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 ڕٶژنامەی هاوواڵتی    سازدانی: شوان ئەحمەد

 بەشی یەكەم

کتێبی )   و توانی بە کرێت. ئە ژمار ده م ئە ی بیستە ده کانی سە رییە دیارو کاریگە  سوفە یلە فە  کێک لە یە ر بە مارتین هایدیگە

 رپابکات.(  فی بە لسە ڵێت: ) شۆرشێکی فە ده” هێربرت مارکۆز” کو  وه  بوون وکات(

ن  الیە مە و هە  ل سە کی تێروتە یە شێوه  بە  کردنە ، قسە سازمانداوه مال( دا د کە مە ڵ ) د. محە گە دا لە ش لێره م گفتوگۆیە ئە

  ر بە ندی سیاسی هایدیگە یوه ها پە روه تی. هە تایبە بە  گشتی و کتێبی ) بوون کات( ر بە ی هایدیگە فە لسە ر فە سە لە

 . یە م گفتوگۆیە ی ئە شێکی دیکە ڵ هانا ئارێنت ، بە گە ندی سۆزداریشی لە یوه ئایدۆلۆژی نازیزم و پە

هاواڵتی: لە دە دوانزە ساڵی رابردودا ئێوە بە نوسین و وەرگێڕان، تێكست گەلێكی فەلسەفیتان بەردەستی خوێنەرانی 

كورد خستووە، نمونەكانیان وەك )فەلسەفەی سارتەر و خوێندنەوەیەكی نوێ، بوون و داهێنان، نیهێلیزم و 

ە مێژووی فەلسەفەدا، فەلسەفەی هیگڵ، ئۆنتۆلۆژی بنەڕەتی و بوونی ڕەهەندەكانی بیركردنەوە، كێشەی بوون ل

مرۆڤ، نیتشە و پاش تازەگەری، بوون و نەبوون، فەلسەفەی ئەفالتوون، كۆماری ئەفالتوون، مێتافیزیك، 

 كاتیگۆرییەكان، فینۆمینۆلۆژی(.

 -9881ی وەك مارتین هایدیگەر )بەاڵم ئەوەی تێبینی دەكرێ زیاتر گرنیگیتان بە فەلەسەفەو بە فەیلەسوفێكی دیار

( داوە، ئەویش لە ڕێی چاپكردنی سێ كتێب لەبارەی ئەوەوە كە دوانیان وەڕگێڕانن )بوون و كات، لەگەڵ تاكە 9191

دیداری ڕۆژنامەوانی هایدیگەر لە تەك گۆڤاری دێرشبیگلێ ئەڵمانی(. سەرباری نوسینی كتێبێك بەناوی )هایدیگەر و 

بڕوای من، ئەمەیان یەكەمین كتێبێكە بەو شێوە چڕو پڕو هەمەالیەنییەوە، لەناو كایەی  شۆڕشێكی فەلسەفی( كە بە

 ڕۆشنبیری و كوردیدا لەسەر ئەو فەیلەسوفە نوسرا بێت.
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پرسیارەكەی من ئەوەیە، بایەخدانی ئێوە بە هایدیگەر و فەلەسەفەكەی بەو شێوەیە، لە چییەوە سەرچاوە دەگرێت و 

 دەگەڕێتەوە بۆچی؟

مال: من هەر لەسەرەتاوە و لەو كاتەی لە كوردستان بووم و پێش دەرچونم لە واڵت، بەرهەمەكانی ژان  د کە مە د. محە

پۆڵ سارتەر و سیمۆن دیبۆڤوار و ئەلبێر كامۆ و كۆلن وڵسن، بە عەرەبی لەبەردەستماندا بوون. هەر خۆشم وەك 

ەرایەتی و سارتەریش كاریگەریەكی گەورەی گەنجێك، لە سارتەرەوە دەستم كرد بە خوێندنەوەی فەلسەفەی بونگ

 تێكردم.

ئەو كاتە وەك شاگردێكی سارتەر بیرم دەكردەوە، بەاڵم بەداخەوە هایدیگەرم نەدەناسی. ئەڵبەتە لە ڕێی سارتەرو 

نوسەرەكانی دیكەوە ناویم بیستبوو، بەاڵم ئەو كاتە هیچ تێكست و بەرهەمێكی هایدیگەرمان لەبەردەستدا نەبوو. من 

 هیچ نوسراوێكم نەدیبوو، بەاڵم دەمزانی بیریارێكی وجودیە یاخود بیریارێكی بونگەرایە.خۆم 

كە چوومە دەرەوەی كوردستان و لە زانكۆ دەستمكرد بە خوێندنی فەلسەفە و فێری زمانێكی بێگانە بووم بە تایبەتی 

 زمانی ئینگلیزی، كتێبەكانی هایدیگەرم بەردەست كەوت بە تایبەتی )بوون وكات(.

یەكەمجار كە ئەو كتێبەم خوێندەوە بە ڕاستی مەستی كردم، مەستبونێكی فەلسەفی. هەستمكرد ئەو فەلسەفە 

بونگەراییەی الی سارتەر وسیمۆن دیبۆڤوار و كامۆو كەسانی دیكە هاتۆتە ئاراوە، لەژێر كاریگەری و سێبەری 

 دیگەر.فەلسەفەكەی هایدیگەردا پەیدابووە. لەبەرئەو هۆكارە من ڕومكردە های

هەرچەندە ئەو بە زمانی ئینگلیزی نەینوسیووە و بە زمانی ئەڵمانی نوسیوویەتی، بەاڵم زۆرێك لەبەرهەمەكانی نەك 

هەموویان، بەزمانی ئینگلیزی لەبەردەستدا بوون. چونكە تا ئێستاش تێكڕای بەرهەمەكانی نەكراون بە ئینگلیزی كە لە 

 هەشتاوهەشت بەرگدا كۆكراونەتەوە .

م تا ئێستا نیوەیان وەرگێڕدراونەتە سەر زمانی ئینگلیزی. جا ئاشنا بوونم بە هایدیگەر لەوێوە دەست پێدەكات. وا بزان

بە ئینگلیزی خوێندن بە تایبەت لە زانكۆیەكدا، منی لە هایدیگەر نزیك كردەوە و تێگەیشتم، بنەمای ئەو فەلسەفەیەی 

گەرەوە دەست پێدەكات، واتە هایدیگەر پایەیەكی گەورەو دیاری من خۆم بە یەكێك لە شوێن كەوتوانی دادەنا لە هایدی

 ئەو فەلسەفەیەیە. لەبەرئەوە هایدیگەر بەالی خۆیدا ڕایكێشام وبیرو بۆچونەكانی بوون بە بنەمایەكی فەلسەفی بۆم.

ۆژەی كە چوومە ئوسترالیاش بڕیارمدا بە تەواوی دەست بە نوسینی فەلسەفی بە زمانی كوردی بكەم، هەرچەندە پڕ

نوسینم لە پاكستانەوە دەستی پێكرد. نوسینێكم لە گۆڤاری مامۆستای كورددا باڵوكردەوە كە لە سوید دەردەچوو. 

 ئەڵبەتە ئەوە سەرەتاكان بوو.

دواتر بوارێكی باشم بۆ لوا كە دەست بە نوسینی كوردی بكەم، ئەوە بوو چاوپێكەوتنەكەی هایدیگەرم وەرگێڕایە سەر 

 ر هایدیگەرم نوسی. دواتریش بڕیارمدا )بوون و كات( یش بكەمە كوردی.زمانی كوردی و لەسە

هاواڵتی: بە پێی بۆچونی ئێوە بۆ تێگەیشتن لە مارتن هایدیگەر دەبێت لە كوێوە دەست پێبكەین، لە فینۆمینۆلۆژیای 

 ئەدمۆندهۆسێرلەوە یاخود لە گەڕانەوە بۆ حەكیمەكانی پێش سوكرات؟

بڕوای من بۆ تێگەیشتن لە فەلسەفەی هایدیگەر، دەبێت لە هایدیگەر خۆیەوە دەست پێبكەین، مال: بە  د کە مە د. محە

چونكە فینۆمینۆلۆژی هۆسێرل، میتۆدە بۆ هایدیگەر. وەكو دەزانین فینۆمینۆلۆژی دوو ڕوی هەیە: ڕوویەكیان 

 فەلسەفەی فینۆمینۆلۆژیە، ڕووەكەی تریان میتۆدی فینۆمینۆلۆژییە.

ۆلۆژی كە هۆسێرل خۆی دایمەزراندووە )بەتایبەت لەكۆتایی تەمەنیدا(، فەلسەفەیەكی فەلسەفەی فینۆمین

ئایدیالیستانەیە لەسەر بنەمایەكی دێكارتی ڕادەوەستێت. بەاڵم میتۆدی فینۆمینۆلۆژی فەلسەفە نییە و میتۆدێكە، ئێمە 

قەتەی ئێمە دەمانەوێت خەسڵەتەكانی دەتوانین بەكاری بهێنین بۆ ناسینی جیهانی دەرەوە، یاخود بۆ ناسینی ئەو هەقی

 بدۆزینەوە.

هایدیگەر سودی لە میتۆدی فینۆمینۆلۆژی وەرگرتووە، بۆ ناسینی بوون. ئەگەر بەشی یەكەمی )بوون و كات( 

بخوێنیتەوە، هەموو پڕۆژە ئۆنتۆلۆژیەكەی هایدیگەرت دەكەوێتە بەردەست و لەوێدا هەوڵدەدات، لە واتای بوون 

 كی فینۆمینۆلۆژی. لەوێشدا هۆسێرل دەبەسترێتەوە بە هایدیگەرەوە.بكۆڵێتەوە بەمیتۆدێ



گەرنا بە بڕوای من بەر لە هایدیگەر هۆسێرل بخوێنیتەوە، پێموا نییە سودێكی ئەوتۆی لێ ببینیت. بەاڵم لەگەڵ 

وە بۆ ئەوەشدا گرنگە بۆ خوێنەری هایدیگەر، بزانێت میتۆدی فینۆمینۆلۆژی چییە. لەبەرئەوەیە ئێمە دەگەڕێینە

هۆسێرل. نەك بۆ ئەوەی شارەزاییمان لە فەلسەفەی فینۆمینۆلۆژیدا هەبێت، بەڵكو دەمانەوێت بزانین ئەو میتۆدەی 

هۆسێرل دایمەزراندووە چۆنە، یاخود بە چ شێوەیەك لە فەلسەفەیەكی بونگەراییدا بەكاردەهێنرێت. تەنها پەیوەندیەكە 

 ئەوەیە.

و گەڕانەوەشیدا، مەبەستی خۆی  و ئەڵبەتە لە الی فەلسەفەی كالسیكی یۆنانیئەوە ڕاستە كە هایدیگەر دەگەڕێتەوە 

هەیە. فەلسەفەی كالسیكی یۆنان لەپێش ئەفالتووندا فەلسەفەیەكی ئۆنتۆلۆژی بووە، بە تایبەت الی پارمنیدس و 

 افیزیكی.هێراكلیت. بەاڵم دواتر ئەفالتوون دێت و ئەو فەلسەفە ئۆنتۆلۆژیە دەگۆڕێت بۆ فەلسەفەیەكی مێت

واتە لە سەردەمی ئەفالتوونەوە كەلتوری فەلسەفی یاخود بیركردنەوەی فەلسەفی ڕۆژئاوا، توشی نەریتێكی مێتافیزیكی 

بووە كە بیركردنەوەی فەلسەفی لە بوون نامۆ كردووە. كەواتە مەبەستی گەڕانەوەی هایدیگەر بۆ فەلسەفەی كالسیكی 

تێگەیشتن لە فەلسەفەی هایدیگەر، لە كتێبی )بوون وكات( ەوە دەست پێ  یۆنان، تەنها ئەوەیە. بەاڵم زۆر گرنگە بۆ

 بكەیت.

هاواڵتی: یەكێك لەو پرس و باسانەی قسەی لەبارەوە دەكرێت، ئەوەیە دەڵێن ناكرێت مارتن هایدیگەر وەك 

ئێوە لە پڕۆژە  فەیلەسوفێكی وجودی پۆلێن بكرێت، چونكە ئەو زیاتر فەیلەسوفێكی ئۆنتۆلۆژی بووە. بە پێی ئاگاداری

فەلسەفیەكەی ژان پۆڵ سارتەر و مارتن هایدیگەر كە فینۆمینۆلۆژیای ئەدمۆند هۆسێرل چاوگ و خاڵی دەسپێكی 

ش  هەردووكیانە، دەكرێت باسی خاڵە جیاواز و هاوبەشەكانی نێوان سارتەرو هایدگەرمان بۆ بكەیت؟ پرسیارێکی دیکە

 رێت، فەیلەسوفێكی بونگەراییە یاخود فەیلەسوفێكی ئۆنتۆلۆژییە؟ئایا هایدیگەر زیاتر بە چی دەناس  یە وه ئە

مال: فەیلەسوفێكی فەرەنسی لە هایدیگەر دەپرسێت: )تۆ فەیلەسوفێكی بوونگەرایت یان نا؟(.  د کە مە د. محە

ەكات. هایدیگەریش دەیزانی لەفەرەنسا بزوتنەوەیەكی بونگەرایی پەیدابووە و ئەو بزوتنەوەیەش سارتەر ڕێبەرایەتی د

 كە زیاتر گرنگی بە بوونی مرۆڤ دەدات و لە بوونی مرۆڤ دەكۆڵێتەوە.

