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مۆتیڤی ئەم ژمارەیە
نەرمین مستەفا
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ئەمین زەكی بەگ

ئەم ژمارەیەی ڕۆڤارمان تایبەتە بە مێژوونووس و ڕۆشنبیرێكی گەورەی نەتەوەكەمان كە )محەمەدئەمین 
زەكی بەگ(ە، كاتێك ناوی ئەم پیاوە دەبەین، ڕاستەوخۆ یادەوەریمان دەچێتە سەر نووسینەوەی 
مێژووی نەتەوەی كورد، بەتایبەتیش كتێبە بەناوبانگەکەی )خوالسەی تەئریخی كورد و كوردستان( 
كە پێمان وایە هیچ مێژوونووسێكی تری كورد تا ئەو كاتە هێندەی ئەمین زەكی خزمەتی بە مێژووی 
و  بەرهەم  و  توانا  بە  شایستە  ڕۆڤارێكی  شایەنیەتی  بۆیە  نەكردووە،  كورد  نەتەوەی  ڕاستەقینەی 

شاكارەكانی بۆ دەربكەین.
*لەم ڕۆڤارەدا، جیا لە ژمارەكانی پێشوومان, كۆمەڵێك نووسەر و مامۆستای زانكۆ و پسپۆڕی 
مێژوویی و هونەرمەند، بەشدارییان كردووە و هەریەكەیان لەسەر الیەن و ڕەهەندێكی جیاوازی ئەو 
و  پەلەمانتار  و  دیار  بەڵكو سیاسییەكی  نەبووە،  مێژوونووس  تەنها  ئەو  كردووە، چونكە  قسەیان 
وێنەكێش و فۆتۆگرافەریش بووە، كۆبوونەوەی ئەم هەموو بەهرەو توانایە لەكەسێكی وادا شایەنی 

ئەوەیە لەسەرجەم ئەو بوارانەدا خوێندنەوە و بەدواداچوونی بۆ بكرێت.
*الیەنێكی درەوشاوە و فەرامۆشكراوی ئەمین زەكی بەگ، توانا و سەلیقەی هونەریی ئەو بووە، لە 
بواری فۆتۆگرافی و وێنەكێشاندا، بەتایبەتیش بۆ كەسێك بەرپرسی دەوڵەت و كاری سیاسیی بكات و 
لەوالشەوە سەرقاڵی كاری هونەریی بێت، بۆ ئەم مەبەستەش )ڕۆڤار( هەردوو هونەرمەند و مامۆستای 
كۆلیژی هونەری زانكۆی سلێمانی )د.جەزا بەكر و وەهبی ڕەسول(ی سەرپشك كرد بۆ خوێندنەوە و 
شیكاركردنی ئەو چەند تابلۆیەی ئەمین زەكی بەگ كە لەدوای خۆی ماوەتەوە، بۆ ئەوەی قسە لەسەر 
الیەنی تەكنیك و ئاستی هونەریی و شێوازی كاركردنی وێنەكێشانی ئەمین زەكی بەگ بكەن، ڕەنگە 

پێشتر كەم خوێنەر هەبووبێت ئەوەی زانیبێت كە ئەمین زەكی وێنەكێش و هونەرمەندیش بووە.
*دوا خاڵ لەسەر ئەم ڕۆڤارەی ئەمین زەكی بەگ ئەوەیە، جگە لەو كۆمەڵە وتار و نامە و تابلۆ 
و كتێب و دێكیۆمێنتانەی كە لەسەر ئەم مێژوونووسە باڵومان كردووەتەوە، چەند پارچە شیعر و 
تۆفیق  بابان،  بەگی  عەبدولڕەحمان  پیرەمێرد،  بێخود،  بێكەس،  )فایەق  لە  هەریەك  پەخشانێكی 
وەهبی، شێخ محەمەدی خاڵ، شاكر فەتاح( باڵودەكەینەوە، كە لە یادی چلەی ئەمین زەكی بەگدا 
لەسلێمانی خوێندوویانەتەوە، ئەو چلەیەش لەسەر ئەركی مامۆستا عەالئەدین سوجادی سازكراوە و 

دواتریش ئەو بەرهەمانەی لەچوارچێوەی نامیلكەیەكی بچووكدا بەچاپ گەیاندووە.

رۆڤار
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محەمەدئەمین زەكی كێیە؟
سدیق ساڵح

مەحموودی سادق  عەبدولڕەحمانی  »حاجی 
باپیر«ی دانیشتووی گەڕەكی )گۆیژە(ی شاری 
سلێمانی، كە واڵخدار بووە و كاروانی واڵخی 

سلێمانی  نێوان  بازرگانیی  كەلوپەلی  گواستنەوەی 
 و شارەكانی دیكەی ئەم ناوچەیە و دەرەوەی 

هەبووە، دوو ژنی هێناوە، لە یەكەم- محەمەدئەمین 
 و محەمەدڕەشید »كاكەڕەش«، لە دووەم »حەبیبەی 
حاجی محەمەدعەبدوڵاڵی داراغا«- محەمەدعەلی  و 
محەمەدساڵح  و ئیبراهیم  و ڕەعنا و بەهێی هەبوون. 

لەوانە، هەر »عەباس«ی كوڕی كاكەڕەش كە 
چووەتە توركیا، نەگەڕاوەتەوە و لێی ماوەتەوە، 

بەاڵم محەمەدی كاكەڕەش  و بەرەی دووەم خێزانی 
لەناو  حاجی عەبدولڕەحمان لە كوردستان ماونەتەوە. 

تەنیا محەمەدئەمین  پیاوەدا،  ئەو  منداڵەكانی  هەموو 
هەڵكەوتووە و وەكوو كەسێكی هەاڵواردەی 

ناوبەدەرەوە ناسراوە  و مێژوویەكی بۆ خۆی  و بنەماڵە 
و نەتەوەكەی تۆمار كردووە.

محەمەدئەمین زەكی ساڵی 1295ی ڕۆمی )1879( لە 
دایك بووە. منداڵ بووە كە دایكی مردووە و تووشی 

گرانەتا  هاتووە، ناچار لە زستاندا خراوەتە ناو بەفر 
تا »تا«یەكەی بهێنرێتە خوارێ . ئەمە دواتر دووچاری 

نەخۆشیی ڕۆماتیزمی كردووە. پاشان نراوەتە بەر
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خوێندن لە حوجرەی مەال عەزیز، فێری فارسی  و 
نووسین بووە. لە 1892دا خراوەتە مەكتەبی موڵكیی 
تاقە قوتابخانەی ئەوكاتەی شار. 1893 براوەتە پۆلی 
دووەمی مەكتەبی ڕوشدییەی عەسكەری، كە هەر 

ئەو ساڵە بە هیممەتی »سەعید پاشای خەندان«ی 
ڕۆڵەیەكی سلێمانی كراوەتەوە، بە یەكەم دەرچووە. 

هەردوو ساڵی سێیەم  و چوارەمیش یەكەم بووە. 
قوتابخانەكەی  تەواوكردنی  بڕوانامەی   1896/1/24

وەرگرتووە. هەر لە پۆلی سێیەمیشەوە بەهرەی 
وێنەكێشیی لێ  دیاری داوە.

باوكی، مەبەستی بووە هەمان ڕێچكەی كاری ئەو 
بگرێ   و حەزی نەكردووە درێژە بە خوێندن بدات، 
بەاڵم محەمەدئەمین ملی نەداوە و بە زویری لەگەڵ 

هاوڕێكانیدا بە ڕێی )كفری(دا ڕووی كردووەتە بەغدا 
ئەعدادیی عەسكەریی  لە قوتابخانەی  بۆ خوێندن 

ئەوێ . ئیدی لەوكاتەوە تا خوێندنی تەواو كردووە، 
ژێربەژێر  براگەورەی –بەتایبەتی-  »كاكەڕەش«ی 

بەبێ  ئاگاداریی باوكی پارەی بۆ ناردووە  و خەرجیی 
خوێندنی كێشاوە. خۆی ددانی پێداناوە كە ئەگەر 

»كەكەڕەش«ی برای نەبوایە، لە دواڕۆژدا دەبووە، یا 
بەقاڵ، یا كەسێكی دەستەپاچەی كاروباری ژیان پێ  

بەڕێوە نەچوو! یەكەم ساڵی ئەم قۆناغەی بە پلەی 
یەكەم بڕیوە. »مەعرووف ئەفەندی«ی مامۆستای مێژوو 

پەیی بە بەهرەداریی بردووە، لەبەر ئەوە چاودێریی 
كردووە و پشتی گرتووە. دووەم ساڵیش دووەم بووە. 

لەم ساڵەیشەوە زۆربەی كاتی خۆیی بۆ وێنەكێشان 
تەرخان كردووە، »ڕەئووف ئەفەندی«ی مامۆستای 
وێنە و »فایەق ئەفەندی«ی بەڕێوەبەریش هاندەری 

تابلۆیەكی نەخشاندووە  بوون. ئەو ماوەیە چەند 
و پێشكەشی كردووە؛ تابلۆی مزگەوتی شێخ 

بە قول¬ئاغاسیی دەریایی  و  عەبدولقادری گەیالنیی 
یەكێكی دیی -ئەو بەرە كە لە قشڵەی عەسكەری 
 و شەقامەوە بەسەر ڕووباری دیجلەدا دەڕوانێ - بە 
مامۆستای وێنە و هیی )كازمییە( بە موشیر پاشا  و 
پاشتر  )كازمییە(یشی  تابلۆیەكی  بەگ.  بەڕێوەبەر 
لەگەڵ خۆدا بردووە بۆ ئەستەمووڵ، پێشكەشی 

وەزارەتی جەنگی كردووە. هەر ئەو ماوەیە چووەتە 
یارمەتیی مامۆستای وێنە،  بۆ  لە )عەباخانە(  چاپخانە 
پێكەوە هێڵكێشی خشتە و وێنەی دیكەیان كردووە. 
پاش ئەو دوو ساڵەی بەغدا، لەگەڵ هاوپۆلەكانیدا 

بە ئەبووغرێب، عانە، دێرزوور، ڕققە، حەڵەبدا 
چوونەتە ئەسكەندەروونە و لەوێوە بە پاپۆڕ بۆ 

ئەستەمووڵ  ئەمجا  مەرسین، ڕۆدس، قەاڵی سوڵتانییە، 

تابلۆیەكی  ئەوەی  لەبەر  بۆ )مەكتەبی حەربییە(. 
پێشكەشی وەزارەتی جەنگ كردووە، ڕێی دراوە 

لە پۆلی یەكەمدا حەڤدەیەم  بچێتە )ڕەسمخانە(. 
بووە. هاوڕێیەتیی لەگەڵ ماجد بەگی عوسمان 

پێشووی  پاشای قەوواسی قوماندانی  پاشای سڵێمان 
جەندرمەی بەغدادا پەیدا كردووە. لەوێ ، باری 

داراییی خراپ بووە. لە پۆلی دووەمدا »35«ەم  و 
لە سێیەمدا –پۆلی كۆتایی- )ساڵی 1899( »15«یەم 
بووە. »26«ەم پلەی نێو ئەو 34 قوتابییە بووە كە لە 
قوتابخانەی ئەركان وەر گیراون. لە پۆلی یەكەمی 
ئەركان پێنجەم، لە پۆلی دووەم »22«ەم  و لە پۆلی 
سێیەم )ساڵی 1902( »24«ەم بووە. ئەمجا بە پلەی 
نەقیبی مومتاز چووەتە لەشكری شەشەم لە بەغدا. 

1903 براوەتە )ئیدارەی ئەمالكی سنییە(  وەك 
ئەندازیار، تا ڕاگەیاندنی مەشرووتە لە 1908دا لێی 

ماوەتەوە. دواتر براوەتە لەشكری دووەم لە )ئەدرنە(. 
لەوێڕا چووەتە ئەستەمووڵ، كراوە بە ئەندامی لیژنەی 

نەخشەسازی كە »میرلیوا شەوقی پاشا« فەرماندەی 
بووە، بەشداری سازكردنی نەخشەی ئەستەمووڵ  و 

دەوروبەری بووە. 1907 وەك ئەفسەرێكی تۆپۆگرافی 
بووە بە ئەندامی لیژنەی دیاریكردنی سنووری نێوان 

توركیا- ڕووسیا لە ناوچەی قەفقاس. 1912 كە 
شەڕی باڵكان هەاڵیساوە، بە داوای خۆی براوەتە 

لەشكری پێنجەم لە بەرەی )جەتاڵجە(، بووە بە دووەم 
ئەركان¬حەرب.

نێردراوەتە  1913 لەگەڵ وەفدێكی عەسكەریدا 
شاری )كلێرمۆن( لە فەڕەنسە بۆ مەشقی عەسكەری، 

ساڵێك ماوەتەوە. كە گەڕاوەتەوە، خراوەتە بەشی 
براوەتە  مانگێك  پاش  پێویستیی گشتی.  تەكنیكیی 

بەشی یەكەمی ئەركان. 1914 بۆ دووەم جار كراوە بە 
لیژنەی دیاریكردنی سنووری ڕووسیا. لەگەڵ  ئەندامی 

لیژنەكەدا چووەتە تفلیس، بەاڵم كە یەكەم جەنگی 
جیهانی بەرپا بووە، دوادواییەكانی 1914 لە تفلیسەوە 

كەوتووەتە ڕێ   و دیسەمبەری ئەو ساڵە گەیشتووەتەوە 
ئەستەمووڵ. 

