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 "عاریفەدائیرەتولم"داستانی 

 ەوجافخوسر

و وتی: ئەگەر لە ماڵ بیت دێم بۆ الت، ماڵیان لە ماڵی  مكردبۆ دكتۆر كەمال مەزهەر تەلیفۆنی 
ین، دكتۆر كەمالدا تۆزەكێك تێكەڵ شا تەشریفی هێنا لەگەڵمنەوە زۆر دوور نەبوو، زۆری نەكێ

ئاگاداری ڕۆژی لە دایكبوونی یەكتر بووین، با ڕاستگۆ بم هەمیشە ئەو پێشدەستی دەكرد، یا بە 
 دەستەیەك گوڵەوە دەهات یان كێكی بۆ دەهێنام. 

انم چاوەڕوانم بڕۆم بۆ كۆلیژ و پێم خۆشە نییە قوتابییەك ی كاتم زۆر بە دەستەوە نییە دەبێوت
بن، هاتووم حیكایەتێكت بۆ بگێڕمەوە، تا ڕادەیەك پێوەندی بە تۆوە هەیە، جا خوا هەڵناگرێ 

حەزی نەدەكرد قسەكانی تەواو كا جا گوێگر كەمال لەوانە بوو گوێگری ماندوو نەدەكرد،  ردكتۆ
ەوەن، ڕۆژێك تای كۆلیژی ئێمە و كۆلیژەكانی تر سەرگەرمی كۆبوونوتی: ماوەیەكە چەندان مامۆس

 هەروا ڕۆیشتمە ژووری كۆبوونەكەیانەوە نزیكەی دوانزە مامۆستا دەبوون، هەر هەموویانم دەناسی. 

وتم: دیارە زۆر سەرقاڵی باسەكەتانن، سەرۆكی كۆبوونەكە دۆستێكی نزیكم بوو، باسەكەی ڕاگرت 
 .و وتی: ڕاست دەكەیت سەرقاڵی باسێكین دەربارەی پێكهێنانی دائیرەتولمەعاریف

مدانی پڕۆژەی  ۆا ێت بكۆشەەەەەین بۆ ئەن كایەتی" دەب مانی "دیوانی سەەەەەەرۆ یان بە پێی فەر وت
یرۆزە، بەنم خوێنەەەدەوارێكی كورد بەرگی یەكەمی  معەەەاریف" وتم: كەەەارێكی پ یرەتول ئ "دا
دائیرەتولمعەەاریفی دانەەاوە، ڕوانیم زەردەخەنەیەك كەوتە سەەەەەەر لێویەەان، زانیم زەردەخەنەكە 

بندەستم و  بە ... دەنگم نەكرد، بە سبەینێدا دائیرەتولمعاریفەكەتم دا گاڵتەكردن بوو بە قسەكەم
 ڕۆیشتمە ژوورەكەیانەوە... 
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وتم: دوێنێ من وتم كوڕێكی كورد دائیرەتولمعاریفێكی داناوە، زەردەخەنەیەكی ناجۆر كەوتە سەر 
ی بۆ برد و لێوانتان، ئەوەم وت و دائیرەتولمەعاریفەكەتم خستە سەر مێزەكەیان، یەكێكیان دەست

كەوتە هەڵدانەوەی پەڕەكانی و تا دەهات سەەەرسەەامی بە ڕوخسەەاریەوە هەسەەت پێ دەكرا، ئیتر 
دەسەەت بەدەسەەتیان دەكرد، یەكێكان وتی: باشەەە ئەم برادەرە چەند كەسەەی لەگەڵدا بووە  ئەمە 

 كاری یەكدوو كەس نییە!

رخانە تێی دەڕوانن، ئەم وتم: برادەرینە، ئێوە هەرچی هی ئێمەی كورد بێت كەم باییانە و بێ ن
باشەەەەەە بۆخۆی دێنم بۆ  یان نەدەكرد،  باوەڕ ۆام داوە...  كارەی ئەن هایی ئەو  برادەرە بە تەن

 لێژنەكەتان...
هەڵبەتە هەڵوێستی جوامێرانە و دڵسۆزانە هەر لە كەسێكی وەك دكتۆر كەمال مەزهەر دێت، 

 !ەكەمال مەزهەرئەو ئەگینا نەدەبووە 

اریف لەو ساننەیدا هەر بەدەم ئاسان بوو، كارێكی پڕ لە كێشە و بێ بەدیهێنانی دائیرەتولمەع
سەرچاوەیی یەخەی گرتبووم، یان لە ڕاستیدا من یەخەی ئەوم گرتبوو، الم چاكە بڕێك لەو گرفتاری 

 و كێشانەی دووچاری بووم بیخەمە بەر چاوی ڕۆشنبیران. 