و دەخوازرێت ڕاڤەی بوونی مرۆڤ بكات.  بۆ خۆت دەزانیت سارتەر زیاتر پێداگری لەسەر بوونی مرۆڤ دەكات 

نیم و خۆم بە هایدیگەر لە وەاڵمی ئەو پرسیارەدا دەڵێت:)ئەگەر ئەوە بوونگەرایەتی بێت، من فەیلەسوفێكی بوونگەرا

بوونگەرا دانانێم(. چونكە هایدیگەر بە تەنها ناخوازێت لە واتای بوونی مرۆڤ بكۆڵێتەوە، بە تایبەتی لە پرۆژەی 

 )بوون و كات( دا دەبینین دەڵێت: )من دەمەوێت لە واتای بوون بكۆڵمەوە، بوون بە گشتی(.

ێ بكەین. بۆ نمونە من كە هاتم بۆ ئێرە)بۆ ڕۆژنامەی بۆ گەیشتن بە واتای بوونیش، ئێمە دەبێت لە شوێنێكەوە دەست پ

و لە شوێنێكەوە دەستم پێكرد. كەواتە ئەو ڕێگە گرتنەبەرە، یان ئەو هەبووەی هایدیگەر  هاواڵتی(، ڕێگەیەكم گرتە بەر

 دەستی پێی دەگات و دەیكات بە خاڵی سەرەتایی لە توێژینەوە فەلسەفیەكەیدا، بوونی مرۆڤە. بەاڵم ئەو لەوێدا

 ناوەستێت و دەیەوێت لە ڕێی شرۆڤەكردنی بوونی مرۆڤەوە، بە واتای بوون بە گشتی بگات.

بەاڵم پڕۆژە فەلسەفیەكەی سارتەر زۆر جیاوازترە و ئەو نایەوێت بە واتای بوون بگات، لەبەرئەوەی لە ڕێگە 

بزانێت بوونی مرۆڤ چییە.  هایدیگەرەوە دەزانێت بوون چییە، بەڵكو دەخوازێت لە مانای بوونی مرۆڤ بكۆڵێتەوە و

ئەوە خاڵێكی جیاوازیی نێوان ئەو دوو فەیلەسوفەیە. لەالیەكی دیكەوە ئەگەر لە بیرت بێت سارتەر زۆر باس لە بوون 

و جەوهەر دەكات، لێرەدا دوو الیەنییەك دروست دەبێت .سارتەر ناڵێت جەوهەر نییە، بەڵكو دەڵێت جەوهەر هەیە، 

كەوێت، بە تایبەتی لە بوونی مرۆڤدا. مرۆڤ دێتە كایەوە، لەناو جیهاندا پەیدا دەبێت، بەاڵم جەوهەر دوای بوون دە

 دوایی لە ڕێی هەڵبژاردنەكانیەوە جەوهەر بۆ خۆی دروست دەبێت.

 هاواڵتی: واتە ماهییەتی؟

 چییەتی. جەوهەر نەك بەو چەمكەی ئەرستۆ بەكاری هێناوە، بەڵكو… مال: بەڵێ ، ماهییەتی د کە مە د. محە

بەشێوەیەكی بوونگەرایی. زۆر زەحمەتە بزانین هایدیگەر ئەم بۆچونەی هەیە یا ن نا، چونكە لە هیچ شوێنێك باسی 

دووالیەنێتی بوون و جەوهەر ناكات، بەڵكو بە پێچەوانەوە پێیوایە ئەم دوو الیەنێتیە جۆرێكە لە بیركردنەوەی 

 ە فەلسەفەی بوونگەرایەتیدا.و دەبێت ئێمە، خۆمانی لێ بە دووربگرین ل مێتافیزیكیانە



ئەو دەڵێت )جەوهەری مرۆڤ لە بونیدایە(. هەرچەندە چەمكی جەوهەر بەكاردەهێنێت، بەاڵم لەوە زیار شرۆڤەی 

ناكات. جەوهەری مرۆڤ لە بوونیدایە، واتە بوونی مرۆڤ خودی جەوهەرەكەیە. ئەمە بەشێكە لە جیاوازیەكانی نێوان 

 سارتەر و هایدیگەر.

یگەر دەیەوێت خۆی لەو بزوتنەوە بوونگەراییە بە دووربگرێت كە لە فەرەنسا سەریهەڵدا و تەنها لێرەوە هاید

ویستیان ئەوە بوو، لە مانای بوونی مرۆڤ تێبگەن. هایدیگەر دەڵێت:)من دەمەوێت لە واتای بوونی مرۆڤ تێبگەم، 

 جیاوازیەكەش لەوەدایە. بەاڵم ئەوە تەنها ڕێچكەیەكە بۆ گەیشتن بە واتای بوون بە گشتی(. ئەڵبەتە

 

  وه ره سارتە  و بە ندی ئە یوه رایی و پە ی بوونگە فە لسە فە ”   مال باس لە د کە مە دا، د.محە کە وتنە می چاوپێکە شی دوه بە لە

 روو.  خاتە ده  وه و ئایننە نسیە کە  ر بە ندی هایدیگە یوه پە  کات،وه ر ده هایدیگە” ڕی ڕبوون و بێباوه ها پرسی باوه روه ، هە

هاواڵتی: یەكێك لەو پرس و باسانەی قسەی لەبارەوە دەكرێت، ئەوەیە دەڵێن ناكرێت مارتن هایدیگەر وەك 

فەیلەسوفێكی وجودی پۆلێن بكرێت، چونكە ئەو زیاتر فەیلەسوفێكی ئۆنتۆلۆژی بووە. بە پێی ئاگاداری ئێوە لە پڕۆژە 

كە فینۆمینۆلۆژیای ئەدمۆند هۆسێرل چاوگ و خاڵی دەسپێكی  فەلسەفیەكەی ژان پۆڵ سارتەر و مارتن هایدیگەر

ش  هەردووكیانە، دەكرێت باسی خاڵە جیاواز و هاوبەشەكانی نێوان سارتەرو هایدگەرمان بۆ بكەیت؟ پرسیارێکی دیکە

 ئایا هایدیگەر زیاتر بە چی دەناسرێت، فەیلەسوفێكی بونگەراییە یاخود فەیلەسوفێكی ئۆنتۆلۆژییە؟  یە وه ئە

مال: فەیلەسوفێكی فەرەنسی لە هایدیگەر دەپرسێت: )تۆ فەیلەسوفێكی بوونگەرایت یان نا؟(.  د کە مە د. محە

هایدیگەریش دەیزانی لەفەرەنسا بزوتنەوەیەكی بونگەرایی پەیدابووە و ئەو بزوتنەوەیەش سارتەر ڕێبەرایەتی دەكات. 

 ەكۆڵێتەوە.كە زیاتر گرنگی بە بوونی مرۆڤ دەدات و لە بوونی مرۆڤ د

و دەخوازرێت ڕاڤەی بوونی مرۆڤ بكات.  بۆ خۆت دەزانیت سارتەر زیاتر پێداگری لەسەر بوونی مرۆڤ دەكات 

هایدیگەر لە وەاڵمی ئەو پرسیارەدا دەڵێت:)ئەگەر ئەوە بوونگەرایەتی بێت، من فەیلەسوفێكی بوونگەرانیم و خۆم بە 

خوازێت لە واتای بوونی مرۆڤ بكۆڵێتەوە، بە تایبەتی لە پرۆژەی بوونگەرا دانانێم(. چونكە هایدیگەر بە تەنها نا

 )بوون و كات( دا دەبینین دەڵێت: )من دەمەوێت لە واتای بوون بكۆڵمەوە، بوون بە گشتی(.

بۆ گەیشتن بە واتای بوونیش، ئێمە دەبێت لە شوێنێكەوە دەست پێ بكەین. بۆ نمونە من كە هاتم بۆ ئێرە)بۆ ڕۆژنامەی 

و لە شوێنێكەوە دەستم پێكرد. كەواتە ئەو ڕێگە گرتنەبەرە، یان ئەو هەبووەی هایدیگەر  ڕێگەیەكم گرتە بەر هاواڵتی(،

دەستی پێی دەگات و دەیكات بە خاڵی سەرەتایی لە توێژینەوە فەلسەفیەكەیدا، بوونی مرۆڤە. بەاڵم ئەو لەوێدا 

 تای بوون بە گشتی بگات.ناوەستێت و دەیەوێت لە ڕێی شرۆڤەكردنی بوونی مرۆڤەوە، بە وا

بەاڵم پڕۆژە فەلسەفیەكەی سارتەر زۆر جیاوازترە و ئەو نایەوێت بە واتای بوون بگات، لەبەرئەوەی لە ڕێگە 

هایدیگەرەوە دەزانێت بوون چییە، بەڵكو دەخوازێت لە مانای بوونی مرۆڤ بكۆڵێتەوە و بزانێت بوونی مرۆڤ چییە. 

و فەیلەسوفەیە. لەالیەكی دیكەوە ئەگەر لە بیرت بێت سارتەر زۆر باس لە بوون ئەوە خاڵێكی جیاوازیی نێوان ئەو دو

و جەوهەر دەكات، لێرەدا دوو الیەنییەك دروست دەبێت .سارتەر ناڵێت جەوهەر نییە، بەڵكو دەڵێت جەوهەر هەیە، 

جیهاندا پەیدا دەبێت،  بەاڵم جەوهەر دوای بوون دەكەوێت، بە تایبەتی لە بوونی مرۆڤدا. مرۆڤ دێتە كایەوە، لەناو

 دوایی لە ڕێی هەڵبژاردنەكانیەوە جەوهەر بۆ خۆی دروست دەبێت.

 هاواڵتی: واتە ماهییەتی؟

چییەتی. جەوهەر نەك بەو چەمكەی ئەرستۆ بەكاری هێناوە، بەڵكو … مال: بەڵێ ، ماهییەتی د کە مە د. محە

بۆچونەی هەیە یا ن نا، چونكە لە هیچ شوێنێك باسی بەشێوەیەكی بوونگەرایی. زۆر زەحمەتە بزانین هایدیگەر ئەم 

دووالیەنێتی بوون و جەوهەر ناكات، بەڵكو بە پێچەوانەوە پێیوایە ئەم دوو الیەنێتیە جۆرێكە لە بیركردنەوەی 

 و دەبێت ئێمە، خۆمانی لێ بە دووربگرین لە فەلسەفەی بوونگەرایەتیدا. مێتافیزیكیانە

نیدایە(. هەرچەندە چەمكی جەوهەر بەكاردەهێنێت، بەاڵم لەوە زیار شرۆڤەی ئەو دەڵێت )جەوهەری مرۆڤ لە بو

ناكات. جەوهەری مرۆڤ لە بوونیدایە، واتە بوونی مرۆڤ خودی جەوهەرەكەیە. ئەمە بەشێكە لە جیاوازیەكانی نێوان 

 سارتەر و هایدیگەر.



ە لە فەرەنسا سەریهەڵدا و تەنها لێرەوە هایدیگەر دەیەوێت خۆی لەو بزوتنەوە بوونگەراییە بە دووربگرێت ك

ویستیان ئەوە بوو، لە مانای بوونی مرۆڤ تێبگەن. هایدیگەر دەڵێت:)من دەمەوێت لە واتای بوونی مرۆڤ تێبگەم، 

 بەاڵم ئەوە تەنها ڕێچكەیەكە بۆ گەیشتن بە واتای بوون بە گشتی(. ئەڵبەتە جیاوازیەكەش لەوەدایە.