هێندەی نەخایاندووە كراوە بە ئەركان¬حەرب لە 
ئۆردووی یەكەم. پاش ماوەیەك بە داوای  قول¬ 

مارشاڵ فۆندەر غۆڵتس پاشا تا سێ  مانگ بەشداریی 
خولێكی فڕۆكەوانیی كردووە. سێپتەمبەری 1915 بووە 

حەربی لەشكر  بە موقەددەم، نێردراوە بۆ ئەركان¬ 
لە عێراق. لە نۆڤەمبەردا گەیشتووەتە جێ  لە )سەلمان 

پاك(. 8ی نۆڤەمبەری 1915 بە فەرمانی سەرۆكی 
ئەركانی گشتی چووە بۆ ڕیزی ئەركان  و وەزیفەی 
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بەڕێوەبەری جم وجووڵی پێ  دراوە لە سەلمان پاك 
 و شێخ سەعد و كووت. ئەپریلی 1916 ڕاسپێردراوە 
بۆ وەرگرتنی چەكەكانی »جەنەڕاڵ تاوسەند«، كە لە 

كووت خۆی بەدەستەوە داوە، لە 29ی مانگدا لە بری 
سوپای تورك وەری گرتوون.

كە لەشكری شەشەم لە عێراق بە فەرماندەیی خەلیل 
پاشا پێك هاتووە، كراوە بە بەڕێوەبەری بەشی 

هەواڵگری. كە بەغدا لە مارسی 1917دا لەالیەن 
ئینگلیزەوە داگیر كراوە، لەگەڵ لەشكرەكەدا  سوپای 

گەڕاوەتەوە بۆ مووسڵ. زۆری پێ  نەچووە ڕووی 
كردووەتە ئەستەمووڵ. 1917/7/1 بە داوای »مستەفا 
كەمال پاشا«ی فەرماندەی لەشكری حەوتەم، بووە 
بە یاریدەدەری سەرۆكی ئەركانی ئەو لەشكرە لە 

ئەستەمووڵ، لەگەڵیشیدا چووە بۆ حەڵەب. كە مستەفا 
كەمال لە فەرماندەییی لەشكر البراوە و فەوزی پاشای 

چەقماق جێی گرتووەتەوە، لەتەك ئەو لەشكرەدا 
چووە بۆ فەلەستین. 8ی ئۆكتۆبەری 1917 ئامادەی 

بەرەی شەڕی خەلیل ڕەحمان، قودس  و نابلوس 
بووە، تا 1918/9/15 لەو ناوە ماوەتەوە. نێردراوە بۆ 
لەشكری سێیەم  و 10/20 پێوەندیی پێوە كردووە. 

كۆتاییی ئەو ساڵە براوەتە بەشی مێژووی جەنگ، تا 
ناوەڕاستی 1924 لەوێ  بووە. ئەو ماوەیە بەشداری 

تەعالیی  )جەمعییەتی  دامەزراندنی  كۆبوونەوەی 
كوردستان( بووە لە ئەستەمووڵ، بە ئەندامی یەكەم 

بەڕێوەبردنی هەڵبژێردراوە. هاوزەمان چەندین  دەستەی 
نیشانی  نیشانی ڕێزلێنانی وەرگرتووە:  مەدالیا  و 

جەنگ- 1916، نیشانی زیوی لێوەشاوەیی- 1916 و 
.1917 ئۆكتۆبەری  نەمسایی-  نیشانی جەنگی 

1924/7/24 گەڕاوەتەوە بۆ عێراق. دوای چەند 
ڕۆژێك بووە بە مامۆستای مەدرەسەی عەسكەری. 
بە تاقیكردنەوە خراوەتە ناو سوپای عێراق  و بووە 

بە فەرماندەی فەوجی شەشەم. كۆتایی 1924 كراوە 
بە فەرماندەی مەدرەسەی عەسكەری  و خانەی 

مەشق ¬پێ كردن )دار التدریب(. جوواڵی 1925 
لە سوپا هاتووەتە دەرێ ، بووە بە نائیبی لیوای 
نوێنەرانی  ئەنجومەنی  یەكەم خولی  لە  سلێمانی 

عێراق¬دا )1925/5/16-1928/1/28( و بە دووەم 
جێگری سەرۆك هەڵبژێردراوە. ئۆگەستی ئەو 

ساڵە كراوەتەوە بە عەقید لە سوپادا. 1925/11/24 
بووە بە وەزیری ئەشغاڵ  و گەیاندن لە دووەم 

وەزارەتی عەبدولموحسین سەعدوون )1925/6/26-
1926/11/21(و پاشتر لە دووەم وەزارەتی جەعفەر 

)1926/11/21-1928/1/14(دا.  عەسكەری¬ 

1927/8/6 بووە بە وەزیری مەعاریف تا 1928/1/8 
كە وەزارەتی تێدا هەڵوەشاوەتەوە. پاش چوار 

مانگ دیسان بووەتەوە بە نائیبی سلێمانی لە دووەم 
خولی ئەو ئەنجومەنەدا )1928/9/28-1930/7/1(، بە 

ئەنجومەن هەڵبژێردراوە.  یەكەم جێگری سەرۆكی 
1929/4/28 كراوە بە وەزیری جەنگ لە یەكەم 

وەزارەتی تۆفیق سویدی )4/28-1929/9/19(دا. لە 
سەعدوون¬  عەبدولموحسین  چوارەم حكوومەتی 
)9/19-1929/11/13(دا بووە بە وەزیری ئەشغاڵ و 
گەیاندن. كە 1929/11/14 عەبدولموحسین خۆی 
كوشتووە، وەزارەت هەڵوەشاوەتەوە، ئەمیش لێی 

هاتووەتە دەرێ . پاش چوار ڕۆژ بۆ جاری چوارەم 
كراوەتەوە بە وەزیری هەمان وەزارەت لە كابینەی 
ناجی سویدی )1929/11/18-1930/3/11(دا. كە 

نووری سەعید بۆ دووەم جار وەزارەتی پێك هێنایەوە 
)1931/10/19-1932/11/3(، لە هەمان جێ  بووەتەوە 

بە وەزیر، بە وەكالەت وەزارەتی بەرگریشی لە 
1-1931/11/30 خراوەتە ئەستۆ. 

1933/3/25 بووە بە بەڕێوەبەری گشتیی وەزارەتی 
ئابووری  و گەیاندن. 9/12ی هەمان ساڵ كراوەتە 

بەڕێوەبەری گشتیی ئاودێری. 1934/9/8 كراوەتەوە 
بە بەڕێوەبەری گشتیی وەزارەتی ئابووری  و 

لە سێیەم كابینەی جەمیل مەدفەعی¬دا  گەیاندن. 
)3/4-1935/3/17( بووەتەوە بە وەزیری ئابووری  و 

گەیاندن. 3/17ی هەمان ساڵ بە هۆی هەڵوەشانەوەی 
وەزارەتەوە، كشاوەتەوە. لە دووەم وەزارەتی یاسین 
هاشمی¬دا )1935/3/17-1936/11/29( بۆ هەشتەم 

جار كراوەتەوە بە وەزیری ئابووری  و گەیاندن. 
كودەتای عەسكەریی 1936/11/29ی بەكر سدقی 
بووە بە مایەی تێكچوونی وەزارەت، لە وەزارەت 

هاتووەتە دەرێ . بووەتەوە بە نائیبی سلێمانی لە 
نوێنەراندا )1937/12/23- ئەنجومەنی  هەشتەم خولی 

1939/2/22( و بە دووەم جێگری سەرۆك 
هەڵبژێردرا وە. لە نۆیەم خول )1943/6/9-1939/6/12(
و دەیەم خول )1943/10/9-1946/5/31(دا بووەتەوە 

بە نائیبی سلێمانی. ئەو ماوەیە لە پێنجەم وەزارەتی 
نووری سەعیددا )2/22-1930/3/31( كراوەتەوە 

بە وەزیری ئەشغاڵ و گەیاندن. لە سێیەم وەزارەتی 
ڕەشید عالی گەیالنی¬دا )1941/1/30-1940/3/31( 

كراوە بە وەزیری ئابووری. لە شەشەم وەزارەتی 
نووری سەعیددا )1941/10/9-1942/10/4( بۆ جاری 

دەیەم كراوەتەوە بە وەزیری ئەشغاڵ  و گەیاندن. 
لەبەر ئەوەی ڕۆماتیزم زۆری بۆ هێنا وە و كەوتووەتە 
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چارەسەری خۆی، پاش سێ  مانگ  و لە 1942/2/10دا 
نائیبی  دەستی كێشاوەتەوە. ئۆكتۆبەری 1943 بە 
سلێمانی هەڵبژێردراوە. لێرەوە و لە 1943/12/25 

بەدواوە تا كۆچی دوایی لە 1948/7/10دا وەك ئەندام 
پیراندا ماوەتەوە.  لە ئەنجومەنی  )عەین( 

محەمەدئەمین زەكی، سااڵنە لە حوزەیران بەدواوە 
چووەتە شەقاڵوە و هەوارگەی سەاڵحەدین. ساڵی 
لیقەوماوانی  یارمەتیدانی  لیژنەی  1948 سەرۆكی 

پێنجوێن بووە، هاتووەتە سلێمانی. پاش یەك دوو ڕۆژ 
كۆچی دواییی كردووە و لە گردی سەیوان نێژراوە.
محەمەد ئەمین زەكی، زمانەكانی عەرەبی، فارسی، 
ئەڵمانی  و ڕووسیی  ئینگلیزی، فەڕەنسی،  توركی، 

زانیون. هەر لە منداڵییەوە خولیای مێژوو و ئەدەبیاتی 
هەبووە. یەكەم جار شیعرێكی الوانەوەی بۆ سەیید 

تەهای بەرزنجی نووسیوە. لە ڕوشدییەی عەسكەری 
شیعرێكی دیكەی وتووە. سێیەم شیعری ساڵی 

1897 لە ئەعدادیی عەسكەریی بەغدا نووسیوە. 
كە پیرەمێردی شاعیریش لە دوورگەی هەگبەلی 

»نەژاد«ی كوڕیی بووە، چامەیەكی بۆ نووسیوە. بەاڵم 
پیرەمێرد  نەداوە، چونكە  درێژەی بە شیعرنووسین 

قەناعەتی پێ  هێناوە واز لە شیعر بهێنێ . پاش 
تەواوكردنی مەدرەسەی ئەركان، كەوتووەتە خولیای 

بابەتی مێژوویی  و عەسكەری، وەزیفەی نووسەری 
عەسكەریی لە ڕۆژنامەی توركیی »وەقت«یشدا دیوە. 

توركییەكانی: بەرهەمە 
1. عثمانلی اردوسی، بغداد، 1324ه.

استانبول،  تدقیقات،  اسفاری حقنده  2. عثمانلی 
1336هـ.

3. عراق نصل غائب ایتدك، استانبول، 1336ه.
4. عراق سفری خگالرمزی، استانبول، 1336.

5. حرب عمومیدە عثمانلی جبهەلری وقایعی، 
1337هـ. استانبول، 

6. سلمان پاك میدان محاربەسی و ژیلی، استانبول، 
1339هـ.

7. بغداد وصوك حادثه چیاعی، استانبول، 1339ه.
8. عراق تاریخ حرب مختصری، استانبول، 1339ه.

9. كوت االمارە هجوم و محاصرەسی، ]دوو 
بریتانیا  ئەرشیفی عەسكەریی  لە  دەستنووسە،  بەرگی 

پارێزراوە[.
10. حیات خاگراتی ]سێ  دەفتەری دەستنووسە، 

یەكەمیان كراوە بە عەرەبی[.
كوردییه كانی: بەرهەمە 

1. موحاسەبەی نیابەت، بەغداد، 1928. 

2. خواڵصەیەكی تاریخی كوردوكوردستان لە 
قەدیمەوە تا ئیمڕۆ، جڵد 1، بەغداد، 1931.

3. خواڵصەیەكی تاریخی كوردوكوردستان لە 
قەدیمەوە تا ئیمڕۆ، جڵد 21، بەغداد، 1937 ]ئەم 

دوو بەرگی كتێبە محەمەدعەلی عەونی كردوویە بە 
عەرەبی  و سااڵنی 1939 و 1948 لە قاهیرە لە چاپی 

داون[.
4. دوو تەقەالی بێ  سوود، بەغداد، 1935 ]ڕێی 

باڵوبوونەوەی نەدراو لە چاپخانەدا دەستی بەسەردا 
گیرا. بەڕێز سەباح غالب ئەو سااڵنەی پێشوو لەناو 
پاشماوەی كەرەستەكانی »ئەدمۆندز«دا دۆزییەوە  و 

ساڵی 1984 بە لێكۆڵینەوەیەكەوە لە چاپی دا[.
5. مشاهیر الكرد وكردستان، ]بە كوردی بە ناوی 

نووسیویە، سانیحەی كچی  بەناوبانگ(ەوە  )كوردی 
كردوویە بە عەرەبی؛ یەكەم بەرگی 1945 لە بەغدا، 
دووەم بەرگی بە دەستكاریی محەمەد عەلی عەونی 

یەوە 1947 لە قاهیرە لە چاپ دراوە[. 
6. تاریخی سلێمانی وە واڵتی، بغداد، 1939. ]محەمەد 
جەمیل بەندی ڕۆژبەیانی كردوویە بە عەرەبی، چاپی 

یەكەمی- بەغدا، 1951، چاپی دووەمی- سلێمانی، 
.]2002

عەرەبی: بەرهەمی 
- تقریر محمد أمین زكی نائب السلیمانیە بشأن 
بغداد، 1929،  العراقی، مطبعە الحكومە،  الجیش 

34ص.
محەمەدئەمین زەكی، بە قسەی میر بەصری، ئەم 

بیرەوەریەكانی  دەستنووسێكی  هەبووە:  بەرهەمانەیشی 
سێر دۆگاڵس هێگ، ڕاپۆرتی گرنگی سەبارەت 

بە ئاودێری  و تووتن هەبووە. هەر بە هییمەتی ئەو 
دامەزرێنراوە. تووتن(  )ئینحیساری  دائیرەی 

جێی باسە، )بنكەی ژین( هەموو وتار و نووسین  و 
كتێبەكانی بە چوار بەرگ لە چاپ داوەتەوە. چی 

لە بارەی محەمەدئەمین زەكیشەوە نووسراوە، لە 
بەرگێكدا كۆی كردووەتەوە و لە چاپی داوە.

