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  )31(ن تۆ م

  رج مهول میین ھه رگ دواھه هم

  عید پۆ سه
  

Da ich ein Knabe war 

Rettet mich ein Gott oft 

Vom Geschrei und Ruhte der Menschen, 

„Hölderlins“  

  ک بوم یه رزه که ھه

  کردم ک ڕزگاری ده زۆرجار خودایه

  کان، له قیژه و له ڕمی مرۆڤه

 رلینس ھولده

 . فیق ڕز فارووق ڕه نووسیینی به" رگدا م مه رده به ڕاوک له ده"رنجکه بۆ وتاری  م وتاره سه ئه: تبینیی

ب،  ده کانی نـاو ئـه وره سـاته گـه ککـه لـه کاره یڤی کوردییـدا یه فیی لـه پـه لسـه کادمیی و فه مکی ئـه میی چه ن کهبوون یا ی نه کشه
مھنانیش بـه  رھه می بھنین، به رھه کوو پویسته به رزه و باراندا نابارت، به ڵ ته گه مک له دیاره چه. ت و زانستی کوردیی سیاسه

ی یۆنـانی کـۆن  وه ر بیرکردنـه سه  ی خۆیان له کان بناغه فییه لسه کادمیی و فه مکه ئه روپادا به گشتیی چهو له ئه. بت وه ده بیرکردنه
ک خـۆی  مکک یـان وه ر چه کرت ھه ربگرین، ده ی یۆنانی کۆن وه کتیڤییه و سامانه سوبیه ی کوردیش سوود له کرت ئمه داناوه، ده

مکی  رچیی چـه ھـه. مانشوه له التاینیشدا پاکتیـزه بکرـت کرت ھه م کاره ده ئه. ا دایبژینناو فۆنۆلۆگیی کوردیید تا له وه یان ئه
ک خــۆی  تا وه وه ین یــان ئــه تا فــۆنکی کــوردیی پبــده وه کرــت یــان ئــه واو ئیندیڤیــدوولن ده ی تــه مکانــه و چه مۆدرنــه، یــان ئــه

متریین  می کـه ته خـه مانکاتیش بووه ی نووسیینی کوردییه، ھه وره تیی و گهکی گش یه مک، کشه میی چه ی که کشه. وه کاریبھنینه به
  .کی ئمه خه

. وه ھنتـه ر بـه نموونـه ده کـات و سـارته ر ده گـهیی ھاید کـه ه"Sein und Zeitبـوون و کـات، "یشـتنی  ه تگه فارووق باس له ھه
واو  بگره ته". وه رگی منه ت بت به مه بوونی نییه که تایبه سیانه تکی که زیه فهبه کورتی : "نووست وه ده ره می سارته فارووق له ده

م  گوومـانم لـه مـن. وه نیگای خوددتییـه مه شون گۆشـه نیا من خۆم بخه نیا و ته رگی من که ته بت مه و کاته ده وه، ئه وانه به پچه
 :ـ وه و ده ھنتـه ر ده کی تری سارته یه فارووق نموونه. رگدراوه ه وه به ھهواو  تا ته وه کی نییه، یان ئه یه ھیچ واتایه ھه  یه قسه

” ــن، ب ــو ئگری م ــت وا ســیربكرت وەك ــدا ناتوانر ــی پۆژەكم ــاو د ــۆڕان ل ن ــن ھمیشــییی گ بمشــوەی ئم دەركوت
لـه  ."یدا بشك نیی ل ئگرەكانی مـنپچوانوە وەك محفكردنوەی ھموو ئگرەكان، محفبوونوەیك ك خۆی ل خۆ



عید نووسیینی پۆ سه: رج لومه میین ھه رگ دواھه مه ڕه الپه   2 
 

بم شوەی مرگ ئو شت نیـی ك ماناكـان ب ژیـان دەبخشـ، بكـو ب پـچوانوە، ئو شـتی" :  کی تردا ده یه نموونه
تی، لـ  خۆیـهنی کـوالیتتی  ر وتکـدا خـاوه رگان له ھه دروسته وه. “بربنمای پرنسیپ ھموو مانایك ل ژیان دەستنتوە

مانییدا  رگانکی ئه ق له وه مان ده ر ئینگلیزیی، ھه گدرته سه رده وه وه نسییه ڕه یڤی فه قک له په و واتایه نییه، که ده ش به مه ئه
نکـی تـردا رگا وه، کـه لـه وه دۆزیتـه قـک نه ییـدا، لـه ھـیچ شـونکیدا ده ڕه الپه 1156ڕتووککی  واتای نییه له پـه. وه دۆزیته نه
ی، کـه  وه بتـه ھـۆی ئـه که، ده رچاوه ی ناو سـه ه و کاپیته م ئه که و دووھه رچاوه کردنی سه ستنیشاننه م باش ده که یه. کارھاتبت به

ی ڕتووک ر بۆیه مـن لـه پـه ھه. رگیراوی ناو نووسیینک ی وه قی به نموونه ھنراوه، یان ڕسته ر ده وه سه ڕته توانت بگه ر نه خونه
وه، کـه بـه نموونـه  قانـه بدۆزمـه و ده متوانی ئـه مانیی نـه ردا بـه ئـه ی سـارته کـه"Das Sein und das Nichtsبـوون و ھـیچ، "

ر  نـده فـارووق تیشـکی خۆسـتۆته سـه رچه ھه. و تکسته یشتنی مندا بۆ ئه لن له تگه ش بووه دروستبوونی که مه وه، ئه ته ھنراونه
"Subjectivity"مـه، /کت سـوبیه"اسـتییدا ، که له ڕئDas Subjekt-Wir " یـه، ئیـدی نـازانم بـۆچیی لـه ئینگلیزییـدا بـووه بـه

رحاڵ  ھه به. وه و تکسته بدۆزینه وانی ئه ودا بتوانین واتای ڕه کوو له تاوه ین، ھه دی ناکه ویاشدا ھیچ به کتیڤی ڕووت، ل له سوبیه
کان  رچاوه وانتــر ســه دا ڕه ھیوام لــه ئاینــده دان، بــه وره لــه گرفتکــی گــه کان رچاوه کارھنانی کــۆی گشــتیی ســه چــۆنتیی بــه

رگه  ری مه گه و ئه ر ئه سه وه له م شیکردنه دا چووه و ئه ه ر به ھه گرت، گوایه سارته ر ده خنه له سارته فارووق ڕه .ستنیشانبکرت ده
ر  سـه شـکردووه به ر کـاتی دابه رجـه، ھایدگـه لومه کوو ھه ر نییـه بـه هگ ڕاستییدا ئه له. ی فارووقه که کات، که قورسایی ناو وتاره ده
دیار  بۆ نموونـه مـن بـه. "رجه لومه کوو ھه ر، به گه م به ئه من ناتوانم مووگلیشکایتن بکه  Möglichkeitenکانی کاتدا  رجه لومه ھه

خشـم،  ی پببه رجـه لومه و ھه بت ئه ده: م م؟ وه گرت چییبکه گی نه “wenn„ر  گه گرت، ل ئه تا گده نیشم ھه وه داده دارکه ه کۆته
ک  سـووتت، نـه وی تـدا ده یـه، کـه ئـه رجه لومه و ھه مه ئه ئه. گیرسنم رخک دایده م و به چه که وتی پدا ده نه. گرت که تیدا گده

کدا له پنج شـونی جیـاوازم و  که بۆ نموونه من له پنج خوله وه، ھنمه کی ژیانی خۆم به نموونه ده نھا پنج خوله من ته. ر گه ئه
ککه له  نووسم، یه ئستا ده. لمنت سه دا ئکیستنسم ده تم، که ئستا و ئالره رجکی تایبه لومه نی ھه ککیشدا خاوه ر خوله له ھه

درت،  نگکـی تلفـۆن لـده زه. ر سکی نووسـه ه کهدا بریتییه ل ساته م چرکه ئکسیستنسی من له Möglichkeitenکان  رجه لومه ھه
کوو  که نییه، بـه ره نووسه  سه دا چیدی که م، ئکسیستنسی من ئستا و ئالره که چم تلفۆن ده گرم و ده ده ست له نووسیین ھه ده
ویش  رجکی تـر، ئـه لومـه نی ھه بمـه خـاوه ، دهکشـم م ڕاده کـه فه نه ر قه چمه سـه وه ده مه خه که داده تلفۆنه. کات سکه تلفۆن ده که
وه مـن خـۆم ئـازاد  م، لـره گـه رجی ژیـانم ده لومه میین ھه وه من به دواھه مرم، لره ککی تر ده دوای خوله له. سک، که ڕاکشاوه که
 Daseinوـدابوون  له Die Letzte Möglichkeitم  ستی نـاده ده رجی ژیانی منه، که له لومه میین ھه مه دواھه ئه. م بۆ ئازادیی که ده

به واتای ئکسیسـتنس،  Daseinین، کورت و پووخت یان کۆنکرتانه دازاین  تا لی تبگه ی قوڵ نییه ھه وه پویستی به بیرکردنه
مـه  وه، ئهبو “Bauer„سووفکی جوتیارانه  یله ر فه ھایدیگه. مککی ئۆنتیکیی ک چه مککی ئۆنتۆلۆگیی، به واتای مرۆڤ وه ک چه وه
ر  ھادیگـه. کـات وتی ده سـووکه رگپۆشـیی و ھه وه، پناس لـه سـتیلی ژیـان، به وانه پچه کوو به و نییه، به ی نرخی ئه وه مکردنه که
 کرد ئینجـا بـه فری ده چوو تر لخووڕیینی به وتوودا ده فر که ستپبکات، له زمستانیکی زۆر به ی سیمینارکی له زانکۆدا ده وه رله  به

نی جۆره نووسیینکی تر بووه  میشه خاوه ر ھه له نووسییندا ھایدیگه. یدا که کرد به ھۆی سیمیناره وه خۆی ده فره رزشی به جلکی وه
بـۆ نموونـه . ره نـد و ئیندیڤیـدوولی ھایدیگـه تمه یڤکی تایبه ر، په یڤی نووسیینی ھایدگه په. ندکردنی ستیلی نووسیینی تمه بۆ تایبه