یلەسوفانی بوونگەرایی بەسەر دوو بەرەدا دابەش دەكەن )باوەڕدار و بێباوەڕان،( هاواڵتی : زۆرێك لە لێكۆڵیاران، فە

 ئایا كەسێكی وەكو هایدیگەر دەكەوێتە كام بەرەیان؟

مال: هایدیگەر لە هیچ شوێنێكدا باسی ئەوە ناكات كە خوا هەیە یان نییە، بەاڵم ئەگەر سەیری  د کە مە د. محە

، لە سەرەتاوە كەسێك بووە بڕوای بە هێزێك هەبووە )نەك بڕوایەكی ئایینی نوسینەكانی و هەڵوێستی ژیانی بكەیت

بەڵكو بڕوایەكی فەلسەفی(. بۆ نموونە لەسەر تواناسازی كڵێسای كاتۆلیكی، دەبێت بە مامۆستا و وانەی فەلسەفەی 

ێتەوە، مەسیحی وتۆتەوە بۆ ماوەیەك. بەاڵم هەر زووهەستی كردووە ناتوانێت وانەی فەلسەفەی مەسیحی بڵ

 لەبەرئەوەی بڕوای پێینەبووە وازی هێناوە.

 هاوكات وەك دەزانرێت لە ئایینی مەسیحیدا سەروەختێك منداڵێك لە دایك دەبێت، دەیبەن بۆ كڵێسا و دەیشۆن.

 هاواڵتی : تەعمید دەكرێت

ی كەشیشی كڵێسا كە مال: بەڵێ تەعمید دەكرێت. هایدیگەر منداڵی یەكەمی تەعمید كردووە، لەبەرئەوە د کە مە د. محە

هاوڕێی خۆی بووە و لە شارۆچكەیەكی بچوكدا ژیاون، لەبەر هاوڕێكەی ئەمیش چووە و ئەو پڕۆسە ئایینیەی 

ئەنجامداوە. بەاڵم كە منداڵی دووەمی بووە و بردوویانە بۆ تەعمید كردن، نامەیەكی بە دەستی هاوسەرەكەیدا ناردووە 

 نم بێم بۆ كڵێسا، چونكە باوەڕم بەو دەزگا ئایینیە نییە(.بۆ كەشیشەكە و تیایدا دەڵێت: )من ناتوا

ئەڵبەتە هایدیگەر ئەم هەڵوێستانەی هەبووە. ئیتر پاش ئەوە بە تەواوەتی لە ئایین دووركەوتۆتەوە و لە هیچ 

نوسراوێكیشیدا نەهاتووە باسی وجودی خودا بكات و بڵێت خوا هەیە یان نییە، لەبەرئەوە زۆر زەحمەتە بڵێیت 

 ەسوفێكی ئیمانداربووە یان بێباوەڕ بووە. بەاڵم زۆربەی لێكۆڵیاران وەك فەیلەسوفێكی بێ باوەڕ ناونوسی دەكەن.فەیل

  

  

  

 هاواڵتی: دەربارەی ئەوبۆچونە دەڵێیت چی كە پێیوایە: )هایدیگەر پیاوێكە بۆ هەموو سەردەمەكان دەشێت(؟

هیچ بیركردنەوەیەكی فەلسەفی، بۆ هەموو سەردەمێك دەست بدات. مال: بڕواناكەم هیچ فەیلەسوفێك یان  د کە مە د. محە

هەموو فەلسەفەیەك سەردەمی خۆی هەیە. بۆ نمونە هەموو دەزانین ماركسیزم لە سەردەمێكدا تاكە فەلسەفەیەك بوو 

كە جیهان موبتەالی بوو بوو، تەنانەت زۆربەی زۆری ڕۆشنبیرانی كوردیش ماركسی بوون. من خۆم باوكم شیوعی 

 وو )كەسێكی ماركسی بوو(.ب

بەاڵم ئەمڕۆ زۆر كەم كەسێك ببینین لە كۆمەڵگەدا ماركسییانە بیربكاتەوە. ئەڵبەتە من قسە لەوە ناكەم كە فەلسەفەی 

ماركسیزم مردووە، بێگومان فەلسەفە نامرێت و ئەمێنێتەوە. بەاڵم وەكو بزوتنەوەیەكی فیكری، دووچاری شكست 

 داكشان دەكات.دەبێت و تواناو هێزی ڕوو لە 

بۆیە فەلسەفەی بونگەرایەتیش )ئیتر هایدیگەریانە بێت یاخود سارتەریانە(، سەردەم و قۆناغی خۆی هەیە و ئەگەر 

لەو قۆناغەدا تەفسیرێكی تەواوی خۆی بۆ واقیعەكە هەبێت، دەمێنێتەوە و دەتوانێت كاریگەر بێت. بەاڵم بڕوام بەوە 

 هەموو سەردەمێك دەست بدات. نییە هیچ بیركردنەوەیەكی فەلسەفی، بۆ

هاواڵتی: هایدیگەر خولیای سەرەكی پرسی كەینونە بووە، كەچی بۆ سۆراخكردنی ئەو پرسە لە )عەدەم( ەوە دەست 

پێدەكات. ئایا هۆكاری ئەمە دەگەڕێتەوەبۆ ئەوەی بڕوای بەیەك پارچەیی بوون و عەدەم هەبووە، وەك قەناعەتی 

 ەكانی وەك هێراكلیت كە بڕوای بە یەكپارچەیی بوون و نەبوون هەبووە؟یەكێك لە فەیلەسوفە پێش سوكراتیی



بیریارێكی  مال: بڕواناكەم ئەو لە عەدەم یان لە نەبوونەوە دەست پێ بكات، گەر نا ئەوا نەدەبووبە د کە مە د. محە

واتای بوون، بوونگەرا، چونكە هەموو بوونگەرایەك لەبوونەوە دەست پێدەكات. بەاڵم ئەو لە ڕێی تێگەیشتن لە

دەیەوێت لەواتای عەدەمیش بكۆڵێتەوە. ئایا ئەگەر بوون هەبێت، نەبوون هەیە یان نا. لەبەرئەوەی كێشەكە 

 پارادۆكسە. كە دەڵێیت نەبوون هەیە، پارادۆكسە.

چونكە شتێك كە هەبێت، دەبێت بوون بێت نەك نەبوون. بەاڵم نەبوون لە كوێدا سەرهەڵدەدات، لەگەڵ بوونی مرۆڤدا 

 ەرهەڵدەدات. بوونی مرۆڤ ئەو جۆرە هەبووەیە كە هەیەو نییە. هەبوویەكە بە نەبوونەوە پەیدا بووە.س

ئەوكاتێك پەیدا دەبێت وەكو باسمان لێكرد لە فەلسەفەی سارتەردا، خاوەنی هیچ جەوهەرێك نییە.. واتە هێزێك نییە 

و جەوهەرێكی نەگۆڕی بۆ دامەزرێنێت. مرۆڤ  پێش ئەوەی بوونی مرۆڤ پەیدا بكات، نەخشەی بۆ دابڕێژێت لە ژیاندا

پەیدادەبێت و دێتە ناو جیهانەوە، بە نەبونییەوە پەیدادەبێت، بە هەژارییەوە دێتە ئارا، بەاڵم لە هەوڵی ئەوەدا دەبێت 

 ئەو بوونەی خۆی پڕبكاتەوە. لێرەوە نەبوون بەستراوە بە بوونی مرۆڤەوە، نەك بە واتای بوون بە گشتیەوە.

ڵێیت بوون بە گشتی بنەڕەتی هەموو شتێكە، دەبێت بە بنەڕەتێكی ئۆنتۆلۆژی بۆ هەموو شتێك، ئەو بوونە كە تۆ دە

 قبوڵی نەبوون ناكات. واتە زەحمەتە لەگەڵ ئەو بوونەدا نەبوون دانێت.

 هاواڵتی: ئایا ئەو هونەرەی لەگەڵ هایدیگەر دا فێری دەبین، بریتی نییە لە هونەری پرسیاركردن؟

یەكێك لە خەسڵەتە سەرەكیەكانی بوونی مرۆڤ، پرسیاركردنە. پرسیاركردن مرۆڤ لە هەبووەكانی   مال: د کە مە د. محە

دیكە جیا دەكاتەوە. ئاژەڵ پرسیار ناكات، ئەم مێزەی بەردەممان وەك هەبووییەك پرسیار ناكات، بەاڵم من و تۆ پرسیار 

 دەكەین، بەردەوام پرسیار دەكەین.

نەبوونییەوە پەیدابووین، بۆ گەیشتن بە بوونی خۆمان پێویستمان بە پڕۆژە دانان هەیە. دەبێت بۆچی؟ چونكە ئێمە بە 

ئەگەرەكانی بوونی خۆمان بكەین بە پڕۆژە لە ژیانماندا. پێویستە داهێنەر بین، ئەوەش پێویستی بە پرسیاركردن هەیە. 

ۆژییە، لە فەلەسەفەی بوونگەراییدا. هەموو بە بێ پرسیاركردن، بوونی مرۆڤ نییە. ئەڵبەتە ئەمە ڕاستیەكی ئۆنتۆل

 مرۆڤێك خاوەنی پرسیارە. ئەگەر مرۆڤێك پرسیاری نەبێت، ئەو مرۆڤە نامۆكراوە لە پرسیار.

 هاواڵتی: واتە لە مرۆڤ بوونی خۆی دەكەوێت؟

ێك خاوەنی مال: بەڵێ لە مرۆڤ بوونی خۆی دەكەوێت. بۆیە ئێمە دەڵێین:)ئۆنتۆلۆژیانە هەموو مرۆڤ د کە مە د. محە

پرسیارە، بەاڵم فینۆمینۆلۆژیانە مەرج نییە هەموو مرۆڤێك بتوانێت پرسیار بكات(. چونكە تۆ كە دێیتە ناو كۆمەڵەوە، 

 كۆمەڵ خاوەنی بەهاو كەلتووری خۆیەتی و بەسەر تۆدا دەیسەپێنێت. هەر لە یەكەم ڕۆژەوە تۆ دەبیتە كەسێكی نامۆ.

كە خۆم هەڵم نەبژاردووە، ئایینێكم بەسەردا دەسەپێنرێت كە خۆم نەمویستووە.  من لە یەكەم ڕۆژەوە ناوێكم پێ دەدرێت

كەلتوورێكم بۆ دادەنرێت كە خۆم ئاگاداریم لەو كلتوورە نییە چۆن دامەزراوە. لەبەرئەوە من ڕێگاكانی پرسیاركردنم لێ 

وردەواری موسڵماندا دەبەسترێت. با وەك نمونەیەك باس لە خۆم بكەم. من وەكو مرۆڤێك لە كۆمەڵگەیەكی ك

هاتوومەتە كایەوە، لەو ڕۆژەوەی لە دایك بووم ناوی منیان ناوە)محەمەد(، بەاڵم ڕەنگە ڕۆژێك لە خۆمم نەپرسیبێت 

 )ئەمە وەكی نمونە، چونكە من بۆخۆم پرسیاردەكەم(، باشە من بۆچی موسڵمانم؟ وا نییە؟

كە دێتە ناو كۆمەڵەوە ئەو دەسەاڵتەی لێدەسەنرێتەوە.  لەبەرئەوە مرۆڤ ئۆنتۆلۆژیانە خاوەنی پرسیار كردنە، بەاڵم

نامۆ دەكرێت و لە مرۆڤ بوون دەخرێت. واتە توانای ئەوەی نابێت هەموو پرسیارێك بكات. مەگەر تەنها ئەو كاتەی 

 خۆی هەوڵبدات، ببێت بە مرۆڤێكی ڕەسەن و یاخی بوو

 بەشی سێیەم

  نده تاچە  پێشخۆی، وه  ی لسفە فە  ر بە ندی هایدیگە یوه ی بوون وپە فە لسە فە  مال، باس لە دکە مە مدا، د.محە شی سێهە بە لە

 . یە دا هە رو نیتچە نێوان هایدگە  تی لە نزیکایە



كە هایدیگەر لە پڕۆژە فەلسەفیەكەیداباسی دەكات و دەڵێت:)مرۆڤ لە سەرەتادا كە   هاواڵتی: كە واتە ئەمە ئەو شتەیە

و دواتر لە ڕێی دڵەراوكێ و  -مێگەل-ی و هەڵدەخلیسكێتە ناو ئەو ئاپۆڕەیەی پێی دەوترێتدێت دەكەوێتە ناو قەرەباڵغ

 پرسیاركردنەوە، دەیەوێت ببێتە دازاین و گوێ بۆ بانگەشەی بوون ڕابگرێت و بگەڕێتەوە الی خودی خۆی(؟

ڵبەتە من بۆ خۆم لە پڕۆژە مال: هایدیگەر لەو باوەڕەدایە دوو شێوازی بوون هەیە لەنێو كۆمەڵدا. ئە د کە مە د.محە

بەاڵم هایدیگەر دەڵێت:)دوو شێوازی  .فەلسەفیە تازەكەمدا، كردوومە بەسێ شێوازی بوون نەك دوو شێوازی بوون

بوون هەیە(، شێوازێكیان شێوازی ڕەسەنانەی بوونە كەوتم مرۆڤ ئۆنتۆلۆژیانە ڕەسەنە. ئێمە كە لە دایك دەبین 