پیاوێكی هێمن، سەنگین،  ئەمین زەكی،  محەمەد 
لەخۆبوردوو، پشوودرێژ، نەرم  و نیان  و بەهرەمەند 

بوو. وەك شیعری نووسیوە و شیعری شاعیرانی 
گەورەی كورد و فارسی خوێندووەتەوە، دەستی 

تابلۆی هونەریی  ئێستا هەر دوو  وێنەكێشانی هەبووە. 
لە بەردەستدا ماوە، كە هیچ دوور نییە بە یەكەمین 

بەرهەمەكانی هونەری شێوەكاریی كوردی  و عێراقیش 
دابنرێ .
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چەند سەرنجێكی  ڕەخنەگرانەی مێژوویی  سەبارەت بە نووسینەكانی 

محەمەدئەمین زەكی بەگ 
لە بارەی مێژووی كورد و كوردستانەوە 

لە سەردەمی ئیسالمیدا

د. حوسامەددین نەقشبەندی*

محەمەدئەمین كوڕی حاجی عەبدولڕەحمان كوڕی مەحموود 
كوڕی سادق باپیر، لە بنەماڵەیەكی ناسراوی سلێمانییە، ساڵی 

1879 لە دایكبووە. ناوی »محەمەدئەمین« ئاوێتەیە، لە »محەمەد« 
و »ئەمین« پێك هاتووە، وەك نەریتی باوی ئیسالم. ناسناوی 

»زەكی«، هەر لە منداڵییەوە لەبەر زیرەكی و دەركەوتنی لەناو 
هاوەڵەكانیدا، وەك د. كەمال مەزهەر ئەحمەد بۆی چووە ، 
خراوەتە پاڵ ناوەكەی، تا وای لێ  هاتووە بە »محەمەدئەمین 

زەكی« ناو دەربكات.

نووسینەكانی محەمەدئەمین زەكی لە بواری مێژوودا كە 
مەبەستمانە، ئەمانەن:

1- خواڵصەیەكی تاریخی كورد و كوردستان لە مەبدەئی 
تاریخەوە تا ئیمڕۆ: بە دوو جڵدە و بە زمانی كوردی، ساڵی 

)1931ز( لە چاپخانەی )دارالسالم(ی بەغدا چاپ كراوە. جڵدی 
یەكەم بریتییە لە )398( الپەڕە، جڵدی دووەم )431( الپەڕەیە.

محەمەد عەلی عەونی )1897-1952ز( هەردوو جڵدەكەی 
كردووە بە عەرەبی: جڵدی یەكەمیان ساڵی 1939 بە ناونیشانی 

)خالصە تأریخ الكرد وكردستان من أقدم
العصور التاریخیە حتی ااڵن(ەوە لە میسر لە چاپ داوە. 

وەرگێڕ، بەو زانیارییە زۆرە كە خستوویەتیە سەری و بە دانانی 
پێڕستێكی فراوانیش بۆ ناودارانی مێژوویی، بەهای كتێبەكەی 

لە ڕووی زانستییەوە زیاد كردووە. ساڵی 1961 چاپی دووەمی 
جڵدی یەكەمی )خواڵصە( كرایەوە لە بەغدا و ژیاننامەی 

دانەریشی لێ  زیاد كرا. هەروەها 1982 لە )لەندەن( و 1985 لە 

)بەیرووت( و )2006( )بنكەی ژین( لە سلێمانی چاپێكی تری 
هەردوو بەرگەكەی لە یەك جڵددا بە ئامادەكردنی ڕەفیق ساڵح 
باڵوكردەوە؛ ئەمەی دوایی، جڵدی یەكەمیان )291( الپەڕەیە، 

پێشەكییەكی د. كەمال مەزهەر ئەحمەد و ڕاستكردنەوەی چەند 
هەڵەیەكی مێژوویی بە قەڵەمی محەمەد جەمیل ڕۆژبەیانی بۆ 

زیاد كراوە. 
جڵدی دووەمی )خواڵصە(، محەمەد عەلی عەونی بە ناونیشانی 

)تأریخ الدول واالمارات الكردیە فی العهد االسالمی(یەوە 
وەریگێڕاوە بۆ زمانی عەرەبی  و ساڵی 1945 بە )440( الپەڕە لە 
میسر باڵوی كردووەتەوە. ساڵی 1948 هەر لە میسر و 1986 لە 
لەندەن لە چاپ درایەوە. ئەم بەرگە، ڕەفیق ساڵح لە چاپەكەی 

)بنكەی ژین(دا بە )304( الپەڕە ئامادەی كردووە و نووسینێكی 
دكتۆر كەمال فوئادیشی لە بارەوە لە عەرەبییەوە بۆ كردووە بە 

كوردی و خستوویەتیە سەری.
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بەاڵم بەداخەوە چاپی )خواڵصەی تاریخی كورد و 
كوردستان(ـەكەی )دەزگای سەردەم( بۆ جاری سێیەم و 
لە یەك بەرگدا، دەستكاریی ئیمالكەی كراوە. ئەمەیش 
هەڵەیەكی زۆر گەورەیە و ئەمانەتی زانستیی تێدا پێڕەو 

نەكراوە، لە كاتێكدا دەبوو هەر بە شێوازی كوردییەكەی 
محەمەدئەمین زەكی خۆی باڵو بكرێتەوە و بە هیچ 

جۆرێك دەستكاری نەكرێ .
2- تاریخی سلێمانی وە واڵتی: 1931 لە بەغدا بە 

)294( الپەڕە باڵو كراوەتەوە. جەمیل بەندی ڕۆژبەیانی 
ساڵی 1951 وەرگێڕانە عەرەبیەكەی بە ناونیشانی )تاریخ 

السلیمانیە وأنحائها( وە بە )316( الپەڕە و پێڕست و 
سەرنجەوە لە چاپ داوە. وەزارەتی ڕۆشنبیریی حكوومەتی 

هەرێمی كوردستان/ سلێمانی ساڵی 2002، وەرگێڕانە 
عەرەبیەكەی بە هێندێ  دەستكاریی سەرنجەكانی مەال 

جەمیل خۆیەوە، باڵوكردووەتەوە. ڕەفیق ساڵح جارێكی تر 
دەقە كوردیەكەی ئامادە كردووەتەوە و )بنكەی ژین( لە 

2005دا بە )265( الپەڕە لە چاپی داوەتەوە. )دار الزمان( لە 
دیمەشق ساڵی 2006 دەقە عەرەبیەكەی باڵو كردووەتەوە.
3- مشاهیر الكرد وكردستان: بریتییە لە كۆكراوەی چەند 
بابەتێكی باڵوكراوە و باڵونەكراوەی محەمەدئەمین زەكی 

بە ناونیشانی )كوردی بەناوبانگ(ـەوە، سااڵنی )1939-
1949( بەشی زۆریان لە گۆڤاری "گەالوێژ"دا لە بەغدا 

باڵو بووەتەوە. خاتوو "سانیحە"ی كچی كۆی كردووەتەوە 
و كردوویە بە عەرەبی. ساڵی )1945( چاپی یەكەمی بە 
ناونیشانی )مشاهیر الكرد وكردستان فی العهد االسالمی(
یەوە لە بەغدا بە چاپی گەیاندووە. چاپی دووەمی ساڵی 
1947، بە پێداچوونەوە و لێ زیادكردنی محەمەد عەلی 
عەونییەوە، لە بەغدا باڵو بووەتەوە. چاپی نوێی ڕەفیق 

ساڵح ئامادەی كردووە و )بنكەی ژین( ساڵی 2005 بە 
)495( الپەڕە باڵوی كردووەتەوە، سەرباری ئەوە كە 

وتەی محەمەدئەمین زەكی و پێشەكیی بە قەڵەمی محەمەد 
عەلی عەونی و ژیاننامەی محەمەدئەمین زەكی و پێڕستی 

ناودارانی بۆ كتێبەكە زیاد كردووە.
تێڕوانینی 

محەمەدئەمین زەكی بۆ مێژوو:
محەمەدئەمین زەكی تێڕوانینێكی زانستییانەی بۆ مێژوو 

هەیە؛ پێی وایە نابێ  خۆمان ببەستینەوە بە ڕابردووەوە و بۆ 
ڕابردوو بژین، پێویستە مێژوو بەكار بێنین بۆ خزمەتی ئەمڕۆ 
و داهاتوومان. لەم بارەیەوە دەڵێت: ))هەر میللەتێك ئایندەی 
خۆی خستە پشت گوێ  و ڕابردووی فەرامۆش كرد، ئەوە 

مانای وایە بەرەو نەمان دەڕوات. هەر گەلێك ڕۆڵێكی 
لە ژیاندا هەبێت، پێویستە ئاشنای ڕابردووی خۆی بێ  و 
داهاتوویشی لەبەر ڕۆشنایی ئەو ڕابردووەدا چاك بكات، 
بۆ ئەوەی داهاتوویەكی وا مسۆگەر بكات بیگەیەنێ  بە 

ڕیزی گەالنی بەرز و پێشكەوتوو. الوازی و لەناوچوون بۆ 

ئەو گەالنەیە كە تەنها بۆ ڕابردوو و بە ڕابردوویان دەژین، 
پاڵەوانانی ڕابردوویان بە نەمریی دەهێڵنەوە و كارەكانیان 

دەژمێرن، بەاڵم بۆ خۆیان لەوپەڕی ئاستی خراپ و لەژێر 
باری هەژاری و چەوساوەییدا دەژین(( .

محەمەدئەمین زەكی لەسەر قسەكانی خۆی دەڕوا و دەڵێت: 
))مەبەستم لەو قسانەی سەرەوە ئەوە نییە بەهای ڕابردوو 

و مێژوو كەم بكەمەوە، بە پێچەوانەوە ڕێز و شكۆمەندیی 
زۆر لە مێژوو دەنێم، چونكە مەزنترین ڕووداویان بۆ ئێمە 
تۆمار كردووە. ئێمە سوود لە بیروباوەڕ و كردەوەكانیان 

وەرناگرین، ئەگەر لەگەڵ ژیانی سەردەم و ئێستادا 
نەگونجێن، ئەمەش بە مەبەستی چاككردنی ئێستا و 

خۆئامادەكردن بۆ داهاتوو بە باشترین شێوە(( . 
دەربارەی سوودی مێژوو، دەڵێت: ))بە راستی تاریخ 

ئاوینەیەكی عبرتە و انسان و اقوام ئەبی دائما استفادەی لی 
بكەن و لە سببی سەرنەگرتنی بەعضــی ئیش و قیام باش 

ورد ببنەوە و توشی عینی نتیجە و فالكت نەبن(( .   
محەمەدئەمین زەكی مەرجی داناوە بۆ تۆماركردنی مێژووی 

ڕاستەقینە و دەڵێت: ))زۆر تكایان لێ  ئەكەم ]مەبەستی 
الوانە[ كە وەكو بعضــی محررینی دوینی و ئەمرو، لە 

تاریخ نوسیندا تابعی حس و خیال نەبن، لە خویانەوە هیچ 
هەلنەبەستن و حادثاتی تاریخیە نەگورن بو ئەو بحثانەی كە 

ئەینوسن، وثیقەیەكی معتبرو معروف نیشان بدەن، ئەگەر 
وا نەكەن رنجیان بە ضایع ئەچی و نوسینەكەیان قیمەتیكی 

علمی نابی، لەالیەكی تریشەوە، خویان و قومەكەشیان 
ترو ئەكەن. من بە گویرەی تدقیقات و تتبعاتی خوم، بە 
تواوی تیگەیشتوم كە قومی كورد و تاریخەكەی هیچ 

محتاجی ئەم نوعە شتانە نیە، مفاخری تاریخی زورە، ئەبی 
بوی بگەڕیین و بیدوزینەوە، وضیفەی پیگەیشتوانی كورد 

ئەمەیە(( .  