 و Seinبـوون "نوانی  لـه". Daseinوـدابوون،  له"نووسـت  و ده ئـه"  Seinبـوون، "نووسن  سووفان ده یله واوی فه ته کاتکدا له
Dasein  دابوون لهـره په لومـه ھه. رج لومـه ویش بریتییه لـه ھه یه ئه ک ھه دا جیاوازییه"وکی دی بـۆ بـوونی مـن لناسـیـدا  رج پ

وا   ین، ئـه رنج بـده ر وردتـر سـه گـه ئه". Ich schreibe hierنووسـم،   مـن لـره ده Ich bin hierم،   مـن لـره"بۆ نموونه . کات ده
بـۆ . نووست سک، که ده رجه، ئکسیستنسی من بریتییه له که لومه نی ھه خاوه" Mein Daseinودابوونی من،  له"بینین، که  ده

کۆتـایی " “Das Ende steht dem Dasein bevor„: لـه خـۆڕا ناـت و ئـه. ودابووندایـه می له رده بـه رگ وا له ر مـه ھایدگـه
یشـتن و  کوو تگه رکاتک بـت دـت نـا، بـه ی، کـه ھـه یشـتنه و تگه رگـه بـه م مه  ئـه ، لبـه"سـتاوه ودابووندا وه می له رده به له

ودابوونـدا وا  سـتاوی له پش وه رگی لـه واتـه مـه ".Seinبـوون، "وه بـۆ  گوزرتـه ودابووندا ده پش له م کۆتاییه له ستانی ئه ڕاوه
ودابوونمـدا  پش له رجکه بۆ مردن، که له لومه نی ھه نووست خاوه سک، که ده ک که ودابوونی من ئستا وه له. م بووندا رده به له
" رگه پشـمه"مکی  ش بوانینـه چـه توانیینه م ر به گه ئه. ستاوه ودابوونمدا وه م له رده به رگ له ش به واتای، که مه مه ستاوه، ئه وه
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.  وه وانـه پچه ک به سـتت نـه وه پش بوونـدا ده رگـه لـه وه مه وت، چونکه ئه که رده مان بۆ ده که مه و چه ی ئه ه واو و ڕکی ھه وا ته ئه
وه،  گـات و ھـیچ بـوارکی بـۆ نامنتـهبت پیب رده ر ھـه رجانـه، کـه ھایدیگـه لومه و گـۆڕانی ھه شـکه لـه ژیان گۆڕانه، مردنیش به

یه، که  رجه ھه لومه م ھه ی له خنه ر ڕه سارته. که ناگۆڕت باسه وت یان نا ھیچ له و بییه بت تیدا بمرت، ئه رجکه، که ده لومه ھه
رجـه  لومه و ھه ربۆیـه ئـه وه، ھه رجکی تـر نامنتـه لومـه رگ ھیچ ھه دوای مه  له لبه. بات ناو ده کانی تر له رجه لومه واوی ھه ته
میین  و دواھه شکه له ژیان، ئه کوو خودی خۆی به وه، به رگ ھیچ پرینسیپک له ژیان ناستنته مه. ت نایه ر ھه ست ھایدیگه ده له
سـت لـه نووسـیین  هستم د ده دات ھه س ده ڕه مان له جه دراوسکه. Die Letzte Möglichkeitبت تیایدا بژیین  رجه، که ده لومه ھه
رجی  لومـه رجی من نییه یان تاکه ھه لومه مه دواھه دا ئه  ئالره رجکی تری منه، لبه لومه مه ھه وه، ئه مه که رگا ده گرم و ده ده ھه

م، مـن ئـازادم لـه  سـتم و درـژه بـه نووسـیین بـده نه جی خـۆم ھه تـوانم شـتکی تریشـم بوـت، بـۆ نموونـه لـه من نییه، مـن ده
رجکی بـۆ  ست بـوو و مـه مان مرۆڤکی زاده ر ھاتوو دراوسکه گه ل ئه. نی ئازادیی ویستم م، چونکه خاوه ده ئاوتۆنۆمییدا بیار ده

سـتیی خـۆم  دا مـن که کات، ئـالره و داوام لـده یه، که ئه م ھه وه نھا توانای کردنی ئه وا من ته کانی من دانابت، ئه ئازادیی ویسته
دا  ی، کـه مـن ئسـتا و ئـالره وه وه بۆئه ڕانه ب گه وه، ئیدی به مه رگای دا، من بچم بیکه و له ده رکات ئه م و پویسته ھه ده کیسده له

ک  الیه له. وت یان نا بت، من بمه مرم، من پویسته کاتم بۆی ھه رجک، که تیدا ده لومه رگ ھات، ھه ر ھاتوو مه گه ئه. م که چییده
نھا لـه  رگ تـه ویسـتنی مـه ویسـت و نه. رجی منـه لومـه میین ھه مـه دواھـه کی تـریش ئه الیـه کانم و له وه بۆ ئازادییه ئه رجی مه مه ئه

ترسه له . کوو ترسه له ترس رگ خۆی، به ر ترس نییه له مه الی ھایدیگه دا له ی ترسیش لره کشه. خۆکووژیی و تیرۆرکردندایه
گـی  رکراوه، ڕه سـه ی له ی، کـه زۆرتـریین قسـه مکانـه و چه ککـه لـه وه یه رگ له یۆنانی کۆنه مه". ترسم بترسم ده"بوونی ترس،  ھه
پش  رگ لـه کاش بـاس لـه بـوونی مـه سـنه. ی ڕۆم" Senecaکا،  سـنه"ر  وه سـه ڕتـه گه الی مـن ده رگ لـه بوونی کـات بـۆ مـه ھه
چـت  سـاڵ ده 2000ی بـۆ  نی وا نزیکـه مه که ته" Die Kürze des Lebensکورتیی ژیان،"ڕتووکی  کات و له په وه ده ودابوونه له
وه، کـه پویسـته کاتـت بـۆی  بته متدا قووتده رده به رگ له شدا مه وه ڵ ئه گه وێ، له کات بۆ ئه تۆ له بازاڕدایت، ژیان خرا ده: " ده

رج،  لومـه ک ھه وه Daseinوـدابوون  هل .Seneca. Die Kürze des Lebens, S.41  ".وت یـان نـا بت، ئینجـا تـۆ بتـه ھـه
یشـتنی  رجه بریتییه لـه گه لومه م ھه پویستیی ئه. مانبت رج، که پویسته ھه لومه میین ھه ک دواھه رجکه بۆ ڕزگاربوون وه لومه ھه

رگ  ئـازادبوون بـۆ مـه  .رگ بۆ مه “Sich frei geben„دان  وه سته ده ڕزگاربوون به واتای خۆبه. ئکسیستنس به کۆتاییھاتنی خۆی
م کۆتاییھـاتنی  ئـه. یشـتنی ئکسیسـتنس بـه کۆتـایی خـۆی پناوی گه ، لـهDaseinوـدابوون  بریتییه له پدانی ئامانجک بـه له

  .بت پیبگات رده ره، که ھه ، ھادیگهDie Letzte Möglichkeitی  رجه لومه و دوا ھه ش ئه ئکسیستنسه

. یه له ترس دا ترسی ھه"بوون و کات"ر خۆی له  ھادیگه. ر ترسه سه ر له دیگهیترست، پرسیاری ھا دهخوات، چونکه  م ده مرۆڤ غه
ش  مـه ئه. "وه بنـه ی نزیکده  کان لـوه ترسـییه وێ مه و لـه  تی نییه، کـه بزانـت لـره ر ترس شونکی دیارییکراو و تایبه گهیبۆ ھاید

ک  که لـه ھـیچ کویـه ره که شـه ڕه کاتک ھه". تکی دیاریکراوه له جیھاندا میشه بابه س ھهوه، که پیوایه، تر ی فارووقه وانه پچه به
ترسم، ل نازانم  ده: سک بت بت ر گومان له که گه ره نییه، ئه مه کات؟ سه ریزه ده ڕاکته ناوماندا که خۆی له" چیی ترس له"نییه، 

مکی  به چهواو و ڕک دژ  من ته. بوونی ترس یشتن بریتییه له ترس له ھه بۆ تگهی قوه  وه ی پویستی به بیرکردنه وه ئه! له چیی؟
بریتییـه لــه  Furchtیـه، فورشــت  ھه} Angstو  Furcht{ ر  الی ھایدگــه لـه. داینـاوه) Furcht(ڕاوکم، کـه فــارووق لـه بــری  دـه
نم  سـته نـاوده م ھه دا مـن ئـه ئـالره. ۆی شـتکی دنیـاوهھ ین، ل به که ک ده یه شه ڕه بوونی ھه وه درک به ھه ھۆیه ، که بهستک ھه

ین،  ش پناسی بکه وره مکی گه ک خه ر وه گه ترس ئه .Angstیه  وه ی نادنیایی ترسه وانه پچه ش به مه ئه. ڕاوک ک ده وه نه مینه سه
وه  مینه ـه پناسـی تـرس و سـه فـارووق بـه ھه. ھۆیـهیجار ب  کی نادنیایه، که زۆریینه دا نائارامییه مه م خه پاڵ ئه وا ترس له ئه
، wovor die Angst sich ängstetترسـت  چیی ده ترس له"کات، که  و پرسیار ده یه، ل ئه ر ترس ترسی ھه گهیبۆ ھاید. کات ده

 Daseinوـدابوونی  ر تـرس خـۆی لـه له ھایدگـه الی لـه".wovor die Furcht sich fürchtet وه  کاته وه له چیی س ده میینه سه
تیی  نایه سـه یـه، کـه فـارووق بـه ڕه و دۆخه مـه ئـه ئه: تبینیی"یه  ی ببته تاکه شتک، که ھه وه کات بۆئه دا ئاشکرا ده Seinبوون 
. “.„Sich-selbst- Wählens und -ergreifensبژاردن و گـرتن  ش به واتای ئازادبوون بۆ ئـازادیی خـود ھـه مه ئه". بات ناویده

ی  کـه یشـتن بـه بـوونی بوونه پناوی گه ش لـه مـه ئه.  “sein Frei sein„م ئـازادبوونی  رده ھنتـه بـه ده Daseinودابوون  ترس له
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„seines Seins“ ک، که ھه لومه ک ھه وهناسه بۆ بوونی خۆی رجه چه رگ له ڕه واته ترس له مه که. میشه پ  که بۆکدا ئازادبوون
  .رگ کات بۆ ئازادیی، ئازادبوون بۆ مه و ئازادییه ده بوونی ئه ئازادیی، ترس له ترسیش، ترسکه، که پناس له ترس له ھه