بە نەبوونییەوە لە دایك دەبین، دەمانەوێت ڕێگای خۆمان بگرین، تاكو بوونی خاوەنی هیچ جەوهەرێكی نەگۆڕ نین، 

خۆمان پڕبكەینەوە،جا لێرەدا گەر من ڕەسەنانە بژیم، خۆم دەمەوێت بگەم بە بوونی خۆم. ئەگەرەكانی دەكەم بە 

اتە من لێرەدا كەسێكی و بڕیار لەسەر پرۆژەكانم بدات. كەو پڕۆژە، ڕێگە نادەم كەسێكی دیكە پڕۆژەكانم بۆ هەڵبژێرێت

 .ڕەسەنم. سەربەستانە دەژیم، داهێنەرانە دەژیم

بەاڵم زۆربەی كات تاكەكانی ناو كۆمەڵ، بە حوكمی كەلتوورو دەسەاڵتە كۆمەاڵیەتیەكان و دەزگا ئایینی و دامەزراوە 

ەوان(، چەمكی )ئەوان( نەریتیەكان نامۆ دەبن، ڕەسەنایەتیان لێ زەوت دەكرێت.لێرەدا هایدیگەرناڵێت كۆمەڵ دەڵێت )ئ

بەكاردەهێنێت كە بە ئەڵمانی پێی دەڵێن )دەسمان(. )ئەوان( واتە كۆمەڵ بەهاو كەلتوورو بیروبۆچونی خۆی بەسەر 

  .و تاكەكان نا ڕەسەن دەردەچن تاكەكاندا فەرزدەكات

هەموو كەسێك یەك  هایدیگەر لە كتێبی)بوون و كات( دادەڵێت:)بۆ نمونە هەموو كەسێك یەك ڕۆژنامە دەخوێنێتەوە،

ڕۆمان دەخوێنێتەوە، گوێ لە یەك جۆر گۆرانی دەگرێت، سەیری یەك جۆر لە فیلم دەكات و هەمووشیان وەكی یەك 

 .)چێژی لێ دەبینن و حەزی لێدەكەن

واتە كەلتوورێكی بازاڕی وا دروست دەبێت كە هەموو تاكەكان حەزی لێدەكەن و پێی دڵخۆش دەبن. ئیتر لەوێدا 

ان تاكەكان بزر دەبێت. لە كاتێكدا هەموو تاكێك جیاوازە. مەحاڵە بڵێین من و تۆ وەكو یەكین و جیاوازیمان جیاوازی نێو

 .نییە. تۆ تایبەتمەندی خۆتت هەیە و من تایبەتمەندی خۆمم هەیە

كی بازاڕی باو بەاڵم ئەو كەلتوورە باوەلەنێو ئەواندا، ئەوجیاوازیانە لەناو دەبەن و تایبەتمەندیەكان دەكوژن. كەلتوورێ

دروست دەكەن، مرۆڤەكان نامۆ دەكەن. بەمجۆرە هەموو كەسێك بە ناڕەسەنی ژیان دەگوزەرێنێت. ئەڵبەتە ئیتر لەوێدا 

 .ڕۆڵی زمانیش دەگۆڕێت

هایدیگەر دەڵێت: )لەناو ئەو كەلتوورە بازاڕییەدا زمانێك دروست دەبێت، هەموو  .حەزدەكەم باسی ئەو حاڵەتەش بكەم

دوێت و قسەی پێدەكات(. ئەڵبەتە مەبەستی هایدیگەر ئەوە نییە، پێویستە هەركەسە و زمانی جیاوازی كەسێك پێی دە

خۆیی هەبێت. لەم سەروبەندەدا یەك گوتار دێت و هەیمەنە دەكات كە دەتوانین ناوی بنێین)گوتاری لەكاركەوتوو(. 

  .كاركەوتووەگوتارێك كە هیچ هەقیقەتێك بەیان ناكات و تەنها و تەنها گوتارێكی لە

بۆ نموونە بەیانی كە من دێم بۆ الی ئێوەو دەڵێم:)وەڵاڵ ئەمڕۆئاووهەوا خۆشە(. ئێوە هەموو دەزانن ئاو و هەوا 

خۆشە. واتە ئەو گوتارەی من هیچ ئیزافەیەكی نییە بۆ ئێوە و هیچ شتێكی تازەتان پێ ناڵێت. لێرەدا ئیدی ئەو گوتارە لە 

یندا، بەسەر بواری ڕۆژنامەگەریدا، بەسەر كەناڵەكانی ڕاگەیاندندا، بەسەر ژیانی كاركەوتووە زاڵ دەبێت بەسەر نوس

 .ڕۆژانەدا و هیچ جیاوازیەك لە نێوان تاكەكاندا نامێنێت

لێرەدا حەزدەكەم چیرۆكێكت بۆ بگێڕمەوە، یاخود بڵێم ڕوداوێك نەك چیرۆكێك. فردریك نیچەكە دەچێت بۆ ئۆپێراكەی 

رچی هەیە لەوێدا بەرزەپێ ڕادەوەستان و چەپڵە بۆ كارەكەی لێدەدەن. ئەمە نیچە زۆر ڕیچارد ڤاگنەر، دەبینێت هە

 .تووڕە دەكات و بە خێرایی هۆڵەكە جێدێڵێت

 هاواڵتی: ئەمە ئەو ئۆپێرایەیە كە نیچە لە ڤاگنەر نائومێد دەكات؟ 

لەو ئۆپێرایە بكەن، كەواتە ئەو مال: بەڵێ ، بەڵێ. نیچە دەڵێت گەر هەموو ئەم خەڵكە وەكو یەك حەز  د کە مە د.محە

ئۆپێرایە هیچ بەهایەكی هونەری نییە. چونكە ئەو كارە هونەرییە دابەزیووەتە ئاستی مرۆڤە سادەكان. ئەگەر ئەو 

ئۆپێرایە ئاستێكی هونەری بەرزی هەبوایە، تەواوی ئەو عەشاماتە لێی حاڵی نەدەبوون. بەاڵم كاتێك هەموو ئەوانە بە 

 .دەبینن، كەواتە ڤاگنەر و كارە هونەریەكەی دابەزیووەتە ئاستی تێگەیشتنی كەسە سادەكان بێ جیاوازی چێژی لێ

 .ئەڵبەتە ئەوە ئەو كەلتوورە بازاڕییەكە هایدیگەریش باسی دەكات

هاواڵتی: ئەم قسانەی ئێوە دەمگەیەنێتە ئەو قەناعەتەی بڵێم:)بوونی ڕەسەن كەسێكە بەرپرسیارە و بوونی 

 ەیە كە هیچ بەرپرسیاریەتیەك ناگرێتە ئەستۆ(؟ناڕەسەنیش ئەو بوون



مال: ئەو پرسیارە زۆر جوانە. بوونی ڕەسەن بنەمای هەیە،بنەمای ئۆنتۆلۆژی خۆیی هەیە. وەكو  د کە مە د.محە

باسمكرد مرۆڤ لە بنەڕەتەوە بە نەبوونییەوە هاتۆتە ناو بوون و پەیدا بووە، چونكە كاتێك كە لە دایك بوویت و 

شوانە( نەبوویت كە ئێستا هەیت. بەاڵم خۆت پێگەیاندووە، لە ڕێگەی )نەوەهیچ نەبوویت، واتە ئەم هاتویتە جیها

هەڵبژاردنی ئەگەرەكانت و بە پڕۆژە كردنی ئەگەرەكانی خۆتەوە، بڕیارت داوە ببیت بە نوسەر، بە ڕۆژنامەنووس، بە 

 .سەر پڕۆژەكانی خۆت دەدەیتشاعیر. ئەمە بوونێكی ڕەسەن بۆ تۆ دروست دەكات، چونكە خۆت بڕیار لە

واتە سەربەستیت كە سەربەستیش بوویت بەرپرسیت لەو هەڵبژاردنەت. ئێستە ناتوانیت بڵێیت هێزێكی دەرەكی منی 

كردووە بە نوسەر و خۆم بەرپرس نیم لەوەی كە هەیە. بۆ نمونە لە ئایینەكاندا باسی قەدەر دەكەین و دەڵێین ئەوەی 

تی منی تێدا نییە، ئەوەخۆ دزینەوەیە لە لێپرسینەوە و بەرپرسیارێتی لە ژیانی و دەسەاڵ ڕویدا قەزاوقەدەره

 .كۆمەاڵیەتیدا

مرۆڤی ناڕەسەنیش ئەو مرۆڤەیەكە هەندێ جار كۆمەڵگە بەهاكان فەرز دەكات بەسەریدا، هەندێ جاریش خۆی ترسی 

ۆكە، لەبەرئەوە دەڵێت ئاسانترە بۆ من هەیە، چونكە ناتوانێت بەرخورد بكات و ناتوانێت ڕەسەنانە بژی. مرۆڤێكی ترسن

لەگەڵ مێگەلەكەبم و شوێن ڕەوەكە بكەوم، چونكە لەوێدا هیچ لێپرسینەوەیەكی تێدا نییە.من بەرپرسیار نیم لەوەی 

 .دەیكەم، لەبەرئەوەی هەموو كەس ئەوە دەكات

ستی هەڵوێست و لەبەرئەوەیە ئێمە دەڵێین مرۆڤی ناڕەسەن مرۆڤێكە، خۆی بەبەرپرسیار نازانێت لە ئا

هەڵسوكەوتەكانیدا. لە فەلسەفەی بوونگەراییدا ئەوە ناودەنرێت )بڕوای خراپ( و سارتەر لە كتێبی )بوون و نەبوون( 

 .دا باسی دەكات

واتە بە هیچ شێوەیەك مرۆڤ ناتوانێت خۆی لە لێپرسینەوەبدزێتەوە، بەاڵم خۆشی دەدزێتەوە و ئەو كاتەشی خۆی 

دەكات. چونكە لە بنەڕەتە ئۆنتۆلۆژیەكەوە مرۆڤ سەربەستە، بەرپرسە و دەبێت دزییەوە ،خۆی بە نامرۆڤ 

 .هەڵبژێرێت. بەاڵم كە تۆ دەڵێیت من سەربەست نیم، واتە تۆ خۆت لە مرۆڤ بوون دور خستۆتەوە

 هاواڵتی: واتە حاشات لە مرۆڤ بوونی خۆت كردووە؟

و خۆت كردووە بە كااڵ. ئەوە جۆرێكە لە نامۆ بوون و  مال: بەڵێ، حاشات لە مرۆڤ بوونی خۆت كردووە د کە مە د.محە

 .خۆدزینەوە لە بەرپرسیارێتی

هاواڵتی: ئایا فەیلەسوف الی هایدیگەر كێیە؟ ئەو كەسەیە پرسیار دەوروژێنێت، یاخود ئەوەیەكە گوێ بۆ بانگهێشتی 

 بوون ڕادەدێرێت؟ 

اوی فەلسەفەی بوون كە بەم زووانە دەكەوێتە بازاڕەوە، بەڵێ. لەم پڕۆژە فەلسەفیە تازەیەمدا بەن-مال:  د کە مە د.محە

بێگومان نەك بۆ هایدیگەر، بەڵكو بۆ هەموو ئەوانەی بڕوایان بە بونگەرایەتی هەیە،  ..ئەم پرسیارەم وروژاندووە

  .فەلسەفە خۆی بە گەورەترین پرسیارەوە ماندوو دەكات. گەورەترین پرسیار، ئەویش واتای بوونە

ئەمە گەورەترین پرسیاری فەلسەفەیە. ئەگەر بیركردنەوەی فەلسەفی لەمجۆرە پرسیارە دوور ئایا بوون چییە؟

نامۆ دەبێت لە گەورەترین پرسیاری فەلسەفی، لە گەورەترین بابەتی فەلسەفی كە  .خەینەوە، فەلسەفە نامۆ دەبێت

 .دەیەوێت لێی بكۆڵێتەوە

ردووە، بۆ نمونە ئەفالتوون نایەت بڵێت بوون چییە؟ ئەو ئەوانەی خۆیان بە الیەن و ڕەهەندێكی بوونەوە ماندوو ك

دەڵێت بنەڕەتی هەموو شتێك )فۆرمەهەمەكیەكانە لە جیهانی ئایدیالدا(. بەاڵم ئەو فۆرمە هەمەكییانە بوون نین، بەڵكو 

ر هەبێت. بۆ نمونە ئێمە دەڵێین نان هەیە، ناڵێین نان بوونە، چونكە نان بەشێكە لە بوون ئەگە .جۆرێكن لە هەبوون

 .هەیە، شتێكی هەبووە، بەاڵم ناڵێین بوونە

گەر بێتو نان وەك فۆرمێكی هەمەكی بكەین بە بنەڕەتی بوون، كەواتە تۆ بیركردنەوەكەت فەلسەفیانە نییە. ئەگەر 