هەڵەكانی محەمەدئەمین زەكی 
لە بواری مێژووی سەردەمی ئیسالمیدا:

پێش ئەوەی بچینە ناو بابەتەكە، دەمانەوێ  ئەوە بڵێین: ئەم 
ڕەخنانەی ئێمە تەنیا لەسەر نووسینەكانی محەمەدئەمین 
زەكی بەگن لە بواری مێژووی ئیسالم، بە تایبەت لە 

سەردەمی دەوڵەتی عەباسیدا، كە میرنشینە كوردیەكانی 
-بەتایبەت لە سەدەی چوارەمی كۆچی- دەیەمی زایندا تێدا 

دەركەوتن. ئەمەیش لەگەڵ پسپۆڕیی خۆماندا كە بواری 
مێژووی كوردە لە سەردەمی ئیسالمیدا دەگونجێ . 

هەروەها دەبێ  لە پێشەوە ئەوەش بڵێین كە محەمەدئەمین 
زەكی خۆی دەڵێ : ))من قەط ادعای ئەوە ناكەم كە ئەم 
كتیبە ]مەبەستی كتێبی "خواڵصە"یە[ تاریخیكی تەواوە و 

بی قصورە، بەلكو عكسی ئەمە ئەلیم، قصوری زورە و 
نقصانە و تەنیا ئەساسیكە بو الوان و خویندوارانی كورد، 

ئەتوانن بە شینەیی اكمالی بكەن(( .   
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ئا ئەمەیە وتەی مرۆڤێكی زانا كە ددان بە كەم  و 
كورتیی نووسینەكەیدا دەنێ  و لە خۆی بایی نەبووە 

خۆی بە پیاوێكی زانستی پیشان بدات، وەك هەندێك 
لە مێژوونووسانی كوردی ئەم سەردەمە، یان هەندێ  لە 

مامۆستایانی زانكۆ و هەڵگری پلەی پڕۆفیسۆری، كە الیان 
وایە هەر خۆیان زانان و قەبووڵ ناكەن كەسێكی تر هەبێ  
 و ڕەخنەیان لێ  بگرێ  و هەڵەكانیان لە بواری مێژوودا دەر 

بخات.

لێرەدا بە پێویستی دەزانین ئاماژە بەوە بكەین كە هەندێ  
لە مێژوونووسانی خۆمان ڕەخنەی مێژووییان گرتووە 
لە بەشێكی نووسینەكانی محەمەدئەمین زەكی، وەك 

خوالێخۆشبوو مەال جەمیل ڕۆژبەیانی، دكتۆر كەمال فوئاد 
و مستەفا شێخ نیعمەتوڵاڵ و ... هتد. ئێمە لێرەدا ئەو ڕەخنانە 

دووبارە ناكەینەوە.
دەربارەی باڵوبوونەوەی ئایینی زەردەشتی لەناو كورددا، 
محەمەدئەمین زەكی دەڵێ : ))دینی زردەشتی لە ئیران و 

میدیادا پەیا بووبوو. وە لەدوای ئەمە كە لە طرف یەكی لە 
حكمدارانی شرقی ایران "گشتاسب"ـەوە قبول كرا، عادتا 
بوو بە دینیكی رسمی. قومی كوردیش لەپاش بەینیك ئەم 

دینەیان قبول كرد(( . 

ئەم بۆچوونەی محەمەدئەمین زەكی پەسند ناكرێ ، چونكە 
"گشتاسب" خۆی هاوچەرخی زەردەشت   بووە و لە 

سەردەمی ئەودا ئاینی زەردەشتی لە ڕۆژهەاڵتی ئێران پەیدا 
بوو، هێشتا وا باڵونەبووبووەوە كە ببێتە دینێكی ڕەسمی 
لە سەرتاسەری واڵتی ئێران. گواستنەوە و باڵوبوونەوەی 

لە میدیادا پێویستی بە ماوەیەكی درێژ هەبوو. لەبەر 
ئەوە ئێمە المان وایە كوردە میدییەكان لە سەردەمی 

دارای گەورەوە  كە ساڵی )338(ی پێش زاین هاتووەتە 
سەرتەخت، زەردەشتی بوون. بەم پێیە، دەتوانین بڵێین ئاینی 
زەردەشتی سەدەی چوارەمی پێش زاین لە میدیادا باڵو و 

جێگیر بووە، چونكە زەردەشت سەدەی حەوتەمی پێش 
زاین )600-660(، واتە نزیكەی سێسەد سااڵ پێش ئەو 

مێژووە، پەیدا بوو. هەر لە جێگەیەكی تری هەمان كتێبدا 
"خواڵصە"، محەمەدئەمین زەكی ئەم بۆچوونە هەڵەیەی 

ڕاست كردووەتەوە و دەڵێت: ))ضاهر وایە كە لە زمانی 
"داریوس"ی گەورەدا عقیدە و ئاینی پیش زردشت بە 
تواوی لەناو چوە و دینی زردشتی بوە بە دینی رسمی 

ایران(( .
   

دەربارەی ئایینی )مانی( و )مەزدەك( و پێڕەویكردنیان 
لەالیەن كوردەوە، محەمەدئەمین زەكی دەڵێت: ))ضاهر 

وایە كە مذهبی )مانی( و )مەزدك( تأثیری نەكردوتە 
كوردستان و خەلكی ئەم والتە، تا ضهوری اسالمیت 

لەسەر ێ ینی زردشتی بون(( .    

 
ئەم بۆچوونەی محەمەدئەمین زەكی، پێچەوانەی ئەوەیە كە 

"ابن الندیم"  و "الشهرستانی" باسیان كردووە. الی "ابن 
الندیم" وا هاتووە كە ئایینی مەزدەكی  لە واڵتی چیاكان 

)بالد الجبال( و شاری )دینەوەر( باڵو بووەوە. شاری 
دینەوەر پێش فەتحی ئیسالمی  و لە سەدەی چوارەمی 

كۆچیدا زۆربەی دانیشتوانی كورد بووە.

هەروەها "الشهرستانی" دەڵێت: ))مەزدەكی هەر لە 
ناوچەی شارەزوور پەیڕەو كراوە و )الكوكیە( یەكێكە لە 

گرووپەكانی مەزدەكی لە شارەزوور(( .   
مامۆستا "تۆفیق وەهبی بەگ" پێی وایە مەزدەكی هەر لە 

سەدەی شەشەمی زاینییەوە لە نزماییی شارەزوور و ناوچەی 
ئێستای سلێمانی و كەركووك و هەولێر هەبووە و "مارسابا" 

كە خۆی یەكێك بووە لە دانیشتوانی )بیت گالبی( 
-هەڵەبجەی ئێستا- پێش سەركەوتنی، مەزدەكی و ناوی 

"گوشتەرداد" بووە .  

سێیەم وەزارەتی ڕەشید عالی گەیالنی 1940/4/1
یاسین هاشمی، ساڵح جەبر، ڕەشید عالی گەیالنی، عومەر نەزمی، نووری سەعید، محەمەد ئەمین زەكی بەگ
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دەركەوتن و پەیدابوونی دیاردەی بردنەوەی كورد بۆ سەر 
بنەماڵەیەكی بەرزی بەناوبانگ، وەك مەال جەمیل ڕۆژبەیانی 
دەڵێ : ))نەخۆشییەكە، لەنێو نەتەوەی كورددا باوە، هەندێ  
خۆیان بردۆتەوە سەر كەیانییان و هەندێ  هەخامەنشییان و 
هەندێ  ساسانی و هەندێ  پێغەمبەری بێ  وەچە و هەندێ  
سدیقی و هەندێ  عومەری و هەندێ  عوسمانی و هەندێ  
عەلەوی و هەندێ  ئەمەوی و هەندێ  قەحطان و هەندێ  
عەدنان و هەندێ  ڕەبیعە و هەندێ  حەیدەری و هەندێ  

ئەیووبی و هەندێ  عەبباسی و ... هتد((.
جگە لەوانەی كە مەال جەمیل ئاماژەی پێ كردوون، منیش 
هەندێ  حوسەینی و هەندێك بەرمەكی دەخەمە پاڵ ئەوانی 

دیكە.
مەال جەمیل لەسەر قسەكانی دەڕوا و دەڵێت: ))هیچی 
ڕاست نییە و هەمووی دەست هەڵبەستە، ئەم نەخۆشییە 

چەند هۆیەكی هەیە، حەز لە ئازایەتی، حەز لە ناوبانگ، 
حەز لە دەست باڵوی، حەز لە دەسەاڵت و حەز لە شتی 

تر(( .   
  

دەربارەی كردنی ناوداران بە كورد، محەمەدئەمین زەكی 
دەڵێت: ))دەمتوانی زۆر لە ناوداران، بە ڕەچاوكردنی 

زێدی لە دایكبوونیان، بە كورد دابنێم، توانیومە زۆر كەس 
لە ناوداران بكەمە كورد، هەر لەبەر ئەوەی لە ناوچە 

كوردییەكان لەدایك بوون، بەاڵم ئەوەم نەكرد، بەڵكوو 
ئەو ناودارانەم پشت گوێ  خست كە نەژادیان -با بە 

كەمیش بێ - جێی گومانە. هێندێكم لەو میر و زانایانەیش 
خستە پاڵیان كە كورد نەبوون، بەاڵم لە كوردستان گەورە 

بوون. "الطبری" لە بەرگی یەكەمی كتێبەكەیدا )تأریخ 
االمم والملوك، ج1( دەڵێ : ئەردەشیری بابكان كورد بووە. 

بەاڵم تائێستا لە ڕاستیی ئەم بۆچوونە دڵنیا نیم. هەروەها 
"أبوالحنیفە الدینوری" لە كتێبی )االخبار الطوال(دا دەڵێ : 
بەهرام چوبین و "كورد"ی برای و "كوردییە"ی خوشكی 

كە لە پێش ئیسالمدا ژیاون، كورد بوون و من ناوم 
نەهێناون لە كتێبەكەمدا )مشاهیر الكرد وكردستان(، چونكە 

بەڵگەیەكی ڕاستم لەسەریان دەست نەكەوتووە. هەروەها 
شاعیری عەرەبی "أبو دالمە"، "أبو مسلم الخراسانی"ی بە 
كورد داناوە، لەگەڵ ئەوەیشدا وای لێ  نەكردم باوەڕ بە 
قسەكەی بكەم. هەر بەو شێوەیە، خاوەنی كتێبی )آ ثار 

الشیعە اإلمامیه(ی "عبدالعزیز جوهرالكالم" بە ڕاشكاوی 
بەرمەكیەكان دەباتەوە سەر تیرەی كوردی )دونبوڵی(. 
"الصدفی"ی خاوەنی )تأریخ دول االسالم( و "حمزە 

االصفهانی"ی خاوەنی )تاریخ اصفهان( و "أسكندر منشی" 
لە )تاریخ عالم آ رای عباسی، مجلد 3، ل762(دا، دەڵێن: 

دەیلەمییەكان تیرەیەكن لە كورد. لەگەڵ ئەوەشدا من شا و 
میرە بوەیهییەكان كە سەر بە وان دانراون، لەناو ناودارانی 

كورددا ناوم نەهێناون. لێرەشەوە تكا لە خوێندەواران دەكەم 

ئەم بۆچوونانەم بە زیادەڕەوی دانەنێن. ئەمە پەیوەندیی بە 
بۆچوونی خۆمەوە هەیە و شتی تر نییە .    

دەشڵێت: لەبەر ئەوە بە پێویستم نەزانی ناوی هەندێ  كەس 
بهێنم كە دەوریان نادیارە و پێ ناسینەكەیان ناتەواوە و 

بۆچوونێكی ڕاستیان لەبارەوە نییە .   
درێژەی پێ  داوە و دەڵێت: هەر لەم بوارەدا هەندێ  كەسی 
كوردی بیلمەت هەبوون وەك ئەحمەد شەوقی، ڕەصافی، 

زەهاوی، كە بە ڕەگەز و ڕەچەڵەك كوردن، بەاڵم خزمەتی 
میللەتەكەی خۆیان نەكردووە، دەبێ  عەرەب شانازییان پێوە 

بكات .    
دكتور كەمال فوئادیش ڕەخنە لە محەمەدئەمین زەكی 

دەگرێ  و دەڵێت: دانەر لە بەرگی یەكەمدا )ل216-29( 
باسی چواردە بەرەبابی كوردی كردووە، كە لە سەردەمی 

جیاوازدا حوكمی چەند ناوچەیەكی جیهانی ئیسالمییان 
كردووە، ناوی ناوە )حكوومەتە كوردییەكان لە سەردەمی 

ئیسالمدا(، بێ  گوێدانە شوێنی ئەو ناوچانەش كە لە 
دەرەوەی كوردستان بوون، هەر هەموویانی بە حكوومەتی 

كوردی داناون، تەنیا لەبەر ئەوەی سەرۆكەكانیان بە 
ڕەچەڵەك كورد بوون، وەك حكوومەتەكانی ڕەوادی 

 و ساالری لە ئازەربایجان )ناوەڕاستی سەدەی نۆهەم تا 
سەرەتای سەدەی سیازدەهەم(، حكوومەتی ئەیووبی لە میسر 
 و شام )سەدەی دوازدەهەم  و سیازدەهەم(، حكوومەتی زەند 
لە ئێران )نیوەی دووەمی سەدەی دەهەم تا كۆتایی سەدەی 

یازدەهەم(،... .    
هەروەها دكتۆر كەمال فوئاد دەڵێ : ئەگەر محەمەدئەمین 

زەكی ئەوەی بكردایە، ))لە نرخی زانستیی كتێبەكەی زیاتر 
دەكرد، چونكە ناكرێ  مۆركی نەتەوەیەكی دیاریكراو بە 
حكوومەتێكەوە بنرێ ، هەر لەبەر ئەوەی دەسەاڵتدارانی لە 
ڕەگەزی ئەو نەتەوەیەن. بنەچەی نەتەوەیی دەسەاڵتداران 

فاكتەرێكی الوەكییە لەچاو فاكتەری خاك و دانیشتوان 
و زمان و كولتوور و فاكتەری تر، كە مەرجە لە 

هەر حكوومەتێكدا هەبن كاتێ  سیفەتی نەتەوەیەكی 
دیاریكراوی ئەخرێتە پاڵ(( .  