کووش  بۆ نموونه کاتک من باس له چه. میشه پویستی به کۆی گشتییه ھه Seinوون ک ب وه “Ein Zeug„ر شتک  گهیالی ھاید له
ک  لکی تـری وه کتگـه کووشـدا ئۆبیه ڵ چه گـه له. بت ی ھـه“Sein„کوو بـوون   تاوه بت ھه لکی تری ھه بت شتگه میشه ده م، ھه که ده

. ن کـه و ده النه پنـاس لـه بـوونی ئـه م شـتگه موو ئـه کـۆی ھـه وـت، مـان ده.ھتـد.... واسـین، دیـوار  ک بـۆ ھه یه بزمار چوارچوه
لودیڤیـگ ڤیتگنشـتاین لـه . یـه ـدابوونک ھه گه میشه له ڵ بووندا ھه گه واته له که .ره سه رککیان له کتانه ئه م ئۆبیه ککیش له ریه ھه

. Ludwig Wittgenstein. Tractatus logico-Philosophicus. 1.1. کان ک شـته کانه، نـه جیھان کۆی گشـتیی ڕاسـتییه:  تراکتاتوسدا ده
ک بـوون لـه  وه Daseinوـدابوون  کوـدا له له: پرسـت ر ده ھایدیگـه. بت پاره ده کاندا پاره جیھان له ڕاستییه:  دا ده 1.2یان له 
مـی  گات؟ وه یان باشتر بم پش ئۆنتۆلۆگیی له خۆی ده" کانی بوون و پرینسیپه"ئۆنتۆلۆگییانه  In-der-Welt-seinجیھاندا 

کک  موو یه دا ھه ر لره بۆ ھایدیگه “Das alltägliche Mit sein„دایه  دابوونی ژیانی ڕۆژانه گه ناو له ر وا له ی ھایدگه م پرسیاره ئه
بـه   Mit seinـدابوون گه وتووه و له یـه، کـه فـارووقی تکـه یه ه و ھه ش ئـه مـه ئه. (یـهکک خـودی خـۆی نی ککی تره و ھیچ یـه یه

یـه،  ش واتـای خـۆی ھه مـه ھنت،ل ئه کارده بـه  “das Man“،"س مـان ده"ر  ھایدگـه). زانـت ده Daseinوـدابوون  شوازکی  له
، کـه  “Dasman“کی تر نووسیوه یه شوه ی به"س مان ده"ارووق ف. Seinر بوون  وه سه ڕینه گه میشه ده دا ھه dasس  چونکه له ده
نووسرن، چونکه  جیا ده ویش به یه ئه ھه “„das Manکوو  م پناسه، به مانییدا شتک نییه به یڤی ئه له په. کی نییه  ھیچ واتایه

رک  وه موو بوونـه مانییدا ھه یڤی ئه ووک، ل له پهڕت ین په ک کورد ده بۆ نموونه ئمه وه. تن کی جیا و تایبه یه یان وشه که ریه ھه
ڕتووک لـه  پـه". ن نـر، مـ، بالیـه"ک  کـات وه ستنیشـان ده کان ده کته ر و ئۆبیه وه زی بوونه گه یه، که ڕه کتک پشگری ھه و ئۆبیه

سـک دــت  وه، که یخونمـه یه ده وه مهسـت ده ڕتووکک به پـه. “das"  ،„das Buchس،  ده"بـت بـه  نـه ده مانییـدا بالیه یڤی ئه پـه
". Seinبـوون،"وه بـۆ  مانباتـه ده" dasس  ده"دا  لـره. سـه م ھی فـن که مدا ده کوێ بوو؟ له وه ت له ڕتووکه م په پرست ئه لمده

ر  الی ھایدگـه  له. ودابوون هک ل نه" ودا خوود له" “daselbst„مانبات بۆ توانین له  وه، ده ه"dasس، ده"م  ر له ڕگای ئه ھایدیگه
ویادا  س، لـه بتـه ھـیچ کـه مانـدا؟ ده ودابوونی ژیانی ڕۆژانه رپرسه له له ک به: می پرسیاری کاتک وه" Das Manس مان،  ده"

کوو  تاوه وه ھـه تا پویسـته خـۆی بدۆزتـه ره ک یـان مـرۆڤ سـه خه. دۆڕنت کتریی خودتیی ده ڵ به یه ودابوونک تکه موو له ھه
کدا  ه چه ش له ڕه مه ئهExistenzial بریتییه له ئکسیستنتسیالک " Das Manک،  خه"ر  بۆ ھایدگه. ک بدات به خۆی خودتییه

 Dasس زبسـت،  ده"یـه، کـه نـاوی نـاوه  ربیینکـی دی ھه ر ده گـهی ھاید لبـه. Daseinودابوونـه  تیڤی له فنـۆمنکی پـۆزه
Selbst "ک یان مرۆڤ خۆی دا بریتییه له خه خود له ژیانی ڕۆژانه. واته خود .ک له خودی خود  یه وه ش بریتییه له جیاکردنه مه ئه

„eigenes ergriffenen Selbst“ .ویسته سه ک خۆی له چاوترووکانی له مرۆڤ وهدابووندا پته ره وک  وه، ھه تا خۆی بدۆزرکات
ر ھـاتوو بـوونی خـودی خـۆی لـه بـوونی ڕاسـتیی خۆیـدا  گـه وه، ئه ۆی درکپکـرد و خـۆی لنزیککـردهودابوونی خ و جیھانی له ئه

رده و تاریکییـه، کـه دژ بـه خـود  نی پـه میشـه خـاوه ودابوون ھه واته له. وه ه"جیھان"چته ناو درکپکردنی  ویادا ده وه، ئاله بینییه
وه و  بریتییـه لـه چوونـه ژووره" Das Manک،  خـه"ک  دابوونـدا وه گه له ی ی خـود لـه ژیـانی ڕۆژانـه وه دۆزینـه. وه بتـه قووتده
  ".جیھان"ی  وه دۆزینه

رگیز شتک نییه؟  یه و ھه میشه بوونبه ش چییه، که ھه وه نی بوونبه، ئه میشه بوونه و نابته خاوه وه چییه، که ھه ئه:  پالتۆن ده
Platon. Timaios, S. 35. ک شت به ھهکه نی توانای گۆڕانکاریین، ھه م خاوهوا رده ندکی  وه ئامـاده میشه له شتی گـۆڕانن بـۆ شـت

. ک بوون نابت به شتکی تر تی وه میشه خۆیه کوو بوون بریتییه له شتک، که ھه رگیز بوون نین، به مانه ھه الی پالتۆن ئه تر، له
لکی تـری  کارھنانی له تۆنگه ویش به به نی شککی تر، ئه ه خاوهبت ک ده میلۆدییه “Gestaltgesetzt„یاسای شوه   بۆ نموونه به

ی  که یشتن به بوونی بوونه بوون بۆ گه. نته جگای خۆی یه مانگه ر پالتۆنیانه ده ی ھایدگه که ه"بوون و کات"یشتن له  تگه. جیاوازدا
رگیز نابتـه  له ڕاستییدا پالتۆنیانه بوون ھـه. ون بۆ ئازادییرج بریتییه ئازادبو لومه میین ھه ک دواھه رگ وه بووندا بۆ مه له ئاماده

ی مـرۆڤ بریتییـه لـه  سـته الی پالتـۆن جه ئـاخر لـه. ک خـۆی یشتنه به ئازادیی بوونمان وه رگدا گه بوونبه، ئازادبوونی ئمه له مه
ی  وه ڕانـه کجارییه و گه تۆن ڕۆیشتنکی یهالی پال  ڕۆیشتنی ڕۆح له بت، لبه مرت ڕۆح ئازاد ده زیندانی ڕۆح، مرۆڤیش کاتک ده



عید نووسیینی پۆ سه: رج لومه میین ھه رگ دواھه مه ڕه الپه   5 
 

قیینه  یه بـوونی ڕاسـته مشـوه یـه، به وه ھه کاته وخۆی به کی ڕاسته دنییه یوه میشه په بۆ پالتۆن ھه" بت به ده"، "بوو"ی  کشه. نییه
کان،  وه کـان، شـه ونی ڕۆژهربو خاتـه سـه پالتـۆن لـه تیمایۆسـدا تیشـک ده".  Zeitکـات،"ی، که ناومان نـاوه  مکه و چه بریتییه له

شـی کـات،  ش بـریتیین لـه به مانه موو ئه بووه، ھه پش دروستبوونی ئاسماندا بوونیان نه مانه له ئه:  کان و ده کان و ساه مانگه
دا بریتییـه لـه  سـتی پالتـۆنیش لـره به مه".  بـه"بت  بت یان ده ش ده مه یه بۆ ڕابوورد، یان ئه ش نیشانه م بووه ، ئه"بوو"ش  مه ئه

وه  شـه مه پالتـۆن به." ھتـد... و، مانـگ و سـاڵ  ڕۆژ، شـه"بـۆ نموونـه ". بـه"مانه بوون  ند فۆڕمکی کات، واته ئه ی چه وه لبوونه
ن الی پالتۆ له". Seinبوون، "نگاندووه و کردوومان به  سه ه ھه مان له نائاگاییدا ھه مانه موو ئه ستت و پیوایه، که ئمه ھه ناوه

ــته ــوونی ڕاس ــاوه ب ــالره. "istه، "نی  قیینه خ ــوانین بگه دا ده ئ ــه ت ــدابوون، له"ر  وه ســه ڕین وDasein "ــه ه ــهیی ھاید ک ــه. ر گ و  ئ
ی بـوونی  ناچتـه خانـه. ھتـد... گیرین  دیل ده رباز، به بینه سه ین، ده که ماشای تی ڤی ده وین، ته خه ی، که تیدا ده رجانه لومه ھه

سـک، کـه دیلـه، یـان  وتووه، که سـک، کـه خـه بووینه به که “Möglichkeiten„دا  و باروودۆخانه وه، چونکه ئمه له قیینه ڕاسته
ی  وه مانـه بریتییـه لـه لبوونـه موو ئه  ھـه میشـه بـووه، لبـه یه، که ھه وه قیینه ئه بوونی ڕاسته. ھتد...بووین، دیلبووین وت خه

یشتن  شت تگه ده. و کانی ئه وه شکین له لبوونه می کاتین و به رھه ک مرۆڤ به م توانینه ئمه وه به. قیینه، که کاته بوونی ڕاسته
ی سـاده و  ی نموونـه وه میشه لـه ھنانـه توانت ھه بت، ل مرۆڤ ده رئاوھا ئاسان نه وه و بوونبه، ھه ن و لبوونهی بوو له کشه
بتـه  قرتنیـت ده ڕاستدا ده ناوه  بته کورسیی و مز، کرمک له ختک ده بۆ نموونه دره. وه یشتن بکاته ک بۆ تگه رگایه وه ده ساکاره

ی  وه وه ئـه) بـه(ک بـووه  یـه به بووه: "ـ پالتۆن ده. ھتد.. روشکک نابت به پنگ  پووله، که بته په ده ک یه پووله دوان، کرمی په
که،  بوویه ک نه بوویه نه  که، وه یه بتبه یه، ده شی، که ھشتا شیاوی بوونبه وه ، ئه(ein Werdendes ist)که  یه بتبه ، ده)به(بت  ده

„dass das Nicht seiende ein Nicht seiendes ist“ .Platon. Timaios, S. 57 .  