فەلسەفیانەش بێت، جۆرێكە لە نامۆ بوونی فەلسەفە. لەبەرئەوەیە بەبڕوای ئێمە لە ئەفالتوونەوە فەلسەفەی ڕۆژئاوا 

بە جۆرێك لە نامۆ بووندا تێپەڕبووە، تاكو دێتە سەر دوا بیریار كە فردریك نیچەیە. بەاڵم لە مارتن هایدیگەرەوە 

 .شتەكان دەگۆڕێت و فەلسەفە جارێكی دی دەبێتەوە بە ئۆنتۆلۆژی، جا لەبەرئەوە فەلسەفە ئۆنتۆلۆژییە نەك مێتافیزیك

كیمەكانی پێش سوكراتەوە)ئەنیكسیماندەرس و ئاناكسیگۆراس و هاواڵتی: بەبڕوای هایدیگەر هەقیقەتی بوون لە حە

پارمنیدس و هێراكلیتەوە(، لەژێر جەبری ڕەوتی مێتافیزیكای ڕۆژئاوادا شاردراوەتەوەو بزر بووە. ئایا ئەوەی كۆتایی 

 بەم كاروانە سەر لێشێواوە دێنێت فردریك نیچە نییە؟ 

التوون چەند هەوڵ و تەقەلالیەك هەبووە لەالیەن ئەو كەسانەوە كە تۆ مال: وەكو باسمانكرد بەر لە ئەف د کە مە د.محە

ناوت هێنان، ئەمانە جۆرێك لە ئۆنتۆلۆژیایان باسكردووە و هەوڵیانداوە فەلسەفە بە واتای بوونەوە گرێ بدەن. بەاڵم 

 .دوای ئەوان ئەفالتوون هاتووە و ڕەوتی بیركردنەوەی بەجۆرێكی دی گۆڕیوە



ئەڵبەتە بە بۆچونی  .و ماوەتەوە تا سەردەمی مۆدێرنە ەریتە ئەفالتوونیە دەبێتە بیركردنەوەی زاڵلێرەوە ئیدی ئەو ن

بوونگەراكانیش، پڕۆژەی مۆدێرنە جۆرێكە لە درێژبوونەوەی ئەو نەریتە مێتافیزیكیەی ئەفالتوون. نیچە دواین 

مێتافیزیكیە بگۆڕێت، بەاڵم لەو هەوڵەیدا بیریارە لەم نەریتە مێتافیزیكیەدا، تا ڕادەیەك هەوڵی داوە ئەو نەریتە 

 .سەركەوتوو نەبووە

نیچە لە نوسینێكی دا دەڵێت:)ئەم وێرانە خاكە(. مەبەستی لەو وێرانە خاكە ئەو شارستانیەتەیە كە ئەو نەریتە 

ەو وێرانە مێتافیزیكیەی هێناوەتە ئاراو پێویستە بگۆڕێت. ئەگەر بەردەوام بێت، ئەوا مرۆڤ بەرپرسیارە لە درێژەدان ب

 .خاكییە. بەرزە مرۆڤ دەبێت بگاتە ئاست و قۆناغێك، كۆتایی بەم نەریتی وێرانە خاكە بێنێت، نەریتی مێتافیزیكی

بەاڵم هاوكات نیچە خۆی هەوڵی نەداوەبە تەواوی لە پڕۆژە فەلسەفیەكەیدا، ئەو نەریتەمێتافیزیكیە ئەفالتوونیە 

دیكارت، جۆرێك لە هەبوو دەكات بە بنەڕەت )وەكو ویستی هێز(.  بگۆڕێت و ئەویش وەك ئەفالتوون و وەك ڕێنێیە

ئەوەتا دەڵێت:)ویستی هێز بنەڕەتی هەموو شتێكە(. بەاڵم ویستی هێز بۆ خۆی هەبووییەكە یاخود بەشێكە لەبوون و 

 .هەموو بوون نییە

ای ئێمە هەوڵی ئەوەی داوە لێرەدا نیچە جارێكی دی دەگەڕێتەوە نێو بازنەی نەریتە مێتافیزیكیەكە. ئەڵبەت بە بڕو

كۆتایی بە ڕەوتی مێتافیزیكای خۆرئاوایی بهێنێت، بەاڵم هەوڵدانەكەی سەركەوتوو نەبووە. لەبەرئەوە هایدیگەر دێت و 

بە پڕۆژەیەكی نوێوە دەست بەو پڕۆسەیە دەكات و دەڵێت:) ئەوە منم دەمەوێت كۆتایی بە نەریتی مێتافیزیكی بێنم(. 

كتێبی )بوون و كات( ی نووسیوە و لە سەرەتای ئەو شاكارەیدا، باسی دەكات كە پێویستە هەر لەبەرئەو هۆیەشە 

 .فەلسەفە بگەڕێتەوە بۆ ئۆنتۆلۆژیا

 چوارهەمبەشی 

کات الی  ده” راوکێ  ترس و دڵە” مکی  ردوو چە هە  مال باس لە د کە مە دا، د.محە وتنە م چاوپێکە می ئە شی پێنجە بە لە

 .ڕوو  خاتە ده  مکە م دوو چە ڕ ئە مە ر و سۆرین كیركەگارد لە جیاوازی نێوان هادیگە ها روه ر، هە هایدگە

هاواڵتی: جان بۆڤرێ وەك هایدیگەر ناسێكی فەرەنسی و خوێندكارێكی فەلسەفەكەی، جارێكیان پێی دەڵێت:)دەمەوێت 

لە وەاڵمدا دەڵێت: )گەر هەندێ جومگەی سەرەكی و گرنگی ناو كتێبی بوون و كاتم بۆ ڕون بكەیتەوە(، ئەویش 

دەتەوێت لە ناوەڕۆكی كتێبە تێبگەیت و پەی بە جومگە سەرەكیەكانی بەریت، پێویستە بیست ساڵی تەمەنی خۆتی بۆ 

 .(تەرخان بكەیت

نییە، بەڵكو لەسەر ناوەڕۆكەكەی و ئەو  (لێرەدا پرسیارەكەی من هەر بە تەنها لەسەر زمانی كتێبی )بوون وكات

 یان لەبارەوە دەكات؟بابەتانەشە كە قسە

و دوای تەواو كردنی كارنامەی دكتۆراكەم كە لەسەر )لۆژیكی دیالەكتیكی  9188مال : من لە ساڵی  د کە مە د.محە

هیگڵ( بوو، زۆر بە جدی هایدیگەرم خوێندەوە و بەردەوام و تا ئێستاش، هایدیگەر دەخوێنمەوە و وە نەبێت وازم 

 .یەكە خەریكی یەك جۆر فیكرم و لە هەوڵی تێگەیشتنیداملێهێنابێت. من ئەوە بۆ چارەكە سەدە

جاران ئێمە هەر )بوون و كات( و چەند كتێبێكی كەمی هایدیگەرمان لەبەردەستدا بوو، بەاڵم ئێستا زۆر لەبەرهەمەكانی 

رچەندە وەرگێڕدراون بۆ سەر زمانی ئینگلیزی. بە داخەوە من ناتوانم بە زمانی ئەڵمانی نوسراوەكانی بخوێنمەوە، هە

 .بە ئەڵمانیەكەم تا ڕادەیەك دەتوانم شتی پێ بخوێنمەوە

فەلسەفە چییە، مێتافیزیك چیە؟ هەروەها )زۆر كتێبی هایدیگەر وەرگێڕدراون بۆ سەر زمانی ئینگلیزی، بۆنمونە 

ئەو لەسەر هونەر و لەسەر شیعر(، ئەوانە هەموو وەرگێڕدراونەتە سەر زمانی ئینگلیزی. لە ڕێگەی خوێندنەوەی 

كتێبانەشەوە، تۆ دەتوانیت لە ناوەرۆكی )بوون و كات( تێبگەیت. چونكە )بوون و كات( هەرچەندە یەكەمین كتێب و 

دواین كتێبی هایدیگەرە نوسی بێتی، دواتر ئەو نوسراوانەی تر كە ئێستا هەن و لەبەردەستی خوێنەراندان، هەموویان 

 .ا كتێبێك هایدیگەر دانیشتبێت و نوسی بێتی )بوون و كات( ەوانەو سیمینار و بابەتی كۆڕەكانیەتی. واتە تەنه

 هاواڵتی: تەنانەت )كانت و كێشەی مێتافیزیكیش( هەركتێب نییەو هایدیگەر وەك )بوون و كات( نوسی بێتی؟

مال : ئەوەش هەر وانیە، زنجیرەیەك وانەیە و دواتر دەسكاری كردووە و باڵوی كردۆتەوە. ئەڵبەتە  د کە مە د.محە

یدیگەر خۆشی دەڵێت: )فەیلەسوف هەر یەك كتێب دەنوسێت( و ئەوانەی دیكە كە دێن هەمووی ئیزافەیە. ئەڵەبەتە ها

ئەو قسەیەی كە دەڵێت : )سەدەیەكی دەوێت تا ئێمە لە هایدیگەر بگەین(، لە ڕاستیدا بۆ خۆی ڕێز گرتنە لە هایدیگەر. 



ن خوێنەرانەوە، دەبێتە هۆی ڕونكردنەوەی ئەو بۆچونانەی كە بەاڵم لەو باوەڕەدام هەموو خوێندنەوەیەكی جدی لەالیە

 .فەیلەسوفان باسیان دەكەن

هاواڵتی: دوو چەمك هەن كە هایدیگەر لە پڕۆژە فەلسەفیەكەیدا زۆر بە چڕو پڕی باسیان دەكات، ئەوانیش )ترس و 

س و دڵە ڕاوكێ لەوەدایە كە ترس دڵە ڕاوكێن( و لە نێوان ئەم دوانەشدا جیاوازی دەكات. پێیوایە جیاوازی نێوان تر

سەرچاوەكەی دیارە، بەاڵم دڵە ڕاوكێ سەرچاوەكەی نادیارە. دەكرێت لەسەر چەمكی دڵە راوكێ الی هایدیگەر هەندێ 

 شتمان بۆباس بكەیت؟ 

انم مال : بەلێ، من لە جێی دڵە راوكێ دوو دڵیم بەكارهێناوە. ئەگەر پێشم بڵێیت بۆچی، لەڕاستیدا ناز د کە مە د.محە

بۆچی. دوو دڵیم لەبەردەستدا بووە و بەكارم هێناوە. بەاڵم لە نێوان ترس و دوو دڵیدا، جیاوازیەكی گەورە هەیە. لێرەدا 

دوودڵی واتایەكی سایكۆلۆژی نییە و لە ڕوانگەیەكی سایكۆلۆژییەوە، هایدیگەر باسی دوودڵی ناكات. هەر 

 .لەبەرئەوەشە جیای دەكاتەوە لە ترس

وە لە زمانی كوردیدا، زۆربەی كات ترس بەكاردەهێنین بۆنمونە دەڵێیت: )من دەمەوێت بچم لە دەرەوەی بەاڵم بە داخە

واڵت بخوێنم ، بەاڵم ترسێكی زۆرم هەیە(. ئەو وشەیە لەوێدا هەڵەیە، بەكارهێنانی وشەی ترس لەوێدا لە جێی خۆیدا 

 .نییە

ا، ترس دایدەگرێت. بۆ نموونە ئێمە ئێستا لەم هۆڵەدا بەبۆچونی هایدیگەر مرۆڤ لە كاتی ئامادەبوونی مەترسییەكد

دانیشتووین، ئەگەر یەكێك پێمان بڵێت مارێك خۆی كرد بە ژووردا و مارێكی ژەهراوی لەناو هۆڵەكەدایە، ئێمە 

 .دەترسین. لەبەرئەوەی دەبێتە مایەی لەناوچونی ئێمە

رەوەی واڵت بە مەبەستی خوێندن وەك پڕۆژەیەك لە واتە مەترسیەك لێرەدا بونی هەیەو ئامادەیە، بەاڵم چوون بۆ دە

داهاتوودا، ئامادەبوونی نییە لە ئێستادا. واتە ئێستا تۆ نەچویتەتە دەرەوەی واڵت تاكو بخوێنیت، بەڵكو ئەوە پڕۆژەیەكە 

 .و دەتەوێت لە داهاتوودا بیكەیت بە بەشێك لە بوونی خۆت

بیت لەوەی ئایا سەركەوتوو دەبیت یاخود سەركەوتوو نابیت. دوو لێرەدا تۆ لەو پڕۆژەیە ناترسیت، بەڵكو دوو دڵ دە