لەبەر ئەوە پێمان وایە حكوومەتی ئەیووبی لە شام و میسر 
و حكوومەتی زەند لە ئێران و میرنشینی ئەفراسیابی لە 

بەسرە ... هتد، بە حكوومەتێكی كوردی دانانرێن. لەگەڵ 
ئەوەیشدا، محەمەدئەمین زەكی بایەخێكی زۆری داوە بە 

مێژووی سوڵتان صەالحەددینی ئەیووبی و شایەكانی تری 
ئەیووبییەكان. هەروەها دەبینین چەند الپەڕەیەكی تەرخان 
كردووە بۆ هەریەك لە ئەحمەد شەوقی، جەمیل صدقی، 
زەهاوی، مەعرووف ڕەصافی، كە خۆیشی دەڵێت ئەوانە 
تەنها بە ڕەگەز كوردن و خزمەتی كوردیان نەكردووە، 

وەك لە پێشەوە ئاماژەمان پێ كرد.
لەالیەكی ترەوە، هەندێ  لە ناوداران كە كورد نەبوون، 

ئەمین زەكی بە كوردی داناون، وەك ئاق سونقوری 
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ئەحمەدیلی، كە بە هەڵە بە كوڕی "ئەتابەك ئەحمەدیلێ " 
دانەری ئەتابەكیی ئەحمەدیلی لە ئازەربایجان داناوە . ئاق 
سونقور كورد نەبووە و لە ڕاستیدا كۆیلەیەكی توركمان 

بووە، بۆیە وادیارە محەمەدئەمین زەكی ئەم زانیارییەی 
لە ئینسكلۆپیدیای ئیسالمی وەرگرتووە .  هەروەهایش 

"ئەحمەدی كەسرەوی" بەهەمان هەڵەدا چووە ، چونكە لە 
دەقێكی "نیشاپووری"دا هاتووە، دەڵێ : ))ئاق سونقور "آ ق 

سنقور" ئەتابەكی مەراغە و ئازەربایجان بووە، خواڵمی 
"احمدیل بن ابراهیم بن وهسو ذان" حاكمی ئازەربایجان 

بووە و كە ئەحمەدیل كوژرا، ئەو بوو بە خاوەنی دەسەاڵت 
لە مەراغە و تەبرێز(( .

 

هەروەها ئاق سونقور كە ناسناوی ئەتابەكی وەرگرتووە، 
بەڵگەیە لەسەر ئەوەی بنەماڵەكەی توركە، چونكە سوڵتانە 
سەڵجووقییەكان ئەم ناسناوەیان بە كەس نەدەدا، جگە لە 
خواڵمە توركەكان؛ لەبەر ئەوە ئەحمەدیل ناسناوی ئەمیر، 

بەاڵم ئاق سونقور ناسناوی ئەتابەكی وەرگرتبوو.
بینیمان محەمەدئەمین زەكی باوەڕ بەوە ناكات كە ئەبو 
دالمە گوتوویەتی گوایە "ابو مسلم الخراسانی" كورد 

بووە، كەچی لە كتێبی )مشاهیر الكرد وكردستان(ـەكەیدا  
الپەڕەیەكی تەرخان كردووە بۆ ژیاننامەكەی و دوو 

بەیتەكەی ئەبو دالمەی هێناوەتەوە كە ئاماژەی تێدا كردووە 
بەوەی كە باووباپیرانی ئەبوموسلیم كورد بوون و دەڵێ :

أبــا مــجرم ما غــــیر الله نـــــعمە  
علی عبدە حتی یغیرها العــــبد  

أفی دولە المنصور حاولت غدرە ؟  
أال ان أهـــــل الغدر آ باوك الــكرد  

هەروەها لە پەراوێزی )خالصە تأریخ الكرد وكردستان(
دا كە محەمەد علی عەونی وەری گێڕاوەتە سەر زمانی 

عەرەبی ، هاتووە كە چەند بۆچوونێكی جیاجیا هەن 
دەربارەی ڕەچەڵەكی ئەبووموسلیم، بەاڵم لە هەموویان 

پەسندتر ئەوەیە كە كوردێكی ڕەسەنە. 
ئەو زانیارییانە دەڵێن: "ابومسلم" دەستێكی بااڵی لە 

بنیادنانی دەوڵەتی عەبباسیدا هەبووە، بەاڵم بە هەرحاڵ 
هیچ سەرچاوەیەكی كۆنمان بەرچاو نەكەوتووە باسی 

كوردبوونی "ئەبووموسلیم" بكات، تەنیا دەڵێن لە شاری 
)نەهاوەند( لەدایك بووە، كە عەرەبەكان پێیان گوتووە 

)ماە البصرە( و دانیشتوانی ئەو شارە لەو سەردەمەدا بریتی 
بوون لە كورد و فارس، تاكە بەڵگە شیعرەكەی "ابو دالمە" 

نەبێ  كە بەناوبانگ بووە بە درۆزنی و زەمكردنی خەڵك 
و یەكێك بووە لە پیاوانی خەلیفەی عەبباسی "أبوجعفر 

المنصور".

خۆیشمان ئەوە دەزانین ئەو خەلیفەیە غەدری لە "أبو 
مسلم" كردووە و كوشتوویەتی، بەبێ  ئەوەی گوێ  بداتە 

ئەو خزمەتەی كە لە دامەزراندنی خەالفەتی عەبباسیدا 
كردوویەتی. ئەبوودالمە بۆ ئەوەی ئەبوو موسلیم بە ناڕاست 

دابنێ ، باووباپیرانی گەڕاندووەتەوە بۆ كورد كە پیشەیان 
غەدركردن بووە. 

دەبێ  ئەوەش لەیاد نەكەین كە دانانی شیعر بە بەڵگە 
لە ڕووی زانستیی ئەكادیمییەوە پەسند ناكرێ ، چونكە 

شاعیرەكان زۆر جار بۆ خۆنزیك كردنەوە لە فەرمانڕەوایان 
و وەرگرتنی پاداشت پەنا دەبەنە بەر هەموو جۆرە پیاهەڵدان 

و داشۆرینێك.
جگە لەمە، بەڵگەیەكی تر هەیە كە دەبێتە هۆی گومان 

پەیداكردن لە كوردبوونی "ئەبووموسلیم"، بریتییە لەوەی 
كە دوای كوشتنی، چەند گرووپ و ڕێبازێكی ئایینی پەیدا 
بوون، الیان  وابوو ئەبوو موسلیم پاش كوژرانەكەی بوو بە 
كۆترێكی سپی و فڕی بۆ ئاسمان، ڕۆژێك دێت دێتە خوار 

و لە دەستی عەباسییەكان ڕزگارمان دەكات. الیەنگرانی 
ئەم گرووپە ئاینییانە فارس بوون و هیچ سەرچاوەیەك نییە 
باس لەوە بكات كە كورد داوای تۆڵەسەندنەوەی كردبێ  
لەسەر كوشتنی ئەبووموسلیم. بەو هۆیەوە ئێمە باوەڕمان 

وایە كە "ئەبوو موسلیم" فارس بووە و كورد نەبووە. هەر 
لەوبارەوە "كارل برووكلمان" لە كتێبەكەیدا بە ناوی )تأریخ 

الشعوب االسالمیە(وە هەمان بۆچوونی هەیە و بە فارسی 
دادەنێ .

بەوشێوەیە محەمەدئەمین زەكی حكوومەتی )ساالری(
ی لە ئازەربایجان بە حكوومەتێكی كوردی داناوە و 

دوازدە الپەڕەی كتێبەكەی تەرخان كردووە بۆ باسی ئەو 
حكوومەتە .  كەچی سەرچاوە كۆنە ڕەسەنەكان هیچ 

باسێكی كوردبوونی ئەو حكوومەتەیان تێدا نییە و تەنیا بەم 
جۆرە ناوی هاتووە "الساالر مرزبان بن مسافر" .  هەروەها 

"الصدفی" لە كتێبەكەیدا بەناوی )تأریخ دول االسالم( 
و "محەمەدئەمین زەكی"ش بە ناسناوی )الدیلمی(یەوە 

ئاماژەی بۆ دەكەن. الی ئێمەش ڕوونە كە دەیلەمییەكان 
دانیشتووی دیلەمستان )بالد الدیلم(، كە دەكەوێتە باشووری 

دەریای خەزەر )قەزوین(، فارسن. بوەیهییەكان كە 
بنەماڵەیەكی دەیلەمین، توانییان دەسەاڵتی خۆیان بەسەر 
عەباسییەكاندا بسەپێنن و زیاتر لە دووسەد ساڵ )334-

447ك( فەرمانڕەواییان كرد لەسەر ڕێبازی شیعەگەرایی. 
محەمەدئەمین زەكی دڵنیا نەبووە لە كوردبوونی 

دەیلەمەكان، بۆیە باسی ئەوەی نەكردووە كە كوردن .     

محەمەدئەمین زەكی ئاماژەیشی نەكردووە بۆ ئەو 
سەرچاوەیەی كە زانیاریی لێ  وەرگرتووە دەربارەی 

"المرزبان ساالر" كە بە كوردی داناوە و باوكی ناوی 
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مامالن= محەمەد و لە تیرەی ڕەوادییە و فەرمانڕەوای قەاڵی 
)طارم = الطرم( بووە .  

وادیارە لێتێكچوونێك لە ئارادایە الی محەمەدئەمین زەكی 
لە نێوان "محمد الروادی الكردی" و "محمد ابن مسافر 

الدیلمی"دا، كە ئەمەی دووەمیان خاوەنی )الطرم وشمیران 
وآذربیجان( بووە ، نەك "محمد الروادی الكردی".

جگە لەوەش، محەمەدئەمین زەكی لە بری ئەوەی باسی 
"ساالر مرزبان" بكات كە فارسە و كورد نەبووە، باسی 

حكوومەتی )دەیسەمی(ی نەكردووە كە لە سەرچاوە 
باوەڕپێكراوەكاندا بە كورد دانراوە و ناوی دامەزرێنی 
حكوومەتەكەی بەم جۆرە دەهێنن: "أبوسالم دیسم بن 
ابراهیم الكردی"، واتا ناسناوی "الكردی" دەخەنە پاڵ 

ناوەكەی، بەاڵم سەبارەت بە "ساالر مرزبان بن مسافر" ئەم 
ناسناوە نەخراوەتە پاڵ ناوەكەی.

لەالیەكی تریشەوە، محەمەدئەمین زەكی "ئەحمەدیل"ی 
میری ئەتابەكی ئەحمەدیلیی لە ئازەربایجان، بە ))كوڕی 

ئیبراهیم كوڕی ساالر كوڕی مەرزبان كوڕی مسافر(( 
داناوە . ئەمەش هەڵەیەكی زەق  و گەورەیە، چونكە 

ئیبراهیم ساالر لە ساڵی )373ك(دا مردووە و یەكەم جار 
كە ناوی )ئەحمەدیل كوڕی ئیبراهیم كوڕی وهسوذان( 
هاتووە، لە ساڵی )501(ی كۆچیدا  بووە، ئەوكاتە لەژێر 

فەرمانی سوڵتانی سەلجووقی "محمد بن ملك شاە"دا 
بووە. ئەگەر ئەحمەدیل بە كوڕی ئیبراهیم كوڕی ساالر 

دابنرێ ، وەك محەمەدئەمین زەكی دەڵێ  و ئیبراهیم كوڕی 
ساالری باوكی لە ساڵی )373ك(دا مردبێ ، نەك 380ك وەك 

محەمەدئەمین زەكی دەڵێ  ، دەبێ  بەم پێیە ساڵی )501ك( 
زیاتر لە سەدوبیست ساڵ بەسەر مردنی ئیبراهیمی باوكیدا 

تێپەڕ بووبێ . ئەگەر تەمەنی ئەحمەدیل كە بە كوڕی 
)ئیبراهیم كوڕی ساالر كوڕی مەرزبان( بە سی یا چل 

ساڵ دابنرێ  –ئەگەر زیاتریش نەبووبێ - و )510ك(ی ساڵی 
كوژرانی )ئەحمەدیل كوڕی ئیبراهیم كوڕی وهسوذان(، 
بەپێی بۆچوونی مێژوونووسانی سەردەمەكە یا نزیكی ئەو 

سەردەمە ، ئەوا تەمەنی دەگاتە سەد و پەنجا یا سەد و 
شەست ساڵ و ئەوەیش بە عەقڵدا ناچێ .