سـات،  نـده کاره وه یه، ئه ده تییـدا تاکـه سـه وه، کـه لـه مـژووی مرۆڤایه یـه ورانه سـاته گه موو کشـه و کاره  و ھـه ی بیست به ده سه
ر  ی بیست دا ھایدیگه ده سه  له. فه لسه انی فهک ده گرنگه ککه له سه شدا یه وه ڵ ئه گه تیی تدا ڕوودابت، له تیی و دژه مرۆڤایه دڕندایه

ری  رتاسـه ھاوت بـۆ سه لـده  وه په وشـه مانیا و له ی زانکۆکـانی ئـه فه لسـه ر فه وه به داته یه، که خون ده ته سووفه بلیمه یله و فه ئه
ردا  رتیی ھایدیگه ژر کاریگه کانم له فه لسه هواوی ف ته"نووست  رگی ده رله مه کی کورت به یه له خۆڕا نییه، که فۆکۆ به ماوه. جیھان

ژر  مانشـوه لـه ر ھه  خـودی ھایدیگـه لبـه. فه بـوون لسـه ی فه وره ر دوو شـۆکی گـه بـۆ فۆکـۆ نیچـه و ھایدیگـه". مھاتووه رھه به
گارد نـاوی  مانیا بـه کیرکـه بووه، که ئمـه لـه ئـه  Søren Kierkegaardرگۆردا  ی نیچه و سورن کیرکه وره کی گه رتییه کاریگه

. رگرتـووه وه وه گارده واوی بیری بوون و کـاتی لـه کیرکـه کوو ته گۆردا بووه، به رتیی کیرکه ژر کاریگه ک له ر نه ھایدیگه. ین به ده
ی، کـه بـوون و  و ڕاسـتییه نانی ئه نه ن ددانپدامیا که سانک لی، یه یی که ی تووڕه وه ته لبوونه دا بووه ر دوو شت له ژیانی ھایدیگه

کانی  بووه بـه ناسـیۆناڵ سۆسیالیسـته ندیی ھـه یوه دا، که په وه نان به میشیان ددانپدانه رگرتووه، دووھه وه وه گارده کاتی له کیرکه
می مامۆستایی  رده ر له سه ھایدیگهھانا و . خوندکاری بوو Hannah Arendtتر ھانا ئارندتی  س تووڕه موو که له ھه. مانیاوه ئه

ندیی ناکۆتـای  یوه په. ر وادارکی ئادۆف ھیتله ک ھه ریش وه ک و ھایدگه یه که ن، ھانا کچه جوله که کتر ده یه ز له و خوندکارییدا حه
. ر نـازیی بـووه ی ھایدیگـه کـه  ژنـه بووه، لبـه ر مرۆڤکـی نـازیی نـه لمنت، که ھایدگه سه و ڕاستییه ده وه ئه ره ھانا به ھایدیگه

ی ھانای  وره کی گه ییه ش تووڕه مه کان بووبت، ئه ندامی ناسیۆناڵ سۆسیالیسته نا، که ئه دا نه وه رگیشی ددانی به تا مه ر ھه ھایدیگه
  .بات ی ناوده وستکی ترسنۆکانه وه و ھانا به ھه بته لده

ی  قینه ترسی ڕاسـته گۆر   بۆ کیرکه. دا فه لسه له فه ک وه وه پسیشۆلۆگییدا قوبۆته ی مۆدرندا زیاتر له وه مکی ترس له شیکردنه چه
م توانینه  ئه). وه مه وخۆ گردراو به مدا، یان ڕاسته دوای ئه رجکی تر به لومه واته بۆ ھه(رج  لومه رجکه بۆ ھه لومه ک ھه ئازادیی وه

ی ئـازادیی بریتییـه لـه تـرس لـه تـرس، کـه  قینه وه ترسی ڕاسـته بته ده  دا دووبارهردا له فۆڕمکی تر ی ھایدیگه که له بوون و کاته
ی ببته تاکـه  وه کات بۆ ئه ودابوونی بووندا ئاشکرا ده دا، که ترس خۆی له له وه م به پشتر ئاژه. رجکی ئازاده بۆ ئازادیی لومه ھه

ی  وه موو شت لبوونـه پالتۆنیانه ھه". کات"وه  ی ئه قیینه که بوونی ڕاستهی،  و شته وه به بته رگدا ده مرۆڤ له مه. یه شتک، که ھه
ئـاخۆ مـرۆڤ : یـه وه دا ئه پرسیار لره. بووه نھا کات بوونی ھه ، ته"وا ویی، ئاسمان، ھه زه"رشتک  بوونی ھه  رله ھه کاته، واته به

م بـۆچیی  بـه. خر نه: م رگ؟ وه نی ترسن له مه ن، که خاوه ری تریش ھه وه یه یاخوود بوونه رگ ھه ره ترسی له مه وه تاکه بوونه
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ڕت، کـه سـپیی  گه ده ره، که سوورھه وه وه تاکه بوونه مانکات مرۆڤ دیسانه رگ؟ ھه یه له مه ره، که ترسی ھه وه مرۆڤ تاکه بوونه
م  ئـه. ر نابـت بـه نگـی له ت، یـان لـه ترسـاندا ڕهڕ ناگه رماندا سـوورھه ـک لـه شـه وه، ئاژه مـه ی ئه وانه پچه به.  ڕت گه ده ھه

مرۆڤ بۆیه : "  ده گۆر کیرکه. ه"گایست"نی  ه و خاوهروونیی رکی ده وه ت، که مرۆڤ بوونه مان پده وه ی، مرۆڤ ئه باروودۆخانه
نھا  تـه. Sören Kierkegaard. Der Begriff Angst, S 40. ڵ له سروشتی خۆیدا گایست نییه وه، چونکه ئاژه دا ترس نادۆزته له ئاژه
نی  رن، کـه خـاوه وه پاڵ مرۆڤدا دوو بوونه تبینی، ڤال و دۆلفین له"ویش مرۆڤه  وه ئه کاته نی گایسته بیرده رک، که خاوه وه بوونه
گایسـت :"نووسـت ده میشـایل بـووش". وه وتـه که ی لده وره رای گـه ن، بۆیـه کووشـتنیان زۆرجـار ھـه وه می بیرکردنه کی که یه ڕژه

ســتدایه، لــه   رده به و له دا، کـه ئــه م خاــه لــه. ر وبینـه ک گایســتکی خه وه} unmittelbar{سـتدایه، لــ بــ کـات و شــون  رده به له
لـه  ]...[دات  سـته تکـده کانی نـوان ڕۆح و جه ندییـه یوه میشه په و ھه یه، چونکه ئه تکی دوژمنانه سته کی دنیادا ده"Sinnزین،"

م  کی به ندییه یوه مرۆڤ چ په. کان دروستبکات ندییه یوه وت په یه یه، که ده تکی دۆستانه سته ده) Geistگایست،(و  وه ئه رکی تره سه
و  ئه. )یه؟ کی ھه ندییه یوه یان چ جۆره په(نونت  کانیدا خۆی ده رجه ڵ خۆی و مه گه یه، گایست چلۆن له وه ھه ته دوو واتاییه سته ده
: تبینیـی(. Michael Bösch. Søren Kierkegaard: Schicksal-Angst-Freiheit, S.74). کـات ـه ده یـان مامه(نونـت  ک ترس خۆی ده وه

و  ککـه لـه بۆرن، یه یه له زانکۆی پـاده فه لسه یه و پرۆفیسۆری فه مانه، دکتۆرای له تیۆلۆگییدا ھه ندکی ئه میشایل بووش، بیرمه
تـوانن  یـه ده گۆریان ھه زووی کیرکه ی ئاره مان زانانه ره ئه و خونه موو ئه گۆر، بۆ ھه ی کیرکه فه لسه ی ژیان و فه زایه باشانه شاره
ک  وه مـرۆڤ). یشـتووم و قـازانجکی زۆرم لکـردووه تی خـۆی گه من خۆم به خزمه. ربگرن ی میشایل بووش وه ڕتووکه م په  له سوود
گارد تـرس  الی کیرکـه دی تـرس چییـه؟ لـه ترسـت، ئـه رگ ده رکه، که لـه مـه وه وه، بوونه ره ن گایست و بیرکه رکی خاوه وه بوونه

گارد   ی کیرکـه رنجه زۆر گرنگانـه و سـه کک لـه یـه. وه ی پسیشـۆلۆگییه چته خانه وبینیندا، که ده هکاتی خ باروودۆخکی گایسته له
ک  یـه وه مووجۆره لکدانه یڤی کوردییـدا ڕۆح بـۆ ھـه وه، که له په داخه به. (وه ندکردنی ترس به گایسته ر ترس بریتییه له پابه سه له
نده من پشـتر لـه ناچارییـدا  رچه ھه. رم، چونکه گایست و ڕۆح دوو شتی جیاوازن اوبهدا گایست به ڕۆح ن کاردت، ناتوانم لره به
.). وه نییــه کی بــه ڕۆحـه ندییـه یوه بســتراکته، ھـیچ په ی ئه کتیڤانه مککی سـوبیه گایســت چـه. بووم ـه م کــردووه، لـ ھه  م کـاره ئـه