دڵی لەوێدا دروست دەبێت و هەمیشە ڕوو لە داهاتوو دەكات، لە كاتێكدا مەترسی ڕووی لە ئێستایە و ئامادەبوونی 

 .مەترسییەكە لەبەردەم تۆدا. ئەوە ئەو جیاوازیانەیە كە هایدیگەر باسیان دەكات

ێدا، بۆچونەكانی بۆچونێكی سایكۆلۆژیی نییەو دەڵێت: )مرۆڤ هەر لە بنەڕەتەوە دوو دڵە(. بەاڵم وەكو ئاماژەمان پ

واتە دوودڵی دەبێت بە پێشمەرجێكی ئۆنتۆلۆژی بۆ بوونی مرۆڤ، چونكە مرۆڤ بە نەبوونییەوە پەیدابووە و هەمیشە 

ەگەڵ خۆمدا دەڵێم: )باشە سەركەوتوو بەردەوام من ل .ڕوو لە داهاتوو دەكات . كەواتە مرۆڤ هەمیشە لە دڵەراوكێدایە

دەبم یان نا؟ ئایا ئەو كارەی لە داهاتوودا دەیكەم، من بەرپرسم لە وكارە یان نا؟ زیان بە كەسێكی دیكە دەگەیەنێت 

 (یاخود نا؟

كی ئەڵبەتە من گەر مرۆڤێكی ڕەسەن بم بیر لەوپرسیارانە دەكەمەوە، یاخود ئەو پرسیارانە لە خۆم دەكەم. بەاڵم مرۆڤێ

 .نا ڕەسەن دوودڵ نابێت، لەبەرئەوەی هەموو شتێكی بۆ ئامادەكراوەو وەاڵمەكان بە حازری لەبەردەستیدان

هاواڵتی: ڕەنگە یەكێكی دی لەو فەیلەسوفە دیارانەی لەمێژووی فەلسەفەی خۆرئاوادا، بە بارتەقای هایدیگەر باسی لە 

كەگارد بێت. ئایا خاڵی هاوبەش و جیاوازی نیوان دڵەراوكێ یان دوودڵی كردبێت بە قەولی جەنابت سۆرین كیر

 هایدیگەر و كیركەگارد لەسەر چەمكی دڵەراوكێ چییە؟

مال : لەمەڕ پرسی دوودڵی، هایدیگەریش بۆ خۆی سودی لە كیركە گارد وەرگرتووە. بنەڕەتی دوودڵی لە  د کە مە د.محە

ردووكیان پەیوەستە بە داهاتووەوە.كیركەگارد باسی فەلسەفەی هایدیگەرو كریكەگارددا یەكە. شێوازی دوو دڵی الی هە

دوو دڵی دەكات لە )ئادەم( دا و )ئادەم( ی وەكو نمونەیەك هێناوەتەوە كە چۆن لە فەرمانەكانی خودا یاخی دەبێت و 

 .خۆی لە ئاست یەزداندا بەتاوانبار دەزانێت

ركەگارد دەڵێت: )ئادەم ویستی بەداهاتووی خۆی كی . ئەڵبەتە لەوێشدا پرسی گوناهكردن پەیوەندی بە داهاتووەوە هەیە

بگات، بۆیە لە یەزدان یاخی بوو(. بەاڵم هایدیگەر پرسی دوو دڵی ناخەتە ئەوچوارچێوە ئایینیەوە. بەالی هایدیگەرەوە 

 هەموومرۆڤێك، مادامەكی بە نەبوونییەوە لە دایك دەبێت و ڕوو لە داهاتوو دەكات، بە دوو دڵییەوە ئیشی خۆی دەكات،

 .بەبێ ئەوەی ئەو دوو دڵییەی خەسڵەتێكی ئایینیانەی هەبێت

هاواڵتی: با بێینە سەر ئەو ڕەخنانەی هایدیگەر لە جیهانی مۆدێرن و كۆمەڵگای تەكنەلۆژی دەگرێت. تا چەند ئەو 

دا ڕەخنانەی ئەو لەگەڵ ڕەخنەكانی فردریك نیچەدا، دەبنە ژێرخانی ئەو پڕۆژە فەلسەفیە ڕەخنەگرانەی لە فەرەنسا

 مۆدێرنە ناوبانگ دەردەكات؟–سەرهەڵدەدات و بە فەلسەفەی پوست 



مال : وەكو دەزانیت بیریارانی پۆست مۆدێرن سودێكی زۆریان لە نیچە وەرگرتووە، یان وەكو ئەوەی  د کە مە د.محە

ە، ئێمە دەڵێین نیچە باوكی پۆست مۆدێرنەكانە. هۆكاری ئەمەش ئەوەیە نیچە هاتووە سستمی هەڵوەشاندۆتەو

و هەڵوەشاندنەوەی سستم بۆ پۆست مۆدێرنەكان، بناغەیەكی  بیردۆزەی هەڵوەشاندۆتەوە. ئەمەش بۆ خۆی زۆر گرنگە

سەرەكییە. لە الیەكی دیكەوە نیچە خۆی مۆدێرنەی لەبەر یەكهەڵوەشاندووە و بڕوای بە مەرگی خود هەیە، چونكە الی 

 .هەموویان بنەمای پۆست مۆدێرنێتینئەو خوا نییە. ئەگەر خوداش نەبێت خود نییە. ئەمانە 

هایدیگەریش بە هەمان شێوە باسی هەڵوەشاندنەوەی سستم دەكات، نەك بنەڕەت. بنەڕەت جیاوازە لە سستەم. 

هەروەها هایدیگەر پێداگیری زۆر لەسەر چەمكی جیاوازی دەكات و پێیوایە ئێمە بە هیچ كلۆجێك ناتوانین جیاوازی 

اسنامە بكەین، ناتوانین باسی یەكبوون بكەین، بەو شێوەیەی كە دەڵێین من و تۆ یەكین، لەناوبەرین. ناتوانین باسی ن

 .چونكە هەردووكمان مرۆڤین. لە بەرامبەر ئەمانەدا هاتووە، چەمكی )چوون یەكی( بەكارهێناوە

 چوون یەك چییە؟ 

ێر باری چوون یەكیدا جیاوازی لەناو دروستە من و تۆ مرۆڤین، بەاڵم لە هەمان كاتدا جیاوازین. دوو تاكی جیاواین. لەژ

ناچێت، ناسنامە دروست نابێت. بۆیە لە فەلسەفەی پۆست مۆدێرندا، دروستكردنی ناسنامە هەڵەیەكی فەلسەفی 

گەورەیە، دروستكردنی سستەم هەڵەیەكی فەلسەفی گەورەیە. باوەڕكردن بەو خودە ئایدیالیستەی كە دیكارت هێناویەتە 

دەتوانین بڵێین  .فی گەورەیە. لەهەموو ئەمانەدا بە گشتی نیچە و هایدگەر پێكەوە كۆدەبنەوەكایەوە، هەڵەیەكی فەلسە

 .ئەو دووانە فەیلەسوفا نێكن، زەمینەیان بۆ پۆست مۆدێرنە خۆشكردووە

هاواڵتی: دەمەوێت بپرسم هۆی چییە كە لە دوای دووەم جەنگی جیهانییەوە، هایدیگەر با دەداتەوە بەالی شیعر و 

 ەوە؟ (و هونەردا، بەتایبەت خۆ خەریككردن بە چامە شیعرییەكانی شاعیرانی وەك ) هۆڵدەرلین و ڕێلكەوتراكلئەدەب 

مال : بەڵێ هایدیگەر دەڵێت : ) بۆ تێگەیشتن لە واتای بوون، ڕێگەی جیاواز هەیە(. یەكێك لەو  د کە مە د.محە

ات بە بوون، ڕێگای فەلسەفەیە، میتۆدێكی ڕێگایانەی دەتوانین واتای بوونی پێ بدۆزینەوە و ئاشنامان بك

 .هێرمۆنیتیكەوە -فینۆمینۆلۆژی

بەاڵم ڕێگاو ڕێچكەی دیكە هەیە كە پێویستە باسیان بكەین. یەكێك لەو ڕێگایانەی زۆر گرنگە و دەتوانێت بە واتای بوونمان 
ە. چونكە شیعر زمان بەكاردەهێنێت، بگەیەنێت هونەرە، هونەر بە گشتی. لەنێو هونەریشدا شیعر لە هەموویان بااڵ دەست تر

 تەفسیر بكەین  زمانیش تاكە ڕێگەیە ئێمە بتوانین واتای بوونی پێ

 پێنجەمبەشی  

ها ئاخۆ  روه کات ، هە کات بۆ شیعر و شاعیر ده ر ده دیدی هایدیگە  باس لە  مال د کە مە مدا د.محە شە شی شە بە لە

 . وه وانە پێچە  یان بەهومانیزم بووه   ر دژه ی هایدیگە فە لسە فە

  

 هاواڵتی: وەكو ئەوەی هایدیگەر خۆی دەڵێت: )زمان ماڵی بوونە(؟

مال : بەڵێ، ماڵی بوونە . زمانی شیعر )لێرەدا مەبەستم لە زمانی شیعر دروستكردنی كێش و سەروا نییە،  د کە مە د.محە

هۆڵدەرلینە كە دەڵێت: )ئێمە هەموو هێمایەكی ئەو شێوە تەكنیكیەی شیعرنا، بەڵكو دەربڕینێكی شاعیرانە(. پێموایە 

نەخوێندراوەین، لە خاكێكی بێگانەدا زمانەكەی خۆشمان بیرچۆتەوە(. ئەمە دەربڕینێكی تا بڵێی جوانە. هایدیگەر 

هاتووە ئەمەی بەستۆتەوە بەو جۆرە نامۆ بوون و نا ڕەسەنیەتیەی كە لە سەردەمی مۆدێرن و سەردەمی تەكنەلۆژیادا 

 هەیە.

ئەمڕۆ مرۆڤ ڕەسەنایەتی بوونی خۆی لە دەست داوە، لەژێر كاریگەرێتی تەكنەلۆژیا و ئەو كەلتورە بازاڕییەی كە 

دروست بووە بۆ ئێمە، زمانێك قسە دەكەین زمانی خۆمان نییە. ئەڵبەتە مەبەستی هۆڵدەرلین ئەوەنییە كوردی زمانی 

كەوتوو بەكاردەهێنێت بۆ گفتوگۆ و ڕاگەیاندن. لێرەوە بێگانەی تۆیە، بەڵكو مەبەستی ئەوەیە تۆ گوتارێكی لەكار

 هایدیگەر دەیەوێت بڵێت: )ئێمە لە ڕێی هونەرەوە دەتوانین ، بوون بناسین و بە كەنیونەئاشنا ببین(.



هەر ئەم بۆچونەشی كاری كردۆتە سەر ئەوەی، چەند بزوتنەوەیەكی هونەری پەیدا ببێت و بڵێن: )مادامەكی هونەر 

نمان بۆ ئاشكرا دەكات، كەواتە زۆر شت هەیە كەبە هونەر دادەنرێت(. ئەگەر بزانیت هەنووكە هەقیقەتی بووو

 ئیستۆلەیشن پەیدا بووە، هونەرمەندێك دێت و مێزێك و كورسیەك لەوێدا دادەنێت و دەڵێت ئەمە هونەرە.

كی هونەریی دانابوو ئیشەكە لەبیرمە چەند ساڵێك لەمەوبەر ڕوشدی ئەنوەر لە پێشەنگایەكدا لە گەلەری سەردەم، ئیشێ

ئەمە بوو )مێزێكی سوتاوی دانا بوو، دوو كورسیشی لەمبەرو ئەو بەری مێزەكەدا . كورسیەكی سپی و كورسیەكی 

 ڕەش و لە نێوانیاندا مێزەكە سوتا بوو(. واتە دیالۆگ نەماوە، جا ئیتر ئەو دیالۆگە سیاسی بێت فیكری بێت.

م ئەو هونەرە شێوەیەكی تازەی وەرگرتووە. وەكی كارێكی هونەری سیزان یان ئەوە بۆ خۆی جۆرێكە لە هونەر، بەاڵ

 ڤان كوخ نییە، لەسەر كانڤاس بە ڕەنگ كرا بێت. بەاڵم لە هەمان كاتدا واقعی بوون دەردەخات.

 لێرەوە هایدیگەر ئەو كێشانە باس دەكات كە هونەر ڕۆڵێكی سەرەكی دەگێڕێت، بۆ تێگەیشتن لە واتای بوون. جا ئەو

هونەرە شێوەكاری بێت یاخود شیعر بێت. لە هەموویان زیاتر ئەو گرنگی بە شیعر دەدات و پێیوایە شیعر دەتوانێت، 

 چاوساغمان بێت بۆ تێگەیشتن لە واتای بوون.