و هەوەسی خۆم دایڕێژم، گرفتی گەورە ڕوونە نووسینی دائیرەتولمەعاریف ڕۆمان نەبوو بەپێی هەوا 
 نەبوونی سەرچاوە بوو.و سەرەكیم 

كەوتبوومە تەقەالوە جگە لە كتاو و كتاوخانە سەرچاوەیەكی دی بەدی نەدەكرا، كتاوخانەكەی 
باوكم بڕێك كتاو و گۆڤاری كۆنی تیادابوو، كتاوخانە گشتییەكان یەك یەك گەڕام كۆمەڵێك 

اوخانەكانی شەقامی موتەنەبیدا كەوتمە پشكنین، زۆرجار پێش سەرچاوەم بەدەست هێنا، لە كت
هاتووە كتاوێكم سەندووە تەنها لەبەر یەك وێنە. وەك زانراوە وێنە بۆ دائیرەتومەعاریف گەلێك 
گرنگە، ئەگەر لەبەرگی یەكەم وردبیتەوە، پرە لە وێنەی دەستخەتی، بە ناچار بۆخۆم ئەوانەم 

 ڕەسم كردوون.
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ران تەنها فكریان لە كارێك كردووەتەوە كە بیكەن، دواتر دەكەونە پیاهەڵدانی وەك زانراوە نووسە
كارەكانیان، ئیتر فووی پیا دەكەن و چەند كۆلكە نووسەری تریش دەكەونە سڕناژەنی پێداهەڵدان 
بە تەقەالكەیان. بە پێچەوانەی ئەو نووسەرانەوە من بێدەنگ بە كاری خۆمەوە خەریك بووم و 

 لە پارێزدان بۆمن و بە چاوی واقیعیانە تێم نانواڕن،برادەرانی نووسەری ئەو حەلە ئەوەیشم دەزانی 
، ئەوەم دەزانی هیچ دهۆڵژەنێكم بۆ هیچ كارێكم نەدەكرد، بەتایبەت لە هەر ڕوویەكەوە بێت جا

كاری دائیرەتولمەعاریف كارێكی دەستەجەمعی و گرووپییە و ڕەنگە بۆ تاكە كەسێك نەك دژوار، 
 نەكراوە. 

من شانم پێوە نابوو الی چەند نووسەرێكی وەك مەالجەمیل و مەالشوكر نەبێت، الی كەسانی دیكە 
نەمدركاندبوو، ڕۆژێك مەال شوكر پێی وتم: كوڕە كاك خوسرەو ئەو كارە ئەوڕۆكە بەدەوڵەت ناكرێت 

امبە تۆ بە تەنهای ی ئەو كارەكردنی هەر یەك جار دژوار و زەحمەتە، بە گوێی من دەكەیت بەردەو
لە هیچ باشترە، سەرەنۆام دەبێتە شتێك ئەو كاتە ناوی لێ بنە، گوێ بە قسەی مەدە و كاری 

 خۆت بكە. 

ك و دژواریی فرەزۆرەوە بەرگی یەكەمم لە نزیكەی حەوت سەد پەڕەیدا تەواو كرد، بە هەر جۆرێ
چاپ مایەوە سەرچاپكردنی بیرم كردەوە دەوڵەت و دەستەنت گەلێك كتاوی پڕوپووچیان بە 

 گەیاندووە، زۆربەیان بۆ ئەوە ناشێن لوولەی ناوكە گوڵەپەڕۆژە و شایانی خوێندنەوە نین.