وـدان  ھه. شـتدا ھه وا له به م و حه می ئاده رده ی سه کی ئایینییانه یه وه نهوه بۆ بیرکرد ڕته گه دوای گایستدا ده ڕان به گارد بۆ گه کیرکه
میش  مبت و ئـه رھـه ویشـدا به ی ئه وه ره می بھنت و چ لـه ده رھه به  وه ناو خۆیه کرت مرۆڤ چ له وکه، که ده تا، ھه بۆ کردنی خه

وه  ڕانه میشه پویستیان به گه وا ھه م و حه زانین له خاکدا بووه، که ئادهوه و  شتیشدا ناسینه ھه له به. تا ری خه که  ببته پراکتیزه
شتدا له ڕگـای  ھه تا له به خه. بوون وه و زانین نه نی ناسینه وا خاوه م و حه ب خودا ئاده واته به که. ویش خودا بووه بووه بۆی، ئه

بــات،  وخۆی خــودا ناوده وکی ناڕاســته کــه بــه ھــه وی ماره گارد ھــه کیرکــه. کــرا وادا پراکتیزه م و حــه وه لــه ئــاده کــه وی ماره ھــه
}  Geistگایسـت،{کـوو  م وه تاییـدا ئـاده لـه بخه: " ـ گارد ده کیرکـه. وه وته نوان خـودا و مرۆڤـه که که ده ک، که ماره یه شوه به

ڕاسـت نییـه، چونکـه } کانی خۆی مووی له پارچه ھهدروستکردنی کۆ یان { Syntheseکه  واته سینتزه که. ربوو وبینه گایستکی خه
کان  توانرـت جیاوازییـه سکسـوالییه ڵ ده الی ئـاژه لـه. زراوه مـه ک گایسـت دانه ویش ھشـتا وه که ئسـتا گایسـته، ئـه ندداره یوه په

دا،  و چاوترووکانه له. که یه تزهو ئستا سین نی، چونکه ئه یه مرۆڤ ناتوانت ببته خاوه وشوه ن، ل ئابه شه بکه ئینستینکتانه گه
تا پویسته جیاوازیی بکـات و  ره زنت، سه ی سینتزه دابه وه ئه زنت، ل بۆ به زنت، سینتزه داده به که گایست خودی خۆی داده

و  توانت پیبگات، له کاته ده و کییه مرۆڤ ئه ره رزه ده به م پله ئه. دا ئستا، که سکسواله}Sinnزین، {کیی  ره ی ده رزتریین پله له به
دا،  و چاوترووکانه تا له ره ڵ نییه، ل مرۆڤیش نییه، سه و ئاژه دا ئه م کاته پش ئه له. ک بته ڕاستییه دا، که گایست ده چاوترووکانه

م توانینـه دووالیزمییـه  ئـه.  .".Sören Kierkegaard. Der Begriff Angst, S. 41کیشه مانکات ئاژه وه ھه ھۆیه بته مرۆڤ، به که ده
ھۆی  ـه بـه وه و جـارکیش ئاژه بوونی گایسـته ھۆی ھـه رک، که جارـک مرۆڤـه بـه وه ک بوونه بوونی مرۆڤ وه ت به تکه باره سه
کی  مـرۆڤ ھشـتا ئـاژه: ـ بینرـت، کاتـک ده شـدا ده  ی نیچه وه بیرکردنـه  مانشـوه لـه وه ھه کیسـدانی گایسـته بوونی یـان له نه

ھشـتا دنیـاکراو نییـه، واتـه بیـارکی : ـ که نیچه ده. Friedrich Nietzsche. Jenseits von Gut und Böse, S. 68. دنیاکراو نییه
کات،  ده  گارد  باسی لوه یه، که کیرکه و باروودۆخه مه ئه ئه. ه یان مرۆڤه رک ئاژه وه ک بوونه و وه دراوه، که ئه ر نه سه واوی له ته
واتـه  که. وه منتـه ک ده ک ئاژه مانکاتیش وه بته مرۆڤ، که ھه ره ده وه م بوونه وه له چاوترووکانکدا ئه بوونی گایسته ھۆی ھه به
مانشوه پشتر لـه  ھه. لمنت سه ک مرۆڤ ده ره بوونی خۆی وه وه م بوونه ش ئه نده وه ند بوونی گایست زیاتر و جگیرتربت ئه چه



عید نووسیینی پۆ سه: رج لومه میین ھه رگ دواھه مه ڕه الپه   7 
 

مان  وه م توانینه لـه ئه). رگ ترس له مه(وه ناترست  بوونی گایسته ھۆی نه ڵ به مانکرد، که ئاژه وه وه باسی ئه گۆره کهدیدگای کیر
وه، مرۆڤک، که  وانه پچه واو و ڕک به کوو ته وه نییه، که مرۆڤکی ئازایه، به ترسا، واتای ئه ر مرۆڤک نه وه، که ھه کاته نزیکده

ڵ   ر ئـاژه سـه ی له مانشوه نموونـه ش ھه نیچه. نی گایست نییه که خاوه ه ک ئاژه یه، که مرۆڤی ناوبراو وه وه ی ئه ناترست نیشانه
مت  وت وه یه و ده کات نیچه پیوایه، ئه ڵ ده ڵ ئاژه گه له  کاتک مرۆڤ قسه. ک له مژوودا ژیی نه دا ده یه، که له ئستا و ئالره ھه

میشـه  وه، کـه ھه ی مرۆڤه وانه پچه ش به مه ئه. تی ب چیی وه، که ویستوویه چته بکات بیری ده  وت قسه یه ده وه، ل کاتک بداته
وه مـرۆڤ بۆیـه  لـه ڕووی ئایینییـه. کـات دا خـراپ ده ی ئسـتا و ئـالره نووکـه وه ژیـانی ھه ژیی و له ڕگای مـژووه له مژوودا ده

. وه بوونی گایسته ی نه خنه چته ژر ڕه گارد ده الی کیرکه وه له ل بتاوانییش دیسانه. زانت هتابار د ترست، چونکه خۆی به خه ده
: ـ گار ده کیرکـه. وه ، یاخوود بارکی قورسبت به شانی مرۆڤـه تاوه ند بکرت به خه وه، که ترس پابه کاته تده وه ڕه گارد ئه کیرکه

کی  عبایه دوای ده شانه به رکه ڕانکی سه ک گه م ترسه وه تدا ئه رجکی تایبه لومه توانین له ھه هد وا ین، ئه رنجی مندان بده ر سه گه ئه"
ن،  ی، که مندانک ھـه وه رنج بدرته ئه شت سه ده. Sören Kierkegaard. Der Begriff Angst, S. 41. وه داردا بدۆزینه ته مه

دا  نوان منداڵ و ئاژه وه به جیاوازیی له یه م باره و له یه، ئه خنه گارد جگای ڕه کیرکهش بۆ  مه م ئه ناترسن و بکرن به نموونه، به
. میی ترس میی گایست واته که ش به واتای که مه ش ناترست، ئه که ه لمنت، چونکه ئاژه که مندانک ناترسن ھیچ ناسه: "  ده

Sören Kierkegaard. Der Begriff Angst, S. 41  .کی نامۆ ده سته ۆڤ له دهمرت ت، که دهتی به سته ترس ت و  سهریدا ناشک
الی مــرۆڤ،  ویسـت نییــه لــه تکه، خۆشه ســته گارد، ده الی کیرکــه ته نامۆیــه لـه ســته م ده ئـه. تی چی کۆتاییــه میـدا ملکــه رده به له
کـات و  ند ده سـه م ترسه په وت بترست، واته ئه یه که دواکات دهیه،  م ترسه ر له ی ھایدیگه که ترسه. ترست تکه، که لیده سته ده
  .وت بترسم مه ده:  ده

چ . نجامک ینه ئه گه شت نه ش ده  وه ت به ھاوکاریی بیرکردنه نانه وه، ته سته ده ت به ئاوھا ئاسان بۆمان نایه ر توانین له بوون ھه
ناتوانـت پـی   وه بوو، بیرکردنـه ڕۆک نـه نی نـاوه ر بوونکیش خاوه ڕۆکه، ھه ناوهماشاکردنیش پویستیان به  وه و چ ته بیرکردنه

ڕۆک  ب نـاوه ر بوونکیش به ماشاکردنی ھه ته. تاییه و ھیچی تر نھا به ڕۆک ته ب ناوه ک به یه وه موو بیرکردنه وه، چونکه ھه بکاته
تایی  نـا بـه ڕۆککـه، ده م پویسـتم بـه ناوه ی لـه بوونـک تبگـه وه واتـه مـن بۆئـه. تایی ھیچی تر نییـه مانشوه بجگه له به ھه

کی مـن نـادات،  تییـه مک ھیچ یارمه ب چه ماشاکردنکی منیش بۆ بوونک، به موو ته ھه. مکک نی ھیچ چه ناتوانت بمکات به خاوه
و  ین بـه شـت بگـه نکـی قـوڵ ڕادیکانـه دهبـه توانیی. مک کـوره ب چـه ماشـاکردنک بـه موو ته ھه" کانت"چونکه، به بۆچوونی 

یـان (کی تـر  ب ھـیچ دنیاییـه وان بـه ی ڕهSeinبـوون، {: وه لـه دیـدگای ھگـه. ک بـن بوون ھاوتای یه ی، که بوون و نه نجامه ئه
نی جیـاوازیی  خـاوهوانی تر،  نھا خودی خۆی ھاوتا و ناھاوتا دژ به ب کات و شون ته ، له نادنیایی خۆیدا به)سپاندنکی تر چه

    G. W. F. Hegel. Wissenschaft der Logik, I, Werke 5,Erstes Kapitel, A Sein, S. 82.}.ی خۆیدا وه ره ناو خۆیدا و چ له ده نییه، چ له

م پـدا، کـه  ک پشـتر ئـاژه دا چـووه، وه ـه ھه دا به مـه  له رگرتووه، لبه ر بیری ترسی له فرۆید وه فارووق پیوایه، که ھایدیگه
م  رکاتکیش ئـه رگرتـووه و ھـه وه وه گارده واوی بیـری ترسـی لـه کیرکـه گارددا بووه، ته رتیی سورن کیرکه ژر کاریگه ر له ھایدیگه
ی تـرس و  فه لسـه ی فه ردی بناغـه گارد بـه کیرکـه.  ڕاسـته بـه: بووه بـت وه و ئامـاده نـه تیکردۆتـه و ڕه ووتراوه ئـهی پگ ڕاستییه