لەبەر ئەوە بۆمان دەردەكەوێ  كە مەبەست لەو "ئەحمەدیل" 
ناوە، "أحمدیل بن ابراهیم بن وهسوذان الروادی الكردی" 
بێ ، وەك لە )الكامل(ی "ابن اإلثیر" دا هاتووە، نەك كوڕی 

ئیبراهیم كوڕی ساالر كوڕی مسافر.
محەمەدئەمین زەكی، ئەگەر دڵنیا نەبووبێ  لەوەی یەكێك 
كوردە و زانیاریی تەواوی سەبارەت بە كوردبوونەكەی 
نەبووبێ ، ناوی لە كتێبەكەیدا )مشاهیر الكرد وكردستان( 
)وەك خۆی دەڵێت( نەهێناوە، كەچی بە پێچەوانەی ئەم 

بۆچوونەی خۆیەوە، لەم بابەتەدا "أحمدیل"ی بە كوڕی 
ئیبراهیم ساالر داناوە كە بە ڕەچەڵەك فارسە و دەیلەمییە و 

كورد نییە.
محەمەدئەمین زەكی وەك لە پێشەوە ئاماژەمان پێ كرد، 
دڵنیا نەبووە لەوەی كە دەیلەمییەكان كورد بن، لەبەر 
ئەوە باسی بوەیهییەكانی نەكردووە كە سەر بەوانن. 

كەچی لە شوێنێكی تردا دەیلەمییەكان بە كورد دادەنێ  
و هاوبۆچوونی "هیوار"ە لە ئینسكلۆپیدیای ئیسالمیدا كە 
هیچ گومانی نییە لە كوردبوونی حكوومەتی ساالری لە 

ئازەربایجان. ئێمەیش، وەك لە پێشەوە دەرمان خست، پێمان 
وایە دەیلەمییەكان فارسن، نەك كورد. 

هەروەها محەمەدئەمین زەكی بە هەڵەدا چووە لەوەدا كە 
سااڵنی سێسەد تا چوارسەد و بیستی بە ماوەی فەرمانڕەوایی 

ساالری داناوە، چونكە ڕاستیەكەی لە ساڵی )374ی 
كۆچی= 984ی زاینی( بەدواوە، فەرمانڕەوایی هیچ 

ناوچەیەكی ئازەربایجانیان بەدەستەوە نەما و ساڵی 370ك 
یا 371ك دواین فەرمانڕەوای ئازەربایجان "ئیبراهیم كوڕی 

ساالر كوڕی مەرزبان" بووە كە گیراوە لەالیەن میری 
)ڕەوادی( "ابوالهیجاء الحسین بن محمد الروادی"یەوە 
و بەدوای ئەوەدا ساڵی )373ك( مردووە، نەك )380ك( 
. هەندێ  ناوچەی ئازەربایجان لە ژێر دەستی "مەرزبان 
كوڕی ئیسماعیل كوڕی وهسوذان"دا لە بەنی موسافر 

مایەوە، ئەویش ساڵی )374ك/ 984ز( بەدیل گیراو هەرچی 
سامانی هەبوو كەوتە دەستی "ابو الهیجا ء"، بەم جۆرە 
فەرمانڕەوایەتیی هەموو ناوچەی ئازەربایجانی كرد .  
هەروەها محەمەدئەمین زەكی بە هەڵەدا چووە، لەوەدا 

كە دەڵێ : بنەماڵەی میر ئەحمەدیل ))لە نەوەی خانەدانی 
ڕەوادیی ئازەربایجان و كوڕی ئیبراهیم ساالری كوڕی 

مەرزبان و )مەراغە( بووە(( .   
مێژوونووسی بەناوبانگ "ابن ا الثیر" لە ڕووداوەكانی ساڵی 
)510(ی كۆچیدا بە ئاشكرا ناوی ئەحمەدیل و نەوەكەی 

بەم جۆرە هێناوە: "احمدیل بن ابراهیم بن وهسوذان 
الروادی الكردی" .  

لەمەوە بۆمان دەردەكەوێ  كە ئەحمەدیل كوڕی ئیبراهیم 
ساالر نییە، بەڵكوو ساالر دەیلەمییە، واتا فارسە و لە تیرەی 

ڕوادی نییە كە كوردن. 

لەبەر ئەوەی سەرچاوە ڕەسەنەكان هیچ زانیارییەكمان 
ناخەنە بەردەست لەسەر ژیانی ئیبراهیم باوكی ئەحمەدیل 
و وەهسووذانی باپیری، بەالمانەوە ڕاست نییە ئەتابەكەی 
ئەحمەدیلی بە درێژبوونەوەی میرنشینی ڕەوادی دابنێین ] 

لەگەڵ ئەوەیشدا ئەحمەدیل بە ڕەگەز دەچێتەوە سەر تیرەی 
ڕەوادیی كوردی[، ئەوە بە هەڵە دەزانین كە هەندێ  لە 

مێژوونووسان وەك محەمەدئەمین زەكی و حسێن حوزنی 
موكریانی بۆی چوون .
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هەروەها محەمەدئەمین زەكی لە ڕووداوەكانی ساڵی )510(
ی كۆچیدا )ساڵی كوژرانی میر ئەحمەدیل(، ناوی ئەو 

ئەتابەكە دەهێنێ كە میوانی سوڵتان موحەمەدی سەلجووقی 
بووە و بە هەڵە دەڵێت ناوی ئەتابەك "تەفتكین" بووە، بەاڵم 

ڕاستییەكەی "اتابك طفتكین" و خاوەنی دیمەشق بووە، وەك 
لە سەرجەمی سەرچاوە بڕواپێكراوەكاندا ناوی هاتووە . 

محەمەدئەمین زەكی لە دیاریكردنی ساڵی مردنی "وهسوذان 
بن محەمەد الروادی" و ماوەی فەرمانڕەوایەتیی "ئیبراهیم"ی 
كوڕیدا پشت دەبەستی بەو زانیارییانەی كە حسێن حوزنی 

موكریانی نووسیونی و دەڵێت: ))وهسوذانی دووەم لە ساڵی 
)458(ی كۆچیدا مردووە و ئیبراهیمی كوڕیشی تا ساڵی 

)490( حوكمدار بووە .  

ئەم بۆچوونەش دوورە لە ڕاستییەوە، چونكە خاوەنی 
)تأریخ الباب واالبواب( مێژووی مردنی داناوە بە ڕۆژی 
پێنجشەممەی مانگی )صفر(ی ساڵی )451(، كە دەكاتە 

)19(ی ئازار تا شازدەی نیسانی ساڵی 1059ی زاینی .   

دانانی ناوی ئیبراهیم وەك كوڕی وەهسووذان و 
دیاریكردنی ماوەی فەرمانڕەوایی ئەو تا ساڵی )490(ی 
كۆچی، لە هیچ سەرچاوەیەكی بەردەستماندا نەهاتووە. 
ئەو سەرچاوانە تەنها باسی ئەوە دەكەن كە وەهسووذان 

لە دوای خۆی سێ  كوڕی بەم ناوانەی خوارەوە 
بەجێ هێشتووە: 1- أبونصر محمد- مەمالن،

2- أبو الهیجا و  منوچر،
3- أبو القاسم عبدالله.

"قطران التبریزی"ی شاعیر لە شیعرەكانیدا ناوی هەرسێ  
كوڕەكەیی هێناوە . هەروا لە سەرچاوەكاندا هاتووە 
كە )ابونصر محمد- مەمالن-(، پاش ئەوەی سوڵتانی 

سەلجووقی "طغرل بگ" ساڵی 454ك تەبرێزی داگیر كرد، 
خۆی دا بەدەستەوە و ئیتر باسی ئەوە نەكراوە كوڕێكی 

بەناوی "ئیبراهیم" هەبووبێ  .  

سەرچاوەكان ئاماژە بەوە دەكەن كە "مەمالن" لەسەر 
فەرمانڕەوایی ئازەربایجان مایەوە تا ساڵی )463ی كۆچی- 
1071 زاینی( ، كە بە مێژووی كۆتایی میرنشینی ڕەوادی 
دادەنرێت، نەك ساڵی 618ی كۆچی وەك محەمەدئەمین 

زەكی دەڵێت ، چونكە ساڵی 463ی كۆچی سەربەخۆیی 
واڵتەكەیی لەكیس چوو و كەوتە چنگی سەلجووقییە 

توركەكان؛ ئەو ساڵە "ألپ أرسالن- ئولوپ ئەرسەالن"ی 
سوڵتانی سەلجووقی دوای ئەوەی بەسەر ڕۆمەكاندا 

سەركەوت و لە شەڕ گەڕایەوە، مەمالن و كوڕەكانیی 
گرت و بەندی كردن و بەم جۆرە كۆتایی هات بە 

فەرمانڕەوایی ڕەوادییەكان لەسەر ئازەربایجان .  

محەمەدئەمین زەكی، لە باسی ناودارانی كورددا، ناوی 
سێ  كەسی گەورەی كوردی سەردەمی ئیسالمی هێناوە 

بە ناونیشانی "ابو الهیجاء" ەوە؛ لە ڕاستیدا ئەوانە چوار 
كەس بوون و ئەو ئاماژەی بە كەسی چوارەم نەكردووە 

كە بریتییە لە "ابوالهیجاء حسین بن محمد بن الحسین 
الروادی" كە فەرمانڕەوای میرنشینی ڕەوادیی كوردی بووە 

لە هەرێمی ئازەربایجان )ئێستا بەشێكە لە واڵتی ئێران(. 
ئەم میرە دوای باوكی بووە بە فەرمانڕەوا و ساڵی )345ی 
كۆچی -956ی زاینی( تەبرێزی داگیر كردو بارودۆخی 

ناوچەكەی ڕێكخست  و شوورایەكی دروست كرد بۆ 
شارەكە و كردی بە سەنتەری فەرمانڕەوایەتی لە ساڵی 

350ی كۆچی-961ی زاین(دا و كاروباری بە ڕێكوپێكی 
بەڕێوە دەبرد و لە دەسەاڵتدا مایەوە تا دەوروبەری ساڵی 

)373ك-983ز( .   
هەر پەیوەست بە بابەتی "ئەحمەدیل"، محەمەدئەمین زەكی 
بە دوو شێوەی جیاواز ناوی باووباپیرانی ئەحمەدیل دەبات؛ 

لەالیەك دەڵێت: ))ئەحمەدیل كوڕی ئیبراهیم كوڕی 
وەهسووذانی ڕەوادیی كوردی(( ، لە جێگایەكی تردا بە 
هەڵە ناوی دەبات و دەڵێ : "ئەحمەدیل كوڕی ئیبراهیم 

كوڕی موسافیری دەیلەمی" یە.
هەروەها محەمەدئەمین زەكی كەوتووەتە هەڵەوە، لەوەدا 

كە دەڵێت: ))میر ئەحمەدیل دوای مردنی ئیبراهیم ساالری 
باوكی هاتە سەر حوكم. ئەم ئیبراهیمە دوایین میرێكی 

ڕەوادی بوو(( . وا دیارە لەم بۆچوونەیدا پشتی بەستووە 
بە نووسینی حسێن حوزنی موكریانی لە كتێبی )دێریكی 

پێشكەوتن(دا. بۆ ڕاستكردنەوەی ئەم هەڵەیە، مێژوونووسان 
كۆكن لەسەر ئەوەی كە دواین میری ڕەوادییەكان "مەمالن 

كوڕی وەهسووذان كوڕی مەمالن"  بوو، نەك ئیبراهیم 
كوڕی وەهسووذان. 

محەمەدئەمین زەكی بە هەڵەدا چووە كە ساڵی )345(ی 
كۆچیی داناوە بە ساڵی مردنی "ساالر مرزبان" ، چونكە لە 
ڕاستیدا ساڵی )346ی كۆچی= 957-958ی زاینی( ساڵی 

مردنیەتی و لەم ساڵەدا ئیبراهیمی كوڕی بوو بە فەرمانڕەوا .
مێژووناس و جوگرافیاناسەكان باسی دوو بنەماڵەی 

جیاوازی ڕەوادی دەكەن كە هەردووكیان فەرمانڕەوایی 
ئازەربایجانیان كردووە، یەكەمیان )ڕووادی- روادی( ]بە 
دوو پیتی واو[ عەرەب  و سەر بە تیرەی )االزد(ن، پێش 

ساڵی )235(ی كۆچی حوكمیان كردووە؛ دووهەمیان هەر 
بە هەمان ناوەوە ]بەاڵم بە یەك پیتی واو[ ڕەوادی- روادی، 
ئەمەی دووەمیان كورد و سەر بە تیرەی هەزبانی )هذبانی(

یە كە تیرەیەكی گەورەیە، دەوروبەری ساڵی )343(ی 
كۆچی تا ساڵی )469ك( حوكمی ئازەربایجانی كردووە.