لە جێگەیەكدا بە هەڵكەوت چاوم بە ئەمینداری گشتی ڕۆشنبیری و الوانی حوكمی زاتی " محەمەد 
كەوت و باسم لە كتاوەكەم كرد، بە وردی و بە چاكی گوێڕایەڵی باسەكەم بوو و  ێئەمین شەم

 : وەرە بۆ هەولێر، هەر وام كرد.وتی

دەستنووسەكەم خستە بەردەستی مەال شوكر، كە بە وردی سەیری كرد وتی: " ئەشهەدو ئەوە 
دائیرەتولمەعاریفە، هەر بە دەستی خۆی " دائرة المعارف"ی عەرەبی كردە ) دائیرەتولمەعاریف(ی 

 كوردی.
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پەكەی تەواو كرێت محەمەد ئەمین دائیرەتولمەعاریف كەوتە ژێر چاپەوە، یەك بەشی مابوو چا
گوێزرایەوە و كابرایەك جێگەی گرتەوە بەناوی "حیكمەت حاجی سەلیم" چەند كەسێكی ناو 

لە ڕووی واسیتەوە لە ئەمینداریەتیدا كتاوێكی ئەمینداریەتی ڕۆشنبیری بەو ئەمیندارە تازەیان وت: 
اریەتی قووت داوە، چاكترین كار پڕوپووچ بێ بایی لەژێر چاپدایە، بەشی دە كتاو كاغەزی ئەمیند

برایە كە تازە كرابوویە ئەمیندار و نەخوێندەواریش ئەوەیە ئەو كتاوە پڕوپووچە ڕاگیرێت، ئەو كا
 دائیرەتولمعاریفی ڕاگرت، كە تەنها فەسڵێكی مابوو تەواو كرێت. بوو،

تەقەالم كرد لە ی، هەرچی ەلە بەغداوە دیسان بەرەو هەولێر بەڕێكەوتم ئەو دوور لە )حیكمەتە( د
ڕاگرتنیدا بەردەوام بوو، من ناوی ئەو چەند پیاوە خراوەی ناو ئەمینداریەتەم بەالوەیە، كە لەسەر 

 دزی و دەخەڵی دوان سیانیەكیان خرانە زیندانەوە، لێرە ناویان نابەم...

 بەهەر حاڵ، داوام كرد كتاوەكەم بدەنەوە، بۆخۆم تەواوی دەكەم حیكمەتەفەندی لەسەر ئەوەیش
ڕەزامەندی نەدا، نائومێد گەڕامەوە بۆ بەغدا زۆری نەكێشا دوو هەفتەیەكی پێچوو " محەمەد ئەمین 

و دائیرەتومەعاریف تەواو كرا، لەبەر ئەوەی  شەمی" گەڕایەوە بۆ ئەمینداریەتیی گشتی ڕۆشنبیری
لەگەڵ ئەستوور بوو ئەمینداریەتی نەیتوانی بەرگی تێ بگرێت، هەروا بەبێ بەرگ وەرم گرتەوە، 

كەسێك بەناوی عەبدوڕەحمان زەنگەنە ڕێككەوتم بەرگی تێبگرێت و بۆخۆی بیفرۆشێت، هەروای 
 كرد.

ئیدی دائیرەتولمەعاریف هەر وەك دێوەكەی ناو فانۆسەكەی عەالئودین هاتە دەرێ و هەموو 
 خوێندەوارێك ئاواتەخوازی دانەیەكی بوو. 

عاریف  و ناوەكەی بدوم، لە ناوەڕاستی سەدەی لێرە دەمەوێ تۆزێك دەربارەی مێژووی دائیرەتولمە
هەژدەهەمدا كاتێك زانست كەوتە تەقەالی دروستكردن كە بۆخۆی بە بەر و ئاكامی ڕاپەڕینەكانی 
سەدەی ناوەڕاست دەژمێردرێت، بەتایبەت بەرهەمی نووسەرانی ونتی فەڕەنسا پەرچەمداری ئەو 

ەو، مۆنتسكۆ ...تاد" ئەو زانایانە پەرچەمداری ڕاپەڕینە بوون، وەك: ڤۆڵتێر، ژان ژاك ڕۆسۆ، دیدر
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فەلسەفە و لێدوانی جۆراوجۆر توانییان جەبەڕووتی زۆرداران كەم بكەنەوە هەستێكی بەرباڵوی 
ڕۆشنبیری و ملمالن لەناو خەڵكە زۆرە ڕەش و ڕووتەكەیدا بنەما و بنەڕەت دادەنێن، دەوڵەت و 

دیدرەو خرایە زیندانەوە، ژان ژاك ڕۆسۆ خۆی  دەستەنت بێدەنگ نەبوون، ڤۆڵتێر دوورخرایەوە،
شاردەوە، بەسەر ئەوەیشدا زاناكان بێكار نەبوون، دەستیان كرد بە وەرگێڕانی دائیرەتولمەعاریفی 

 ئینگلیزی بۆ سەر زمانی فەڕەنسی.