.  یشـتووه بـه جیھـان وه گه وه ی ئکسیستنسه، بـوون، تـرس و ئکسیسـتنس لـه فه لسه و باوکی فه ئکسیستنسی داناوه، بگره ئه
وـدابوونی خـوددا و  بریتییـه لـه ژیـان لـه له “sich zu sich selbst verhalten„ ک نوانـدنی خـود بـۆ خـود ئکسیسـتنس وه

دوای دناییدا  ڕت به گه ی ئکسیستنس ده فه لسه فه. وه کایه وه بۆ کۆتاییپھاتنی دته ی، که له ڕگایه و ناخۆشییانه گرتنی ئه رگه به
کانی  رجـه لومه موو ھه دا بریتییـه لـه کـۆی ھـه کـۆش لـره. لـه کـۆدازموونکردنی بـوون  بـۆ ئـه  Rationalی ڕاتسیۆنادا  له چوه

  .ودابوونی بوون له

لـه " Karl Jaspersر  ، کـارڵ یسـپهMartin Heideggerر  مـارتین ھایدیگـه"ک  ی وه نموونـه مانیادا گارد له ئـه کانی کیرکه وه نه
کی  یه وه مینه سـه “Konkrete Furcht„دا  فه لسـه ر لـه فه ھایدیگـه. ن"رت کـامۆ ر، ئالبـه ژان پۆڵ سارته"ک  ی وه نسادا نموونه ڕه فه

کوو بـه  وه، بـه سـپیوو ناکاتـه ویادا، که مرۆڤ س له شتکی دنیا یـان چه وه، له کاته ستی ترس جیاده ی ھه کۆنکرتیی له بناغه
ی ال ره، لـه کی سـووک، کـه ترسـنه یه وه مینه سـه. نـت ککی تـر داده ر به یـه رانبه ودابوونی به ی له ھیچ و له ھیچ شونک بناغه
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.   “Nicht-zuhause-seins in der Welt„بوو له جیھاندا  ر بریتییه له بوونکی نائۆرگینای ئکسیستنتیای له ماڵ نه ھایدیگه
  ]...[ڕۆکییه سپاندن و ب ناوه کی پ، چه تاییه ڵ خوددا، به گه کی ئاسان له کسانییه وان، بریتییه له یه ھیچ، ھیچی ڕه: " ھگ ده

   G. W. F. Hegel. Wissenschaft der Logik, I, Werke 5,B.Nichts, S. 83-85." مدت، ھیچ بریتییه له ھیچ رھه چ بهله ھیچ ھی

ی  وه ھۆی قووتکردنـه ز، یـاخوود بـاروودۆخکی ڕۆحیـی، کـه بـه زوو یـان بـ حـه سـتکی بـ ئـاره ربیینـی ھه ترس بریتییه لـه ده
کت  نی ئۆبیه یه، که ترس خاوه وه دا ئه وه مینه نوان ترس و سه رمینۆلۆگییانه جیاوازیی له ته .وه دته ئاراوه ڕۆژه کی پاشه ناقۆییه

ــه ــه و س ــه له ش ھه وه مینه نیی ــه میش ــه گ ــدا ئۆبی ــه کتک ڕاده ڵ خۆی ــته ب ــه رده کش ــه و که م ئ ــه ده س ــه ی، ک ــه. وه مته س کان  ئایین
بـۆ نموونـه لـه ئـایینی کریسـتدا . کیشیان کـردووه یه  ڵ به وه داناوه و چ تکه مینه هر ترس و س سه یان چ له وره کی گه رتییه کاریگه

دا  ئـالره. یـه وه ھه کی چوپیان پکه ندییه یوه مکه په م س چه وه، واته ئه مه  ننه ھه نده به جه وه له خودا پابه مینه ڵ سه گه ترس له
ڕی بـه خـودا و  واته کـ بـاوه. ڕکردنه م باوه ننه ھه وه و جه مینه اک له ترس و سهوه تاکه ڕگا بۆ ڕزگاربوونی ت که له دیدی ئایینه
کانی  فیی گرنـگ و واتـادار لـه کۆتاییـه لسه تکی فه ک بابه مکی ترس وه چه. وه مینه بت له ترس و سه وا خایی ده یسوس ھنا ئه

الی ھگـ تـرس  له. وه فه لسه ریی ناسراوه، دته ناو مژووی فه شنگهدا به ڕۆ ناو ئمه که له “Aufklärung„ وه  وه ی شیکردنه ده سه
ی تـرس لـه  وه ر بیـری جیاکردنـه مارتین ھایدیگـه. یه بۆ خودئاگایی وه ویش له ئاگاییه ی پویست، ئه وه ڕینه بریتییه له ھکی په

بژاردنکی ئـازادی خـودی  ک ھـه نھا وه کات، که ترس تـه وه ده ستنیشانی ئه گرت و ده رده وه وه ه"گۆر سورن کیرکه"وه له  مینه سه
ڕاســت  و شــته به لــه ترســدا مــرۆڤ ئــه. واوی خۆیــدا ناو تــه کی ئــازادی جیھــان لــه یــه وه ک ڕوونکردنه کوو وه مــرۆڤ نــاخوات، بــه

نھا  ه ته"ترس"و  کوو ئه بوو، به مدا رده به کتکی قووتکراوه یان له کک یان ئۆبیه ک شمه ک وه یشتنیدایه نه گرت، که له تگه رده وه
یه، که  وه دا ئه گۆردا لره ر و کیرکه نوانی ھایدیگه ک له تاکه جیاوازییه. یه و چیدی نا ی مندا ھه وه زموونی ڕوونکردنه نھا له ئه و ته

یـدا  گه رگی له کوو مـه تاوه ھـه وه دایکبوونی مرۆڤـه لـه   یی مـرۆڤ، واتـه لـه ر پیوایه، ترس بریتییه له ڕاکشانکی بنچینه ھایدیگه
وه و لـه ڕگـای  کی ئایینییـه یـه چتـه خانه واتـه ده. وه کۆتـایی پـدت ڕه گۆر تـرس لـه ڕگـای بـاوه الی کیرکـه چیی لـه که. ڕوات ده

خۆشـی  نه ک فـۆڕمکی ردا زیگمونـد فرۆیـد تـرس وه گۆر و ھایدیگـه ر کیرکـه رانبـه به  لـه. ڕکردنی خوداوه مرۆڤ ئیتر ناترسـت باوه
بوونی  رخستنی ئامانجی ترس لـه ھـه رنج و گرنگییپدانه، بریتییه له ده الی فرۆید جگای سه ی له وه ئه. کات وه پناس ده مینه سه

وی پاراستنی  وه ھه ترست، له ڕگای ترسه رگ ده مرۆڤ، که له مه. وه بریتییه له داڕشتنی پاراستنی خود له ڕگای ترسه. ترسدا
تیڤ  سـتکی نگـه دا ھه ترس لـه بنچینـه. کات ی خۆی ده چته الی پزیشک و چاره رگ ده خۆش له ترسی مه مرۆڤکی نه. اتد خۆی ده
مھنانی ناخۆشـیی بـۆ مـرۆڤ،  رھـه بتـه ھـۆی به وه، ده وته که ی، که لیده یه ژه نگه فکته چو په ته و ئه ھۆی ئه کوو به نییه، به

ترسـن و لـ ھـیچ نرڤوزیتتکیـان پـوه  ن، که ده کانک ھه الی فرۆید خه ی، که له وه وای ئه  مه ئه. زی پناکات بۆیه مرۆڤ حه
کـات، کـه ھـیچ  وجۆره مرۆڤانه ده گۆریش باس له کیرکه. یه ناویاندا بوونی ھه کردوون، ل ترس له ژان داگیری نه دیار نییه و شه

شـت  ده. ی ترس بـت فه لسه ی ئکسیستنس و چ باوکی فه فه لسه گۆر چ باوکی فه کیرکهنھا  کرت ته دا ده یه لره مشوه ناترسن، به
ن، پویسته  ست به ترس ناکه یه ھیچ ھه که مرۆڤ ھه:" نووست گۆر ده کیرکه. ه"بوون کات"گۆ ھۆکاری بوونی  کیرکه: دا بین لره

رک ترسـی  وه نھا بوونـه واته تـه." (ک بوایه ر بھاتبا ئاژه گه کرد، ئه ده ستی پنه م ھیچ ھه ک چلۆن ئاده ین، وه یه تیبگه وشوه به
ر بـاس لـه  یگـه کاتک ھاید . Sören Kierkegaard, Der Begriff Angst, Kapitel II, S. 50).  نی گایست بت یه، که خاوه ھه
. وت بترسـم مه ده:  ربۆیه ده یه، ھه که ئامانجی ترسهرگ تیدا  ند به ترس مه وا پابه کات، ئه رج ده لومه میین ھه ک دواھه رگ وه مه

وکـه بـۆ  رجی دازایـن ھه لومـه میین ھه دواھه. رگه دواجاردا مه ویش له نی ئامانجه، که ئه یه، که ترس خاوه وه ترس له ترسیش ئه
رگیز  ی ترس ھه شه کات و پیوایه، که گه دهست مرۆڤ ھه: "نووست وه ده یه مباره فرۆید له. ک ئامانج قینه وه یشتن به بوونی ڕاسته گه

ی، کـه  وه ک بـه نـه" ھاتن ھه"دت، ل ئامانج تیدا بریتییه له  ترست و ھه کنراو ده کی داچه ئاژه ]...[. نی ئامانج نییه خاوه
مانشـوه  ھه Sigmund Freud, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Die Angst, S. 377." ترست ده
وه  کاتـه نوانیانـه وه ئاوھـاش فرۆیـد جیـاوازیی ده وه و ترسـه مینه نه نوان سـه که ر جیاوازیی ده گۆر و ھایدیگه ک چلۆن کیرکه وه
کات بۆ  دهکین زیاد  شدا فرۆید داچه مه پاڵ ئه وه، له کانیانه کات به جیاوازییه ند ده کت پابه ر ئۆبیه گۆر و ھایدگه ک کیرکه ویش وه ئه
مرۆڤک . کت کاته ئۆبیه وه ڕووی خۆی ده مینه کاتکدا سه وه له نده به خۆیه بۆ فرۆید ترس پابه. وه و ترس مینه مکی سه ردوو چه ھه