ئەوەی سەرنجمان ڕادەكێشی ئەوەیە سەرچاوەكان بە هیچ 
شێوەیەك لەدوای ساڵی )235ك(یەوە ناوی )بنو الرواد( 
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ناهێنن تا دەوروبەری ناوەڕاستی سەدەی چوارەمی كۆچی، 
واتا زیاتر لە سەد ساڵ، تا "ابن حوقل" لەژێر ناوی "أبو 

الهیجاء ابن الرواد" و لە ڕووداوەكانی ساڵی )344ی 
كۆچی و 955ی زاینی( دا ناوی دەهێنێ ، ئیتر لەدوای ئەم 
ساڵەوە ناسناوی )الكردی(یان لەپاڵ وشەی ڕەوادیدا داناوە 

، بەاڵم بۆ ئەو كەسانەی كە سەر بە )بنو الرواد( بوون، 
پێش ساڵی )235ك(، ناسناوی )االزدی( كە تیرەیەكی 

عەرەبە، لەگەڵ ناوەكانیاندا دانراوە .   
وا دیارە محەمەدئەمین زەكی كە دەڵێ  "ابن خرداذبە" 

بە چاوی خۆی حكوومەتی "محمد الروادی"ی لە ساڵی 
)232(ی كۆچیدا بینیوە،  لە نێوان "محمد الروادی"ی سەر 
بە )بنو الروادی االزدی(ی عەرەب و ڕەوادییە كوردەكاندا 

كە دوای ساڵی )344( دەركەوتن، لێی تێك چووە. وەك 
لەسەرەوە باسمان كرد، سەرچاوەكان ناسناوی "الكردی" 

لەپاڵ ناوەكانیاندا دادەنێن. لەبەر ئەوە بە هەڵەدا چووە 
كە ساڵی )230( تا ساڵی )618( یا 624ی بە ماوەیەكی 

فەرمانڕەواییی كوردی داناوە .   میرنشینی ڕەوادیی 
كوردی بە ڕاستی لە نێوان دەوروبەری ساڵی )343 تا 469(

ی كۆچیدا فەرمانڕەوایی كردووە. 
محەمەدئەمین زەكی، لە شوێنێك ساڵی )618(ی كۆچی و 

لە شوێنێكی تر )624(ی دادەنێت بە مێژووی كۆتایی هاتنی 
فەرمانڕەوایی حكوومەتی ڕەوادی  داناوە. 

)االتابكیە ااڵحمدیلیە(یشی بە درێژەپێدەری میرنشینەكە لە 
قەڵەم داوە. ئەمەش وای لێكردووە سێ  حكوومەت كە لە 
ئازەربایجان فەرمانڕەوایەتییان كردووە، بە یەك حكوومەت 

دابنێ :
حكوومەتی )الروادیە( كە فەرمانڕەواكانی   •

عەرەبن لە تیرەی )بنو االزد( و تا ساڵی )235(ی كۆچی 
فەرمانڕەوایی كرد. 

•  حكوومەتی ڕەوادیی كوردی كە بەشێكە لە 
تیرەی هەزبانی )هذبانی(ی كوردی.

حكوومەتی ئەتابەكیەی ئەحمەدیلی كە ساڵی   •
)501(ی كۆچی دامەزراوە و ساڵی 624 كۆتایی پێ هاتووە.

ئەم ئەتابەكییە تەنها دامەزرێنەكەی "ئەحمەدیل" كورد 
بووە، ئەوانەی دوای ئەو فەرمانڕەوایەتییان كردووە، لە 
مەملووكە توركەكان بوون. محەمەدئەمین زەكی ئەم 
سێ  حكوومەتەی بە یەك حكوومەت داناوە بە ناوی 

حكوومەتی ڕەوادیی كوردییەوە و دەڵێ : ))بەم طرحە 
دوای حكومتیكی چوارصەد سالی، خانەدانی روادی كورد 

لەناو چوە لە ساڵی 230ه تاكو سالی 624ه(( .

محەمەدئەمین زەكی سەبارەت بە یەكەم پەیوەندیی 
كورد بە سوپای ئیسالمەوە، وتوویە: ))قومی كورد وەكو 
مۆرخینی معتبری عرب ئەلین: لە سالی شانزەی هجرت و 
لەدوای فەتحی حلوان و تكریتدا، لەگەل ئوردوی اسالمدا 

تماسیان كرد(( .
ڕاستە یەكەم پەیوەندیی كورد بە سوپای ئیسالمەوە ساڵی 

16ك/637ز بووە، بەاڵم پاش شەڕی )جەلەوالء( بووە، نەك 
پاش فەتحی حولوان و تكریت، چونكە ئەگەر بڕوانینە 
ڕێگەی ڕۆیشتنی سوپای ئیسالم، دەبینین پاش فەتحی 

جەلەوالء ، ڕووی كردووەتە )خانەقین(، ئەویش ساڵی 17ك 
بە فەرماندەیی "القعقاع بن عمرو التمیمی" فەتح كراوە. 

سوپاكە -ئەوەبەدوا- هەمان ساڵ )17ك( گەیشتووەتە 
)قەسری شیرین(. " القعقاع" وەك لە سەرچاوەكاندا هاتووە،  

ساڵی )18ك( بە سوپاكەیەوە توانیی فەتحی )حولوان( 
بكات.

سەرچاوەكان لە بارەی ساڵی فەتحكردنی )تكریت(ـەوە، 
نووسیویانە: "عتبە بن فرقد السلمی": پاش فەتحی تكریت، 

بەرەو )شارەزوور( چووە ، بەاڵم مێژوونووسان ساڵی 
فەتحكردنی شارەزووریان دیاری نەكردووە؛ بۆیشمان ڕوون 

بووەتەوە كە دەوروبەری ساڵی )20ك( بووە، نەك -وەك 
محەمەدئەمین زەكی بۆی چووە- ساڵی )22ك( ، واتە 

فەتحی تكریت پێش ئەم ساڵە بووە و لەوانەیشە لە دەوری 
ساڵی )19ك(دا بووبێ .

لەوەوە بۆمان دەردەكەوێ  كە یەكەم پەیوەندیی نێوان 
كورد و سوپای ئیسالم، دوای فەتحكردنی حولوان و 

تكریت نەبووە، بەڵكوو پاش  شەڕی )جەلەوال- جلوال ء( 
بووە. 

ناوی ئەو فەرماندەیەی سوپای ئیسالم كە بۆ فەتحكردن 
لە حولوانەوە بەرەو شارەزوور هاتووە، لە نووسینەكانی 

محەمەدئەمین زەكیدا بە "عەزرە كوڕی قەیس- عزرە بن 
قیس" نووسراوە. وا دیارە ئەمەی لە كتێبی "البالژری"  

وەرگرتووە كە بەو شێوەیە جێی تێدا كراوەتەوە. بێ گومان 
ئەمە هەڵەی ئەو كەسەیە كە كتێبەكەی "البالذری"ی 

نووسیوەتەوە و "عوروە- عروە"ی كردووە بە "عەزرە- 
عزرە"، چونكە نەبیستراوە عەرەب ناوی نەوەكانیان بە 
"عەزرە" نابێ . جگە لەوە، سەرچاوەكانی تر كە باسی 

فوتووحاتی ئیسالمییان كردووە، بەڕوونی ناوی ئەم 
سەركردەیەیان بە "عوروە- عروە " نەك "عەزرە- عزرە" 
هێناوەتەوە . كەچی چەند مێژوونووسێكی نوێ  هەمان 

هەڵەیان كردووە و ناوەكەیان بە شێوەی "عەزرە" نووسیوە. 
محەمەدئەمین زەكی ناوی دوو شاری كۆنی شارەزووری 
بردووە و نووسیویە: ))قدمای مۆرخین احوالی تاریخیەی 

شارزوریان دائما لەگەل احوالی والتی دامغان و دارآ باددا 
باس كردوە(( ، بەاڵم لە )خواڵصەی تاریخی كورد و 
كوردستان(دا ناوی )بازبدا و صامغان(ی لە شارەزوور 

هێناوە . دانانی )بازبدا( لەگەڵ )صامغان(دا جێی خۆی نییە، 
چونكە )بازبدا( لە شارەزوور نییە و ئێستایش بە هەمان 
ناوەوە ماوەو سەر بە )دهۆك( و لە ناوچەی )بادینان(ـە.
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مێژوونووسان باسی فەتحكردنی شارەزووریان لەگەاڵ هی 
)صامغان و دارئاباد(دا كردووە، واتە وایان داناوە ئەم 
دوو شوێنەی دوایی وان لە شارەزوور یا دەوروبەری. 
مەال جەمیل ڕۆژبەیانی لە پەراوێزدا نووسیویە: دامغان 
هەڵەیە و ڕاستیەكەی )صامغان(ـە. ئەمە ڕاستە، بەاڵم 

لەوەدا هەڵەكەی كردووە كە پێی وابووە صامغان لە بناری 
چیای )تەبەرستان- طبرستان(ـە ، چونكە ئەم چیایە لە 

خوارووی دەریای )قەزوین(ـە و زۆر دوورە لە شارەزوور. 
پێ دەچێ  ڕۆژبەیانی ئەم دیاریكردنەی شوێنی )صامغان(

ی لە كتێبەكەی "یاقوت الحموی" وەرگرتبێ  . كتێبەكانی 
جوگرافیی كۆن، ناوی )صامغان و دارئاباد(یان نەهێناوە. 

"االصطخری" نەبێ  كە وتوویە: هەردووكیان جێنشینی 
كوردانن . "مینۆرسكی" شوێنی )صامغان(ی وا دیاری 

كردووە و نووسیویە: ڕەنگە )زمگان( بێ ، كە ناوی ناوچە 
و ڕووبارێكی خوارووی شارەزوورە، دەڕژێتە ڕووباری 

)سیروان(ـەوە .

محەمەدئەمین زەكی باسی هێندێ  شار و گوندی 
شارەزووری كردووە، كە "مسعر بن مهلهل" و "یاقوت 

الحموی" ناویان هێناون، وەك )دوزدان-دزدان، تیران شاه، 
كینا، دەیلەمستان- دیلمستان( . میسعەر گەشتەكەی بۆ 

شارەزوور لە ساڵی )341ك(دا بووە ، نەك )330ك(، وەك 
محەمەدئەمین زەكی نووسیویە .

میسعەر "مسعر"، جگە لەو شار و گوندانە، ناوی شاری 
)بیر(ی هێناوە، بەاڵم محەمەدئەمین زەكی ئاماژەی پێ  

نەداوە. ئەمە- بە بۆچوونی ئێمە- لەوانەیە )پیردیوەر( بێ  
كە ئێستا گوندێكی ناوچەی هەورامان و شوێنێكی پیرۆزی 
تیرەی )عەلی ئەڵاڵهی(یە؛ یا دەشێ  لەگەڵ گوندی )پیران(

دا بەراورد بكرێ . جێی سەرنجە، ناوی گوندی )پیر( 
لە كتێبە پیرۆزەكانی )ئەهلی هەق(دا  كە هی سەدەی 

هەشتەمی كۆچین، براوە . 
محەمەدئەمین زەكی كە ناوی گوندێكی بە شێوەی )كینا( 

نووسیوە، هەڵەیە، چونكە "ابن االثیر" بە )قسنان(  و "یاقوت 
الحموی"یش بە )قیننا- قنا(  ناوی بردووە. یاقووت وتوویە: 

))ناحیەیەكە لە شارەزوور، ڕەنگە )قسنان( "ابن االثیر بێ  
و دەستكاری كرابێ  و بووبێتە )قیننا- قنا(((. شایانی وتنە، 

دەشتێكی بچووك لە ڕاستی ئاوی )سیروان(، باشووری 
ڕۆژهەاڵتی شاری هەڵەبجەی ئێستا، هەیە و گردێك و 

گوندێكی بە ناوی )گونا(وە لێیە.
محەمەدئەمین زەكی لە جێیەك ناوی قەاڵی )تیرانشاه(،  كە 

قەاڵیەكی مەحكەمی نزیكی شاری )شارەزوور( ]جێی 
خورماڵی ئێستا[ بووە، بەو شێوە ڕاستەی الی "ابن االثیر" و 
"یاقوت الحموی" داناوە . كەچی لە جێیەكی تردا بە هەمان 
شێوەی هەڵەی الی "ابن خلدون" )بیزار شاه( هێناویەتەوە .

دیارە دەبێ  بە هەڵە لێی وەرگرتبێ ، چونكە الی "ابن 
خلدون" بەو شێوەیە بە هەڵە هاتووە . لەوانەیە قەاڵی 

تیرانشاه كەوتبێتە دۆڵی ئاوی زەڵم، كە -جگە لە قایمیی 
پێگە سروشتییەكەی- چەند شوورەیەكی پارێزراوی هەیە.

محەمەدئەمین زەكی پێی وابووە شاری )هاڵمان( واڵتی 
)هەورامان(ی ئێستایە و وتوویە: ))ئەم تەعبیری "هاڵمان"ـە 

لە شكڵی "ئارمان"یشدا بینراوە. بە گوێرەی تەطابوقی 
جوگرافی، ڕەنگە واڵتی "هەورامان"ی ئیمڕۆ بێ  و ناوی 

ئیمڕۆی لە "ئارمان"ـەوە تەحریف كرابێ (( . "جەمیل 
ڕۆژبەیانی"ش وا لێكی داوەتەوە كە ))هەندێ  كەس 
باوەڕیان وایە "هاڵمان" خۆی شاری "حەلوان"ـە(( . 

ئێمەیش دەڵێین: ناوی شارەكە لە سەردەمی ئیسالمیدا بە 
شێوەی )حولوان- حلوان( هاتووە، نەك )حەلوان(. "یاقووت 

ئەلحەمەوی" سەبارەت بەو ناوە نووسیویە: ))حلوان: تعنی 
)الهبە(، فیقال: حلوت فالنا إذا وهبت له شیئا علی شی و 
یفعله غیر ااڵجر(( . بەاڵم ئەم بۆچوونەی "یاقووت" لە 

ڕاستییەوە دوورە، چونكە شارەكە زۆر كۆنە و سەردەمی 
ئاشووری )خەلمەنو- خلمنو(ی پێ  وتراوە، دوایی بووە بە 

)خالمان( و ئەمەیش گۆڕاوە بۆ )حولوان- حلوان( .
محەمەدئەمین زەكی لەبارەی هەرێمی چیاو كرماشان 
و شارەزوورەوە، نووسیویە: ))اقلیمی جبال، كە والتی 

كرماشانی ئیستا و شهرزور هەموی لەژیر حكمی خویدا 
بو(( ، مەبەستی ژێر حوكمداریی میرنشینی حەسنەوەیهیی 

بەرزیكانییە. 