شیعر ئاماژە بۆ واتای بوون دەكات، بەاڵم شرۆڤەی ناكات. شاعیر دەتوانێت ڕاستەقینەكەت نیشان بدات وەكو هێمایەك، 

بۆتی شرۆڤەناكات. لەبەرئەوە زمانی شیعریی وەكو فەلسەفە واتای بوون دەردەخات، بەاڵم فەلسەفە توانای  بەاڵم

شرۆڤەكردنی هەیەو شیعر ئەو توانایەی نییە، تەنها توانای ئاماژەكردنی هەیە. بۆیە نوسینێكی هەیە دەڵێت: )مرۆڤ 

نە بژی، چونكە شاعیر ئەو كەسەیە ڕاستی بوون شاعیرانە نیشتەجێ دەبێت(. ئەو دەیەوێت هەموو مرۆڤێك شاعیرا

 دەناسێت.

 هاواڵتی: دەكرێت ئەو دەستە واژەیەی هایدیگەر ئاوا بڵێین: )مرۆڤ بە شیعر نیشتەجێی بوونە(؟

مال : من ئەو دەستەواژەیەم لە ئینگلیزییەوە وەرگێڕاوە و دەڵێت )مرۆڤ شاعیرانە نیشتەجێی بوونە(.  د کە مە د.محە

نەكەی من زۆر تەواو نەبێت، بەاڵم ئینگلیزیەكەی وایە. ئەڵبەتە مەبەستی لە جێنشین بوونی شاعیرانە رەنگە وەرگێرا

 ئەوەیە، مرۆڤ دەبێت داهێنەر بێت. لە شوێنێكی تردا هایدیگەر دەڵێت: )شاعیر هەمیشە لە پشوداندایە(.

كو مرۆڤ كاتێك دەچێتە پشووەوە )بۆ مەبەستی ئەو لە پشودان دانیشتنی تەمبەاڵنە نییە كە هیچ كارێك نەكەیت، بەڵ

نمونە من مۆڵەتم وەرگرتووە لەو دەزگایەی كاری تێدا دەكەم بێم بۆ كوردستان و ئێستا لە كوردستانم، چەند پڕۆژەیەكم 

هەیە و ئەو پڕۆژانەش خۆم هەڵیان دەبژێرم و دەزگاكە ناچارم ناكات بەوە. كەواتە من كاتێك لە پشودام، سەربەستانە 

 ڕۆژەكانی خۆم هەڵبژێرم(.دەتوانم پ

شاعیریش بەردەوام لە پشوداندایە، بەردەوام دەیەوێت خۆی پڕۆژەكانی هەڵبژێرێت و داهێنەرانە بژی. بۆیە ئێمە 

 دەمانەوێت شاعیرانە بژین. مەبەستی هایدیگەر ئەوەیە.

  

  

رلیندا بووە. لە كاتێكدا هاواڵتی: هەندێك پێیان وایە هایدیگەر زۆر لە ژێر كاریگەری دنیای شیعرەكانی هۆڵدە

هۆڵدەرلین دەڵێت: )ئێمە لە ڕۆژگارو قۆناغێكدا ژیان دەگوزەرێنین كە خواكان ڕوویان لێوەرگێڕاوین و ئاگایان لێمان 

نەماوە(، هایدیگەریش لەژێر كاریگەری ئەو بۆچونانەیدا لە دوا ساڵەكانی تەمەنیدا دەڵێت: )مەگەر تەنها هاتنی 

 خوایەك ڕزگارمان بكات(؟

مال : ڕاستە ئەوە قسەیەكی هۆڵدەرلینە و هایدیگەریش بەكاری هێناوەتەوە. بەاڵم لە كتێبێكیدا كە بەم  د کە مە د.محە

دواییانە كراوەتە ئینگلیزی، باسی ئەوە دەكات سەردەمی تەكنۆلۆژیا چ جۆرە تەبایی و نەهامەتییەكی هێناوەتە ناو 

ك كردووە. یەكێك لەو قەیرانانە كوشتنی پرسیارە، كوشتنی كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی و مرۆڤی دووچاری چ قەیرانێ

داهێنانە. سەرەڕای ئەوە هێنانە ئارای كەلتورێكی باوە كە هەموو شتێك ستۆك و كاڵ و كرچە تێیدا .هونەر كاڵ و 

 كرچە، بیركردنەوە كاڵ و كرچە. زمان دەگۆڕێت، هەموو شتێك دەگۆڕێت .



. من لە كتێبەكەمدا )هایدیگەر و شۆڕشێكی فەلسەفی(، ئاوا بوونی خواكانم پاش ئەوە هەڵهاتنی خواكان دەست پێدەكات

بەستۆتەوە بەم خااڵنەوە .كاتێك ئاوابوونی خواكان دەبەستینەوە بەم خااڵنەوە، خەسڵەتێكی دیینی وەرناگرێت. 

هێناوە، یاخود وازمان هایدیگەر باسی ئەو خوایە ناكات كە لە ئاسماندایە و ئێمە ڕووی تێناكەین و وازمان لە دینداری 

 لە خوا پەرستی هێناوە .

بابزانین واتای خودا چییە؟ خوا دەسەاڵتێكە دەتوانێت سەربەستانە هەمووشتێك دابهێنێت. بە بڕوای هەندێك لە 

فەیلەسوفان، ئێمە خۆمان ئەو خودایەمان دروست كردووە. بیرۆكەی ئێمەیە، ئەگینا خودا نییە، بەڵكو جۆرێكە لەنامۆ 

ۆمان. ئێمە خۆمان ئەو دەسەاڵتەمان ڕادەستی ئەو كردووە، بەاڵم ئەو دەسەاڵتە دەبێت بە ئێمە بێت، نەك بەو بوونی خ

 بێت. ئێمە دەبێت ڕۆڵی خودا وازی بكەین لەسەر زەمین.

لەبەرئەوەی سەردەمی تەكنەلۆژیا دەسەاڵتی داهێنان لەناودەبات و مەحفی دەكاتەوە، ئەوا ڕۆڵی خواكان نامێنێت. واتە 

ڕۆڵی مرۆڤی داهێنەر بزر دەبێت. مرۆڤی داهێنەر لە سەردەمی تەكنەلۆژیادا كەم دەبێتەوە، یاخود ڕەنگە سەردەمێك 

 بێتە ئاراو هەر نەمێنێت.

هاواڵتی: ئایا ئێمە لە ئێستادا و بەهۆی هەژموونی زۆری تەكنەلۆژیا و زانستەوە و بەهۆی كوشتنی جیاوازیەكان و 

ردەمێك دەگوزەرێنین پڕاو پڕ عەدەمیە و ئەو ڕۆژگارە ئەنگوستە چاوەیە كە بیركردنەوە وداهێنانەوە، سە

 لەبارەیەوە؟  فەیلەسوفێكی وەك فردریك نیچە پێشبینی كردووە و هۆشداری داوینەتێ

مال : بەڵێ، باسی عەدەمیەتت كرد كە بە ئینگلیزی نیهلیزمە و ئێمەش دەتوانین چەمكی هیچ گەرایەتی بۆ  د کە مە د.محە

ین. خۆی مێتافیزیك بۆچونێكی هیچگەراییانەی هەیە و مێتافیزیك بە گشتی نێهێلیزمە، بەاڵم با بزانین لە چ دابنێ

 ڕوویەكەوە؟

ئەڵەبەتە لەو ڕووەوە كە دەڵێت: )بوون هیچە و پێویست ناكات ئێمە لێی بكۆڵینەوە(. كە دەڵێت: )بوون هیچە(، كەواتە 

 كۆڵێتەوە، لە هەبوون دەكۆڵێتەوە.ئەمە جۆرێكە لە هیچ گەرایەتی و لە بوون نا

لێرەدا مێتافیزیك دەبێت بە زانست كە بوو بە زانستیش، ئەو زانستە لە قۆناغێكدا پێش نەكەوت كۆتایی پێدێت. جا بۆیە 

هەندێ كەس باسی كۆتایی فەلسەفە دەكەن. هایدیگەر خۆشی كتێبێكی نوسیووە لەسەر كۆتایی فەلسەفە. ئەڵبەتە لێرەدا 

مێتافیزیزك كۆتایی دێت، چونكە مێتافیزیك زانستێك نییە پێشكەوتبێت وەكو فیزیا و كیمیاو زانستەكانی  فەلسەفە وەكو

 دیكە.

یان ئەو پرسیارەی مێتافیزیك دەیكات، زانستەكان وەاڵمی دەدەنەوە. بەاڵم فەلسەفە وەكو ئۆنتۆلۆژی، بە هیچ شێوەیەك 

ردەمی كۆتایی مێتافیزیكیش دایبنێین )بە كۆتایی فەلسەفە كۆتایی نایەت. ئەمڕۆ لە سەردەمێكداین، ئەگەر بە سە

 دایبنێین(، لە هەموو سەردەمێك زیاتر پێویستمان بە فەلسەفە هەیە، چونكە هێشتا واتای بوونمان بۆ ڕوون نەبۆتەوە.

دژە  هاواڵتی: یەكێك لەو ڕەخنانەی ڕوبەڕوی فەلسەفەی مارتن هایدیگەر دەبێتەوە ئەوەیە، هەندێ بە فەلسەفەیەكی

 هیومانیستی و دژە هیومانیزم تاوانباری دەكەن؟

مال : بەكارهێنانی وشەی دژ زۆر زەحمەتە، چونكە وەكو دەزانین هایدیگەر لە كتێبی )بوون وكات( دا  د کە مە د.محە

تەفسیری بوونی مرۆڤی كردووە، لەو تەفسیركردنەشیدا بە تەواوەتی فەلسەفەی دیكارتی ڕەتداوەتەوە و تەفسیرێكی 

 وێی بۆ بوونی مرۆڤ هێناوەتە ئاراوە.ن

واتە بە ئاشكرا ئەوە ناڵێت كە مرۆڤ جەوهەرێكی نەگۆڕە، بەڵكو دەڵێت)دازاین(ە و )دازاین(یش واتایەكی فەلسەفی 

قوڵی هەیە. لەبەرئەوە ناتوانین بڵێین هایدیگەر دژی مرۆڤە یاخود دژی مرۆڤایەتییە، بەاڵم دەڵێت من نامەوێت باسی 

 بكەم، چونكە مرۆڤایەتی چەمكە و هەقیقەتێكی دەرەكی نیە باسی بكەیت.مرۆڤایەتی 

ئێمە مرۆڤە تاكەكان دەبینن )ئارام دەبینین، شوان دەبینین(، بەاڵم مرۆڤایەتی نابینین. ئەگەر من لە تۆ بپرسم ئایا 

تۆ ناتوانیت باسی شتێك  مرۆڤایەتی لە كوێدا هەیە؟ ناتوانین بیدۆزینەوە. بەبێ تاكەكان مرۆڤایەتی نییە. لەبەرئەوە

 بكەیت كە هەقیقەتێكی دەرەكی نەبێت، یاخود ڕاستەقینەیەكی نەبێت لە دەرەوەی بیركردنەوەدا.



ئەمە لە الیەك و لە الیەكی دیكەوە پڕۆژەی فەلسەفی مارتن هایدیگەر، پڕۆژەیەك نییە بە تەنها لە واتای بوونی مرۆڤ 

ئەنسرۆپۆلۆژیات بۆ ناكەم، باسی مرۆڤایەتیت بۆ ناكەم. من كاتێك باسی دازاین بكۆڵێتەوە. بۆیە دەڵێت: )من باسی 

دەكەم، هەوڵدەدەم لە ڕێی بوونی دازاینەوە بە واتای بوون بە گشتی بگەم. لەبەرئەوە ئامانجی سەرەكی من لە پڕۆژە 

یزم بە دوور دەگرێت. فەلسەفیەكەمدا، واتای بوونە نەك بوونی مرۆڤ(. لێرەوە هایدیگەر خۆی لە چەمكی هیومان

 ئەڵبەتە دژی مرۆڤایەتی نییە، بەاڵم دەڵێت نامەوێت باسی هیومانیزم بكەم.