شەكی بۆ نووسی، دیدرەو تیایدا دەربارەی ئازادی نووسی، ڤۆڵتێر نامە ژان ژاك ڕۆسۆ پێ
ی ردنەوە، دیدرەو لەبەر ئەوەی كوڕۆی دەربارەی ئایین و سیاسەت باڵوكفەلسەفییەكانی خ

 كابرایەكی چەقوساز بوو، دەربارەی كرێكار و گیروگرفتی كرێكاران لە دائیرەتومەعاریف نووسی. 

دیالمبەر توانای ملمالنێی تیادا نەما و دیدرەو جێگەی گرتەوە و بە توانایەكی سەرسام ئاوەرەوە 
م بوو، هەرچی ڕۆشنبیر هەیە لە دەوری كۆبوونەوە، بۆ چاوترساندن دووبارە لە كاردا بەردەوا

ز ئازاد كرایەوە، بە یارمەتی "مادام دومپادور، ریشیلو، 1751دیدرەو خرایەوە زیندان و لە ساڵی 
ز یەكەمین بەرگی 1772شوارول، مارلی توگو" كەوتنە كارەوە، توانییان لە ساڵی 

 بەرگ. 28سەرەنۆام گەیشتە دائیرەتولمەعاریف چاپ بكەن، 

لێرەدا دەمەوێ سەرچاوەی ناوی دائیرەتولمەعاریف ڕۆشن بكەمەوە، زاراوەیەكە ئینسكلۆپیدیایە، 
 لە بنەمادا یۆنانییە "ئان" واتە " دائیرە"، "پیدی"واتا مەعاریف. 

ەتان بەو شێوەیە دائیرەتولمەعاریف شێوەیەكی بەخۆەوە گرد و بوو بە جێگەی تەماحی زۆر لە میلل
 ا.بەغد 1987 /15/5كردەوە  كاییانو الس

ی كۆرۆنا لە ناوە و ز ئەگەرچ27/3/2020ستا كە ڕێكەوتی ماوەتەوە سەر ئەوەی بڵێم: ئێ
مەرگ لێرە و لەوێ هێڵەی دەكات، دائیرەتولمەعاریف دە بەرگی لە چاپ دراوە و سیانزە بەرگی 

بڕی وەك : ) حەمید بەدرخان(، ئامادەی چاپ كرابوو، تووشم بوو بە تووشی كابرایەكی قۆڵ
كابرایەكی تایپپێستی پێ ئاشناكردم بەناوی "والی" تا دەستنووسەكانم تایپ بكات، ئەوە چەندان 
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ساڵە ئەو تایپپێستە، كە ناوی والییە، دەستنووسەكانی بەالوەیە و ڕای كردووە بۆ ئەڵمانیا، 
ایە لە لەندەنە یان ئەڵمانیا هەروەها حەمید بەدرخانیش لەسەر قەرزاری بۆی دەرچووە، پێم و

بەداخەوە نە دەستم بەو والییە دەگات نە بە حەمید بەدرخان، هیچ دوور نییە ئەم دووانە دوای 
مەرگی من بە ناوی خۆیان یان ناوێكی دیكە چاپی بكەن، تەنها ئومێدێكم وایە ئەویش " كڕۆنایە" 

ات بیست ملیۆن لە ڤایرۆسی كۆڕۆنا بەڵكی "كڕۆنا" بتوانێت حەقی من لەوانە كاتەوە، دەی خوا بك
 لێ نەهێنن، دەبڵێن ئامین! انناوبراوە و تا مردن وازیدوودە بە دە بكەونە گیانی ئەو 

 