ک بـه  پ کابرایـه ترسـت و نازانـت لـه چیـی، لـ لـه ڕت ده پـه کـدا بـه دارسـتانکدا تده یه نیا لـه تاریـک و ڕوونـی ئواره به تـه
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ی الی  م مرۆڤـه ھنـده وکۆنتسنتراتسیۆنی ئـه  کت، تیله چه وه و داده بته میدا قووتده رده به وه له که قۆیه وه یان به چه که یه نچهما ده
میـدا  رده به پ له وه، کـه لـه کاتـه و کابرایـه ده م مرۆڤـه ئسـتا سـ لـه ئـه. سته به ی ال مه متر کابراکه یه، که قۆکه که یان چه مانچه ده
و ھۆکـاره بـۆ پاراسـتنی مـرۆڤ، ھۆکـاره بـۆ  کاتکـدا ئـه تیڤی پـدراوه، له کی نگه ترس به گشتیی له جیھاندا واتایه. وه ووتبۆتهق

ی، که مرۆڤ پویستی به  وه دات، به کییندا ده فرۆید ئاماژه به گرنگیی ترس له داچه. فکتکی پویسته ترس ئه. ئازادکردنی مرۆڤ
کیین  مـرۆڤ خـۆی بـه تـرس لـه داچـه: "نووسـت وه فرۆیـد ده یـه مباره له. کیین بپارزـت وه خۆی له داچـه تا له ڕگایه ترسه ھه

  Sigmund Freud, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Die Angst, S. 377.". پارزت ده

وه و پدانی  ند کردنی ئازادیی به ترسه ازادیی له ترسدا، پابهفه بریتییه له ئ لسه نوان پسیشۆلۆگیی و فه کانی کک له ئاۆزییه یه
ی  وه وانتــر و چ شــیکردنه بوونی ترســدا پویســتی چ بــه ئــارگۆمنتی ڕه بوون و نــه رج بــه ئــازادیی لــه پسیشــۆلۆگییدا و لــه ھــه مــه
ر  سـه شک له پسیشـۆلۆگان له بوونی بهسوور. کی دیلکراو پناسبکرت کرت ترس به ئازادییه له پسیشۆلۆگییدا ده. یه گرانه خنه ڕه

ک یـان  الی پسیشـۆلۆگانک تـرس دنیاییـه وه لـه مووه رنج و تامانـه، لـه بوونی ئازادیی لـه خـودی خۆیـدا جگـای سـه ئازادنه
کی چنـراو  ادییـهبتـه ئاز وان ترس ده الی ئه م توانینه له به. ی، که ئازادییش نییه وه مه وای ئه سپاندنکی پویست نییه، ئه چه
رجی  لومـه میین ھه ک دواھه کات وه دان ده وه سته ده ر تیدا باس له خۆبه یه، که ھایدیگه و باروودۆخه ش ئه مه ئه. ناو خودی خۆیدا له
میشـه بـاس لـه بـوونی خـۆی تـدا بکـات بریتییـه لـه ئـازادبوون بـۆ  رجک، که بوون ھه لومه یشتن به ھه گه). دازاین(ودابوون  له
واته  که.  “seines Seins„ی  که یشتن به بوونی بوونه پناوی گه م ئازادبوونی له رده ھنته به که ترس دازاین ده دایه، لره. ازادییئ

. ترسـت ئـازاد بـت، ئـازادبوون بـۆ مـردن ترسـت، ده مـرۆڤ بۆیـه ده. رگ ئازادبوونکه بۆ خودی ئازادیی توانین بین، که مه ده
. سـت لـه چوونـه بـۆ کۆتـایی به دا مه ش لره وه بۆ ئاینده، ئاینده ر بریتییه له نزیکبوونه کان بۆ سارته ییه نووکه هھ  واوی جوه ته

وه  م ڕووه لـه.  وه له ئاینـده پناوی نزیکبوونه کان له کییه کانیدا بریتییه له ڕاکشانه ناوه ساته واوی چرکه ر له ته ئاگایی بۆ سارته
. دایه وه ره وێ، له ده میشه له دینستانسی له م، زینی ئاگاییم ھه وه یان پشووبده بکشم، بخۆمه ره بنووسم، جگهر  گه ئه:" نووست ده
سـتیدا لـه  رده به توانـت له وت ده یـه، مـرۆڤ بییـه ی، کـه ھه وه میشـه زیـاتره لـه که دازاین ھه: "  ر ڕاست ده دا ھایدیگه م زینه له

ر  سـارته.Jean-Paul Sartre. Das Sein und das Nichts, C) die Zukunft 170, S. 247. ی بکـات بوونیـدا ڕگیسـتیره
رتیی  ژر کاریگـه واو و ڕـک لـه کوو تـه قینه، بـه رجی دازاین بـۆ بـوونی ڕاسـته لومه میین ھه ر دواھه سه بووه، له ی نه خنه نھا ڕه ته

واته  که. ی بیستدا ده کانی ئکسیستنس له سه سووفه یله که له گرنگتریین فهک ر یه گۆر و ھایدگه دوای کیرکه ریشدا بووه و له ھایدیگه
ردا  و لــه ھایدگــه وه ئــه وانــه پچه کوو به یشــتبت، بــه ر گه ــه لــه ھایدیگــه ر بــه ھه ربتو پمانوابــت، کــه ســارته گــه یــه، ئه ه ھه

و  یـدا لـه دواڕۆژ، ئینجـا ئـه وه زانـت، لـه نزیکبوونه ازایـن دهرجکی تـری د لومـه ک بـه ھه یـه موو جوه ر ھـه ھایدیگه. یشتووه پگه
رگرتووه و له  وه وه ره ی له ھایدگه مه ر ئه سارته. پیاسه بکات" ش دارستانی ڕه"وه، یان له شڤارتس ڤاددا  ڕاکشابت یان بخونته

وه  داته دات و جارک له تۆپک ده له شونکدا ئاوده کات، جارک ر ده سه ی له وه یدا شیکردنه که ه"بوون و ھیچ"ی "دواڕۆژ"ی  کاپیته
و، که کۆتـایی بـه  الی ئه وه له دواڕۆژ، دواڕۆژک، ل له مووی ھۆکارن بۆ نزیکبوونه و ھه ش بۆ ئه مانه که ئه. ھتد...وه  ڕانه بۆ گه

دا،  قیینه بـوونی بـوون لـه بـوونکی ڕاسـتهک  ناوچوونـه نـه زانـت، کـه له و دواڕۆژه ده رگ بـه ر مه سارته.  دازاینی له بووندا دت
وا  ریش کرا، ئه گه ئکسیستنسی دواڕۆژ ناکرت بھنرته پشچاو، ئه. و دواڕۆژه و شونه، یان به زی ل نییه بگات به ربۆیه حه ھه

ک  دـت، کـه وه  وه شدا کۆتایی به هم خا بت و له تیانه ده نھا بابه پشچاو ته ر، که دواڕۆژ ھنانه ر ھایدیگه باته به نا ده ر په سارته
دا، کـه مـن  و خاه مه، له بۆ بوون ھه یه، که من له وه دواڕۆژ ئه: "نووست ر ده وه سارته ڕ دواڕۆژه مه له. ند بکرت سه دواڕۆژی من په

  . Jean-Paul Sartre. Das Sein und das Nichts, C) die Zukunft 170, S. 247". زم ل نییه ببم حه

واوییـه،  نی ناته ی، کـه پیوایـه، خـاوه که ڕتووکه یه له په خنه نی ڕه ر خودی خۆی خاوه ی بوون و کات ھایدیگه فه لسه ی فه رباره ده
زانت،  ر شاخکدا ده سه وتن به رکه ی خۆی به سه که ڕتووکه و په ئه. زانن ر ده ندک خونه ت ھه نانه کات، که ته ڕ ده مانکاتیش باوه ھه

ی  وه بئـه وه، به وتـه خـواره که ر ده نجام ھـه رئـه وت ده رکه سک پیدا بوات یان سـه رکه ناسراوه، که ھه خت و نه که سهشاخک، 
گرتووه، کاتک باس له ڕگـاونکردن لـه  1941ی خۆی له سای  که ڕتووکه ی، له په یه خنه م ڕه ر ئه ھایدیگه. ر درکی پبکات خونه

می  شـی سـھه دا ڕگـای ونکـردووه، به Sein und Zeitکات، خودی خۆی له نووسیینی بـوون و کـات  دا ده و شاخه وتنی ئه رکه سه
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ڕای  ره سـه. ینووسیوه بووه، ل نه 1928گرتووه، که دوایی بینووست، که پالنی تیدا سای  ی ھه که ڕتووکه می په که کاپیتای یه
ک  وه. ی جیھـان دانـاوه فه لسـه وه و فه ر بیرکردنـه سـه ی له وره ر خۆی شونکی گـه ڕتووکه و خودی ھایدیگه م په ش گرنگیی ئه وه ئه

بـوونی  Das Sein und das Nichtsبوو، بـوون و ھـیچ  ده ر نـه سـارته Sein und Zeitب کـات و شـون  م پدا، بـه پشتر ئاژه
". Seinبوون،"ڕاستیی . ری ڕاستیی بوون وه یان دوو بوونهردووک وان ھه ره، ئه ر و سارته ش ڕاستیی بوونی ھایدیگه مه ئه  .بوو ده نه

 :نووسـت ر ده سـارته. یشـتنه بـه بـوونی بـوو وه، کـه گه توانت زینی بوون و ژیان بخونته وه، مرۆڤ ئیمۆ ده مانه  له ڕگای ئه
ویسـتییه بـۆ بـوون و بـۆ  اسـتیی خۆشهویسـتیی بـۆ ڕ خۆشه". یـه بـوون ھه"ش  وه ئه". یه وه ھه ئه"یه، که  وه ری ڕاستیی ئه وه بوونه

بوون و  .Seins .Jean-Paul Sartre. Wahrheit und Existenz, S.17ی بوون  وه ی ڕوونتر قووتکردنه"Funktionفونکتسیۆن،"کارکردن 
ر، ھانس یۆناس،  ر،ھانس گیۆرگ گادامه سارته(ک  سووفانی وه یله کانی فه کییه ره وره و سه مه گه رھه ی به ر بناغه ی ھایدگه که کاته

  .ه"ت ھانا ئارند

  