 

کات و چۆن  جیهاندا ده  ر لە ی هایدیگە فە لسە ڕۆڵی فە  لەمال،باس  د کە مە دا د.محە کە وتنە چاوپێکە  شەشەمیشی  بە لە

کات و  جیهاندا ده  ر لە یارانی هایدیگە مانکاتیشدا باسی نە هە ناسرێت. لە ر ده ی هایدیگە ده سە  مڕۆ زۆرجار بە ئە

 .ڕوو  خاتە یان ده کە فە لسە فە

فەلسەفەكەی، لە ناوەندی ئەكادیمی خۆرئاوا و لەناو كۆمەڵگە هاواڵتی: بە پێی ئەوەی ئاگادار بن ئامادەگی هایدیگەر و 

 پێشكەوتووەكانی دنیادا لە چ ئاستێكدایە؟

مال : سەردەمەكەمان سەردەمی مارتن هایدیگەرە. لە سەدەی نۆزدەدا دەیانگوت سەردەمەكەمان  د کە مە د.محە

لەكایە ئەكادیمیەكاندا  .هایدیگەرە سەردەمی هیگڵە، دواتر بوو بە سەردەمی ماركس. ئەمڕۆش سەردەم سەردەمی

هایدیگەر و فەلسەفەكەی بایەخێكی زۆر پێدەدرێت. ئێستا كەسانێك هەن دەیانەوێت لە واتای فەلسەفەی هونەر 

 .تێبگەن، لە ڕوانگەی هایدیگەرەوە

كار  كتێبێكی زۆر لەبەردەستدایە، دەربارەی فەلسەفەی هونەر لە ڕوانگەی هایدیگەرەوە. هاوكات كەسانێك هەن

لەسەر فێمێنیزم دەكەن لە ڕوانگەی هایدیگەرەوە، هەروەها تەالرسازی لە ڕوانگەی هایدیگەرەوە. شوێن لە 

ڕوانگەی ئەوەوە، چونكە هایدیگەر بەو شێوەیەی باسی شوێن دەكات)جێ نشین بوونی مرۆڤ لە شوێندا(، پرسێكی 

  .زۆر گرنگە. یاخود كێشەكانی ژینگە لە ڕوانگەی هایدیگەرەوە

و باس لە نیگەرانی دەكات ، نیگەرانیمان بۆ ژینگە و بۆ بوون بە گشتی كە دەڵێت: ) بوون نیشتمانی تۆیە و نابێت ئە

  .(وێرانی بكەیت. نابێت ڕێگە بە هیچ كەس بدرێت نیشتمانی خۆی وێران كات

لە مڕۆدا تێكڕای  تۆ كاتێك بوون بە نیشتمانی خۆت دادەنێیت ، خۆشت دەوێت و بە نیگەرانیەوە تەماشای دەكەیت.

ئەمانە بوونەتە مایەی ئەوەی، جۆرە نوسینێك لە بوارە ئەكادیمیەكاندا سەرهەڵبدەن كە هەموویان پەیوەندییان بە 

 ..                فەلسەفەی هایدیگەرەوە هەیە

  .                     هاواڵتی: لە ئێستادا هایدیگەر ناسە گەورەكانی جیهان كێن؟

مال: لەڕاستیدا ئەوەندە زۆرن، ڕەنگە ناوی هەموویانم لە بیر نەمابێت، چونكە بەردەوام كتێبەكانی  د کە مە د.محە

هایدیگەر وەردەگێڕدرێن بۆ سەر زمانی ئینگلیزی و ئەوانەشی وەریدەگێڕن كەسانی ئاسایی نین، ئەوانەن خۆیان بە 

كە كە ئێستا لە واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا شاگردی هایدیگەر دادەنێن. یەكێك لەوانەی بیرم مابێت ژنە فەیلەسوفێ

دەژی و ناوی جۆمان تامباوە، ئەم خانمە بۆ خۆی )بوون و كات( ی وەرگێڕاوە بۆ سەر زمانی ئینگلیزی و لە نزیكەوە 

 .هایدیگەری ناسیووە. ئێستا ئافرەتێكی زۆر بەتەمەنە

لە زانكۆكانی فرایبۆرگ و هایدلبێرگ لە ئەڵمانیا  نمونەكانیان وەك گادامێرو دێریدا و .ئەڵبەتە كەسانی دیكەش زۆرن

هایدیگەر ناسی دیكە زۆرن. بە زمانی ئینگلیزیش كەسانێكی زۆر لەسەر هایدیگەر دەنووسن، بەاڵم بەداخەوە ئێستا 

 .ناوەكانیانم نایەتەوە یاد

ماركسیزمەوە. پرسیارەكە  هاواڵتی: هایدیگەردەڵێت:)فەلسەفە ئەركێكی كۆمەاڵیەتی نییە(، بە پێچەوانەوەی فەلسەفەی

ئەوەیە گەر فەلسەفە ئەركێكی كۆمەاڵیەتی نەبێت، ڕاستەوخۆ بەشداری گۆڕینی دنیا نەكات، بۆ ئەمڕۆ فەلسەفەی 

 هایدیگەر چۆن دەتوانێت هاوكارمان بێت و كۆمەكمان پێ بكات؟

زە كە تیایدا باسی ڕۆڵی كتێبی مال: بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارە دەگەڕێمەوە سەر تێكستێكی هێربرت ماركۆ د کە مە د.محە

)بوون و كات( دەكات و دەڵێت: )سەروەختێك ئێمە خوێندكاری زانكۆ بووین و خوێندنی فەلسەفە گەیشتبووە ئاستێك 

بێزار بووبووین لێی، چونكە نیوكانتیزم كۆنترۆڵی زانكۆكانی كردبوو، وامان دەزانی فەلسەفە هیچ ڕۆڵێكی لە ژیانی 

هەرزەگۆی و زمانێكی ڕوتی ئەكادیمی، بەاڵم كاتێك بوون و كاتمان بینی، هەستمان كرد مرۆڤدا نەماوە و بۆتە 

 (.شۆڕشێكی فەلسەفی دروست بووە، چونكە بوون وكات تەفسیرێكی نوێ بۆ بوونی مرۆڤ دەكات



تی بۆیە من لەو بڕوایەدا نیم، فەلسەفەی هایدیگەر ڕۆڵێكی كۆمەاڵیەتی نەبێت. كێشەی ڕەسەنێتی بوون وناڕەسەنێ

بوون، نامۆ بوونی مرۆڤ، ئەمانە هەموویان پەیوەندیەكی سەرەكیان بە ڕۆڵی مرۆڤ لەناو كۆمەڵگەدا هەیە. بەاڵم 

گەر بڵێیت هایدیگەر دەڵێت فەلسەفەكەی من وەكو فەلسەفەكەی ماركس ڕۆڵێكی سیاسی نییە، ڕاست دەكات، چونكە 

وسیووە و بەناوی پەیامێك دەربارەی هیومانیزم خۆی لە شوێنێكدا )كە نامەیەكەو بۆ فەیلەسوفێكی فەرەنسی ن

باڵوكراوەتەوە(، دەڵێت:)ئێمە نەهاتووین تەفسیرێكی وامان پێبێت بۆ مێژوو كە لە تەفسیرەكەی ماركس پێشكەوتووتر 

 .(بێت، بۆیە سود لە تەفسیرەكەی ماركس بۆ مێژوو وەردەگرین، بەاڵم تەفسیرمان بۆ واتای بوون جیاوازە

، بەاڵم گەر تۆ بە وردی بیخوێنیتەوە  (دەڵێت: )ڕاستە فەلسەفەكەی من رۆڵێكی سیاسی نییە هەر لەبەرئەوەشە

تێدەگەیت كە چ ڕۆڵێكی كۆمەاڵیەتی دەگێڕێت. لە ئێستاشدا زۆرێك لە لێكۆڵینەوەكان جەخت لەسەر ڕۆڵی فەلسەفەی 

 .كۆمەاڵیەتی هایدیگەر دەكەنەوە

ەیە، هێندەش ناحەزو نەیاری هەیە. پۆزتڤیستەلۆژیكیەكان و گروپی هاواڵتی: هایدیگەر چەند الیەنگرو هەواداری ه

ئایا لە  .بازنەی ڤییەنا و بە تایبەتیش كەسێكی وەك ڕۆدۆلۆف كارناب، چاكترین نمونەیەكی ئەو ئەنتی هایدیگەر یەن

 ئێستادا و لە كایەی ڕۆشنبیری خۆرئاوادا، ئەو دژایەتی كردنە هەروەك خۆی ماوە و درێژەی هەیە؟

مال: ئەڵبەتە ملمالنێكە هەرماوە، بەاڵم لەو بڕوایەدا نیم گەیشتبێتە ئاستێك كە ڕۆڵێكی گەورە ببینێت.  د کە مە حەد.م

چونكە وەكو دەزانیت بزوتنەوەی لۆژیكەڵ پۆزەتڤیزم كە دروستبوو، لە ئێستادا ووردە ووردە لەناو دەچێت. لە چەند 

 .ڵ پۆزەتڤیزم دەخوێنرێت فەلسەفەی لۆژیکە زانكۆیەكی بەریتانیا و الی خۆمان لە ئوسترالیا،

 هاواڵتی: واتە لە جیهانی ئەنگلۆساكسۆندا ڕەواجی هەیە؟

مال: بەڵێ لە جیهانی ئەنگلۆساكسۆندا فەلسەفەی شیكاری و پۆزەتڤیزم دەخوێنرێت، بەاڵم لە واڵتانی  د کە مە د.محە

لەسەر چەند كێشەیەكی فەلسەفی، لەنێو بیركردنەوەی دیكەدا ئەوەندە بایەخی پێنادرێت. پاشان ناكۆكی و ڕێك نەكەوتن 

 .تەنانەت لەنێو فیكری بونگەرایەتیشدا، ناكۆكی و ڕێكنەكەوتن هەیە .فەلسەفیدا شتێكی ئاساییە

و  وەكو دەزانین لۆژیكەڵ پۆزەتڤیزمەكان هەموو شتەكان دەگێڕنەوە بۆ كێشەی زمان و زمانەوانی و لۆژیك

شتانە. گەر لەبیرت بێت یاخود خوێندبێتتەوە، بێرتراند ڕاسل كتێبێكی هەیە دەستەواژەی لۆژیكی و ئەو 

 (           .بەناوی)مێژووی فەلسەفەی ڕۆژئاوا

  .بەڵێ ئەو كتێبە بە دوو بەرگ بە زمانی عەرەبی هەیە و فوئادزەكەریا وەریگێڕاوە هاواڵتی: 

ێت ئەوە فەلسەفە نییە، چونكە هیچ واتایەك نابەخشێت. مال: بەڵێ لەو كتێبەدا كە دێتە سەر هیگڵ، دەڵ د کە مە د.محە

بێگومان كە من دەڵێم:)ئەم مێزە سپییە(، ئەوە دەستەواژەیەكی لۆژیكیە، چونكە ئێمە دەتوانین تەماشای كەین و 

 .بیسەلمێنین سپیەیان سپی نییە

نای چییە؟ هەبووچییە؟ ئاگامەندی بنەڕەتی هەموو جۆرە هەبوویەكە(، ئەوەما) :بەاڵم سەروەختێك هیگڵ دەڵێت

ئەڵبەتە ئەو دەستەواژانە لە ڕووی ڕێزمانییەوە تەواوە، بەاڵم لە ڕووی لۆژیكیەوە تۆ ناتوانیت بیسەلمێنیت، وەكو 

ئەوەی بڵێیت:)مێزەكە سپییە، یان مێزەكە ڕەشە(. لەبەرئەوە بێرتراند ڕاسل دەڵێت: )ئەمە فەلسەفە نییە(. بەاڵم لە 

ەفەی هیگڵ چ كاریگەرێتیەكی، لەسەر پێشكەوتن و بەرەو پێشچونی بیركردنەوەی فەلسەفی هەمان كاتدا دەزانین فەلس

 .و مێژوو هەبووە

بۆیە ناكۆكی نێوان ئەو جۆرە فەلسەفانە وەكو لۆژیكی پۆزەتڤیزم و فەلسەفەی شیكاری و كارناب و ئەوانە لەگەڵ 

ەمكردنەوەی كاریگەرێتی هایدیگەر بەسەر هایدیگەر، ناكۆكیەكی فەلسەفیەو لەو بڕوایەدا نیم كاربكاتە سەر ك

 .بیركردنەوەی فەلسەفیەوە

 

  

 پرۆڤایل/

مال کە مە مال )حە د کە مە دۆکتۆر محە ) 

دایکبووه رکووک لە کە  لە 9111ساڵی   لە  



وێنێتخ ده   فە لسە کۆلیژی فە   زانکۆی کراتچی   پاکیستان و لە  چێتە ده 9191ساڵی   لە  

کات واو ده تە  فە لسە کۆلیژی فە 9181ساڵی   

هێنێت واڵتی پاکیستان ده  زانکۆی کراتچی لە  لە  فە لسە فە ماجستێر لە 9181ساڵی   لە  

هێنێت ی هیگلدا ده فە لسە فە  دکتۆرا لە 9188ساڵی   لە . 

زانکۆی مێلبورن  ر بە سە” اڵت  ئاسیا و ڕۆژهە” نستیتوی  ئە  بێژ لە وانە  بێتە ده  6001تا  9119ساڵی   لە  

 . ییە لسفە ی فە وه ندین کتێب و لێکۆڵینە نی چە خاوه
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