  .ی نووسیوه که"Sein und Zeitبوون و کات، "ڕتووکی  دا په ر له تۆدتناوبرگ، ئا لره ی ھایدیگه که کوخه                               

ر  سـه ر ئۆنتۆلـۆگیی لـداوه، مـرۆڤ پرسـیار له سه ی خۆی له ر بناغه گهیالی ھاید له  دا، که نۆیتیکانه ی ھرمه له توانینکی بازنه
یـه  ی ھه وه سـتاوه، توانـای ئـه میشـه لـه ڕاسـتیی بوونیـدا ڕاوه ی، که مـرۆڤ ھه وه رئه به نھا له ته. کات ک مرۆڤ ده بوونی خۆی وه

ی لـه جیھـان بوونـدا  ی ژیانی ڕۆژانـه  له پرۆسه لبه. وه ک مرۆڤ قووتبکاته ی بوونی وه"Sinnزین، "ر  سه پرسیاری ڕاستیی له
بوانینه بوون  “Hermeneutische Zirkel„وه  نۆتیکانه ی ھرمه ر له بازنه گه ئه. وه داته بت و تکیده م پرسیاره ده رداری ئه ستبه ده

ــه  ی ده"Sinnزیــن،"یشــتن لــی لــه  رچاومان، چونکــه تگه ک دتــه بــه یه ی کشــه ک کگــه وا وه ر ئــه ی ھایدیگــه کــه و کاته ربیین
ی  وره ر شانسی گـه دا خونه نھا لره وه، چونکه ته وه ستراوه به ڕوونکردنه به  وه کاندا چ به تکست و چ به قووتکردنه کولتوورلییه

ت یشتنی ده گهتر، گادامه"ک  ک وه یه بازنه. بGadamer"ندکاری ھایدیگهر ده ی خو :  ک لهنوانی نامۆیی و ئاشنایه شوتییدا  ن
م  ڵ و تاکی ئمه نامۆ بت، ئه ردا به کۆمه ی ھایدیگه که ت له بوون و کاته تایبه ی بوون، به فه لسه شت فه یه ده مشوه به. وه دۆزته ده

ھا نامۆ و  نوانی تکستکی وه ک له تییه کرت ئاشنایه وه ده نۆتیکه ی ھرمه یشتن، ل له ڕگای بازنه گه ش ببته ھۆی تنه ییهنامۆ
وه، کـه  کانه ییه نـده بـه یاسـابنچینه وه، چونکـه پابه بته وام دووباره رده توانرت به نۆتیی ده ی ھرمه بازنه .ردا دروستبکرت خونه

وه بـه زانـین و  خونتـه ی تکسـتک ده وه ئـه. ین وه تیانبگـه پویسـته پکـه" موو ھـه"کانیش لـه  کان و پارچـه لـه پارچـه" موو ھه"
وه، که  بوونی زیاتر ڕوونکردنه زموون، واتای شانسی ھه کات، زۆریی زانین و ئه یشتنی ده ی تکست و تگه ه زموونی خۆی مامه ئه

دا  م پرسـیاره دا لـه پرست بوون چییه؟ لره کات و ده ر بوون و ده سه ر پرسیار له کاتک ھایدیگه. یشتن هین به تگ گه وه ده له ڕگایه
کان  واوی پارچه وه ته وانه پچه کوو به کی ب فۆڕم نییه، به یه ی، که جیھان چوه و ڕاستییه مانجونت بۆ ئه م پرسیاره ده زینی ئه

بـا . تی ت و دنیـای خۆیـه کی تایبـه یـه که نی یه یه بـوون خـاوه مشـوه به  .وه دان پکـه"Sinnزیـن،" ن کی قوی خاوه ندییه یوه له په
مووشـیان  وه و ھه ن زیـنن پکـه کی خـاوه ندییه یوه نی په مانه خاوه رچاوی خۆمان، ئه کووش و بزمار و دیوار و مرۆڤ بھنینه به چه
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ی بـۆ  وه یشـتن لـه زینـی بـوون، مـرۆڤ پویسـته ڕوونکردنـه بۆ تگه. ک ی تابلۆیهواسین پکن، بۆ نموونه ھه وه ئامانجک ده پکه
ر  ھایدیگـه. کانی بـوون ک پارچـه ڕت وه گـه دا بـۆ زینـی بـوون ده ر له ژیـانی ڕۆژانـه وه ھایدیگه م ڕووه بت، له کان ھه موو پارچه ھه

دا  ، لـره"ه"کـات، کـه بـۆچیی  وه ده رئه سه کدا فرۆید پرسیار لهکات زینی ژیان چییه؟ له"وه  کاته ر زینی ژیان قووتده سه پرسیار له
مردووـ ه، زیندووـ ه، پیس : "ین کاتک ده. درابت ھای خۆی پنه دا ھشتا به ناو ئمه شت له یه، که ده ی ھه وره بزون ڕۆکی گه
. کـات کاردت، که پناس لـه بـوون ده به “„istمانییدا  ئهله . کات ده  مکانه م چه بزون باس له بوونی ئه." ھتد...ـ ه، خاون ـ ه، 

ه، ھشـتا نـاتوانین توانـای "istه، "ی، کـه شـتک  وه ھیچ نییه؟ به دنیـاییکردنی ئـه" ھیچ"شته و " istه، "بۆچیی :  فرۆید ده
ن بـه  مانـه ناگـه ختـه ئه کووش، ته ک چـه وه. کاندایه ی جیای بوونه که ناو یه ر پیوایه، که بوون له ھایدیگه. بت یشتنیمان ھه تگه

ختـه، بزمـار،  ته"گرـت  داده Seiendeکان  ر بوونه سه ک پ له بوونی مزک یان کورسییه. وه بته کوو بزمار قووتنه تاوه بوون ھه
کرـت لـه  کـان دنیاده کاتـک ئۆنتیکیانـه بوونـه. وه کاتـه نوانی ئۆتیک و ئۆنتۆلۆگییدا جیاده سپاندن له ر چه ھایدیگه". کووش چه

یه  یڤ ھه کاتک له ئۆتیکدا په. Daseinبته دازاین،  یه له ئۆنتۆلۆگییدا ده کاتک له ئۆنتیکدا مرۆڤ ھه. یه ئۆنتۆلۆگییدا بوون ھه
  .وه کاته کان له پرینسیپی بوون جیاده یه بوونه مشوه به. ھتد...کردن  بته قسه له ئۆنتۆلۆگییدا ده

  

ی،  وه دات، بـه کاته پش ڕگا و بـوون پیشـان ده کوو خۆی ده روه م، ھه ک خه وه Daseinودابوون  سپاندنی له دنیایی یاخوود چه
مانه  دا، ئه سکیشه له ئاینده سکه له مژوودا و که مرۆڤ که. ی بت سته نھا جه نھا و ته ی ته وه ک له وه زیاتره وه که مرۆڤ زۆر له

نھا لـه کۆتاییـدا  مـه تـه سنوری ئه ."Ganzes موو، ھه"بته  ماندا ده ڵ ئه گه نھا له تا یاخوود ته ره هودابوونی مرۆڤن، س له  ربه سه
ر  سـه و بیـار له کوو ئـه بـه. Daseinsودابوونـدا  کجاره نییه لـه کۆتـایی له نھا ڕووداوکی یه مه ته رگی ئه کشرت، چونکه مه ده
. کـانی دازایندایـه پش چـوه و کـاتی بیاره ودابووندایـه، لـه پش له و لـه یدا، چونکه ئـهھا له ژیانیش روه دات، ھه ودابوون ده له
ی  م چـوه ناو ئـه لـه. وه وانـه پچه ک به دات نـه ر دازایـن ده سـه وه بیار له وه ئه وه، ئه پش دازاینه ویه له میشه له رگ ھه واته مه که

ودابوون  کانی له وه و ئاگایی نیشانی بیاره کرته دا ده رگ لره مه.  بژرت ده ھه Möglichkeitenکان  رجه لومه دا دازاین ھه بیاره
ی خـودی  کـدا و ئاینـده ڵ ڕابووردوویه گـه دا له"Personس، کـه"رگدا  خـۆی لـه  ڵ مه گه ی له وه ڕووبوونه ھۆی ڕووبه دازاین به. دات ده

کات،  ناو دازایندا چـده یه له م ئاینده وه ئه ریه ڕاکته ھۆی که رگ به مه. وه موکی ئه نھا نھا و ته ک، که ته یه ئاینده. خات خۆیدا ڕکده
سـکی تـر  وه و ھـی ھـیچ که نھا ھی ئه ته به خودی دازاین و ته رگ تایبه مه. رگ ھیچ شتکی تر توانای ڕۆگانی نییه مه  رله که به
رگ لــه ڕگــای  ردا پناســی نییــه، چونکــه مــه ی ھایدیگــه کــه ن و کاتهرگ لــه بــوو رنجه، کــه مــه واو جگــای ســه ی تــه وه ئــه. نییــه

مککی  ک چـه تـرس وه. رگ بکـات زموونی مه توانت ئه سپاندنی ترسدا مرۆڤ ده نھا له چه کوو ته وه پناس ناکرت، به وه بیرکردنه
وه لـه  نه که ن به تاک و جیایده که رسدا دازاین دهپاڵ ت رگ له رنجه، چونکه مه ی جگای سه که ر کارکردنه الی ھایدیگه ئۆنتۆلۆگیی له

وتی ژیانی   ر ڕه سه رگ له وه، که مه یه وره رتییه گه م کاریگه ھۆی ئه به. بت ی نه وه ڕانه ک، که جارکی تر گه یه شوه موو شت، به ھه
گۆر  الی کیرکـه کوو چلـۆن لـه روه ھـه. “Sein zum Tode„رگ  ک بوون بۆ مـه بته دازاین وه ر ده تی، دازاین بۆ ھایدیگه یه دازاین ھه

ی لـه  وه یه بۆئـه وه ره ده کی چوونه یه روازه رگ ده و مه ره یه سوڕی به مشوه به. “Krankheit zum Tode„یه  رگ ھه خۆشیی بۆ مه نه
ی  ستی ژیانی ڕۆژانه که خۆی ناخاته ده واو و ڕکه، یه ژیانی ته وه ره ده م چوونه ر ئه الی ھایدیگه له. وه خود خۆی بیار بدات ڕگایه
  .رت ڕێ بگووزه گه سپنت و لیده یچه گاوه، که مرۆڤ ده کۆمه
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