ئێستا شاری )شاپوور خواست( نەماوە، بەاڵم پاشماوەكەی 
لە دووریی دوو كیلۆمەتری نزیكی )خوڕەم ئاباد(ی ئێستاوە 

ماوە. منارەیەكی كۆن لە جێگەیدا هەیە، هی سەردەمی 
بنەماڵەی )حەسنەوەی(یە . هەرێمی چیا )إقلیم الجبال( 

هەرێمێكی زۆر گەورە و فراوان بووە، هەر واڵتی كرماشان 
و شارەزووری ئێستای نەگرتووەتەوە، وەك محەمەدئەمین 

زەكی وتوویە، بەڵكوو پان وبەرین بووە و زۆربەی 
خاكەكەی بریتی بووە لە چیا، بۆیە وای پێ  وتراوە. 

نووسەرانی یۆنانی پێیان وتووە، واڵتی میدیا. جوگرافییەكان 
وا سنووریان بۆ ئەم هەرێمە داناوە؛ ناوچەی نێوان 

بیابانی فارس و خوراسان و ئەصبەهان لە ڕۆژهەاڵتەوە، 
ئازەربایجان و واڵتی دەیلەم و قەزوین و ڕەی لە 

باكوورەوە، دەشتەكانی عیراق و جەزیرەی فوراتی )الجزیرە 
الفراتیە( لە ڕۆژاواوە و عیراق و خووزستان )عەرەبستان( لە 
باشوورەوە. بە )إقلیم الجبال(یش وتراوە عیراقی عەجەمی 

)العراق العجمی(، بۆ ئەوەی سنوورەكانی هەرێمی چیا 
بەم شێوەیە دیاری بكەین: ئەو زەویانە دەگرێتەوە كە 

لە باكووری ڕۆژئاوای ئێراندان تا ورمێ ، لە ڕۆژاوادا لە 
دەشتەكانی عیراقەوە درێژ دەبنەوە تا بیابانی گەورەی ئێران 
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لە ڕۆژهەاڵتەوە؛ جگە لەوە، ناوچەی چیاكانی باشووری 
ڕۆژهەاڵتی ئازەربایجانیش دەگرێتەوە . 

محەمەدئەمین زەكی لە باسی "ابوالفتح بن أبی الشوك"ی 
میری بەنوو عەننازیی شاذنجانیدا، بە هەڵە بە "بكورا" 

ناویی بردووە . لەكاتێكدا ئەم قەاڵیە، الی "ابن االثیر" و 
هەروەها لە )مرآ ە العبر( دا، بە )بلوار( هاتووە. لەوانەیە 
)بیلەوەر(یش بێ  كە ناوی شارێكی نزیكی )مایدەشت(

ـە لە لوڕستانی ئێران . وا دیارە محەمەدئەمین زەكی كە 
)بكورا(ی هێناوەتەوە، لە "ابن خلدون"ی وەرگرتووە، كە 
بە ))بكورا من قالع الكرد(( نووسیویە . لێرەدا پێویستی 

دەبینین ئاماژەی پێ بدەین كە كتێبی لە چاپدراوی )العبر(ی 
ئیبن خەلدوون پڕە لە هەڵەی ناوەكانی كەس  و شوێن.

جڵدی دووەمی )خواڵصەی تاریخی كورد و كوردستان( 
بەناونیشانی )تاریخ الدول واالمارات الكردیە فی العهد 

االسالمی(یەوە كراوەتە عەرەبی؛ بەشی یەكەمی كە 
ناونیشانی )فی الحكومات الكردیە فی العهد االسالمی( ی 
هەیە، ناوی 14 چواردە حكوومەتی تێدا براوە، هەندێكیان 
لە سەردەمی ئیسالمیدا نەبوون، وەك حكوومەتی ئەردەاڵنی 

و حكوومەتی زەند لە ئێران و حكوومەتی براخووئی 
لە بلووجستان. ئەمانە بە حكوومەتی سەردەمی نوێ  

دادەنرێن، نەك هی سەردەمی ئیسالمی. بەشی دووەمی 
كە ناونیشانی )االمارات الكردیە فی العهد االسالمی(

ی هەیە ، باسی )35( سی  و پێنج میرنشینی كوردیی تێدا 
كراوە، سەرجەمیان لە سەردەمی ئیسالمیدا نەبوون، بەاڵم بە 

مێژووی سەردەمی نوێ  لە قەڵەم دەدرێن.
محەمەدئەمین زەكی بە هەڵە ناسناوی "الدیلمی"ی ناوە بە 

ناوی تەواوی "سهالن بن مسافر"ی فەرمانڕەوای شاری 
نەهاوەندەوە . ڕاستیەكەی، ناسناوی "الكردی"ی هەبووە و 
لە كتێبی )تلخیص مجمع ااڵداب(دا وا هاتووە: ))عصمە 
الدولە، أبو نصر أبو دڵف سهالن بن مسافر بن سهالن 

الكردی، أمیر الجبل(( . بە هەمان شێوەیش لە یەكێك لە 
نامەكانی "الصابی"دا هاتووە .

"محەمەد عەلی عەونی"ی وەرگێڕی كتێبی )تاریخ الدول 
واالمارات الكردیە( خۆیشی لە پەراوێزدا هەڵەی لە 

دیاریكردنی ناوی ڕاستەقینەیدا كردووە؛ جارێك بە "محمد 
الروادی الكردی" و جارێكی تر بە "محمد بن مسافر 

الكردی" ناویی بردووە، لە كاتێكدا دەبوو هەردوو ناوەكە 
لێك جیا بكاتەوە، چونكە "سهالن بن مسافر الكردی" 
خاوەنی نەهاوەند و هەمەدان، "محمد بن مسافر"یش 

خاوەنی )الطرم وشمیران وآذربیجان( بووە .
محەمەدئەمین زەكی چەند مێژوویەكی جیاوازی بۆ ساڵی 

دامەزراندنی میرنشینی حەسنەوەیهیی بەرزیكانی داناوە؛ 
لەالیەك ساڵی )330ك(ی بۆ دامەزراندن و )405ك(

ی بۆ كۆتایی میرنشینەكە داناوە . مێژووی ئەم ماوەیەی 
حوكمداریی میرنشینەكەی لە حسێن حوزنی موكریانی 

وەرگرتووە ، كە حسێن حوزنی هیچ ئاماژەیەكی بەو 
سەرچاوەیە نەكردووە كە مێژووی )330ك(ی بۆ ساڵی 

دامەزراندنی میرنشین داناوە؛ لەالیەكی ترەوە، هەر 
محەمەدئەمین زەكی وتوویە: واڵتی شارەزوور لە سااڵنی 
)400-434ك( دا كەوتە دەستی حكوومەتی حەسنەوەیه، 

ئەمەیش ڕاست نییە. لەالیەكی تریشەوە وتوویە: ))لە 
348 هجریدا دوم حكومتی كورد ]حسنویهـ برزیكانی[ 

لە )جبال(دا تشكلی كردو تا 406 دوامی كرد(( . 
ئەم مێژووەی دوایی لەوانی تر ڕاستترە، چونكە بەپێی 

سەرچاوەكان دەركەوتووە كە میر "حسنویە بن الحسین 
البرزیكانی" ساڵی )348ك/ 959ز( -دوای مردنی باوكی- 
دەسەاڵتی گرتە دەست؛ دوای مردنی "ونداد"ی خاڵیشی 

لە )349ك(دا، توانیی قەڵ و موڵكەكانی بخاتە ژێر دەستی 
خۆی؛ لە )350ك(یشدا قەڵ و موڵكی "أبو سالم دیسم 

بن غانم"ی خاڵەكەی تریی كەوتنە دەست . بەم جۆرە، 
"حەسنەوەیه كوڕی حسێن بەرزیكانی" بە دامەزرێنی 

ڕاستەقینەی میرنشینەكە لە دەوروبەری ساڵی )348ك(دا 
دادەنرێ . لێرەدا دەبێ  ئاماژەی پێ  بدەم كە "الصدفی"ی 

مێژوونووس ساڵی )350ك(ی بە مێژووی دامەزرانی 
میرنشینەكە داناوە .

محەمەدئەمین زەكی سەبارەت بە دواین میری حەسنەوەیه، 
نووسیویە: ))دوایی امیری خاندانی حسنوی "ابو سالم 

دیسم كوری ابوالغنائم برای حسنوی، كە لەدوای وفاتی 
طاهر بە مودتیكی كەم لە آ خر ملجأ كە قەالی كاسان 

]لە منطقی زهاو و نزیك بابایادگار بو[ بو، محروم كرا(( 
. لە كتێبێكی تریدا بە هەمان مەبەستەوە وتوویە: ))میر 

"دیسم" كنیەكەی "أبو سلیم"ـەو كوری "ابوالغنائم"ی برای 
"حسنوی- حسنوی"، دوای مردنی میر "طاهر كوری هالل" 
بە ماوەیەكی كەم قەألی )كاسان(یان لی سەند، كە دواین 

پەناگەی ئەو میرەی حسنوی بو، ساڵی 407هـ مردوە(( . 
پێ دەچێ  خوالێخۆشبوو محەمەدئەمین زەكی بەگ ئەم 
باسەی لە )دائرە المعارف االسالمیە( وەرگرتبێ ، بەبێ  

ئەوەی لە ڕاستیی ئەم زانیاریانەی دڵنیا بووبێ  و بگەڕێتەوە 
سەر سەرچاوە ڕەسەن و بنچینەییەكانی مێژووی ئیسالمی 

سەبارەت بەم باسە. تەنانەت دەقەكەیش بە كەموكوڕییەوە 
وەرگێڕدراوە، لەبەر ئەوەی لە )دائرە المعارف(دا ئەمەیە: 

))"ونداد"ی خاڵی "حەسنەوەیه"ی سەرۆكی لقی "العیشیە" 
]بەم شێوەیە هاتووە، ڕاستیەكەی "العیشانیە"یە[ ساڵی 

)349ك/ 960ز( مردووە، "أبو الغنائم"ی برای ]بەم شێوەیە 
هاتووە[ ساڵی )350ك/961ز( ئەو سەرۆكایەتیەی وەرگرت. 

پاش ماوەیەكی كورت، "أبو سالم دیسم"ی كوڕی –كە 
ئەویش لە وەچەی بنەماڵەكە بوو- قەاڵی )قاسان( یا 

)قسنان( ]قاالن ؟[ی نزیكی )بابایادگار(ی )زەهاب(ی لێ  
سەندرا(( .
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ڕاستیەكەی ئەوەیە: "أبو سالم -نەك أبو سەلیم-، دەیسەم 
"دیسم" كوڕی غانم -نەك كوڕی الغنائم-، كوڕی 

"ئەحمەد"، دواین وەچەی "العیشانیە" بووە، نەك دوا وەچەی 
بەنوو حەسنەوەیه، چونكە دوا وەچەی بەنوو حەسنەوەیه 

"بدر كوڕی طاهر كوڕی هالل" بووە. هەروەها برای 
"حەسنەوەیه" نەبووە، لەبەر ئەوەی "حەسنەوەیه" كوڕی 

"الحسین" و لە هۆزێكی ترە كە هۆزی بەرزیكانییە. بەاڵم 
مردنی "أبو سالم دیسم" -وەك پێشتر ڕوون كرایەوە-، لە 

ساڵی )407ك(دا نەبووە؛ وەك سەرچاوەكان وتوویانە: پاش 
مردنی "غانم"ی باوكی لە ساڵی )350ك(دا، بە ماوەیەكی 
كورت لەسەر حوكم البرا و "ابن العمید" قەاڵی )قسنان- 

قنا(ی ناوچەی شارەزووری لێ  سەند )وەك پێشتر لەم 
قەاڵیە دواین(. بەوپێیە، قەاڵی )كاسان یا قاسان( نییە، لەبەر 
ئەوەی ئەم قەاڵیە لە سنووری واڵتی توركستاندایە . لەگەڵ 
ئەوەیشدا، لە ناوچەی )زەهاب(یش نییە، وەك محەمەدئەمین 

زەكی بەگ پێی وابووە؛ )دائرە المعارف االسالمیە(یش 
–بە گومانەوە- وای بۆ چووە كە ))ڕەنگە قسنان )قاالن( 

بێ  كە لە ناوچەی )زوهاب(ـە، بە بەڵگەی ئەوەی كە 
نیشانەیەكی پرسیار )؟(ی لەدوای )قاالن(ـەوە داناوە. 

محەمەدئەمین زەكی لە پەراوێزدا نووسیویە: ))ذیل ابن 
مسكویە، ئەلی لە تیكدانی بینی بدر و كورەكەیدا، 

وزیری مملكتی )ری(یش زور ئوینی كردوە(( . لێرەدا 
بە هەڵەدا چووە، چونكە وەزیر "الخطیر أبو علی" بوو، 

ئاگری دووبەرەكیی نێوان باوك "بەدر كوڕی حەسنەوەیه" 
و كوڕی "هیالل"ی خۆش كرد و "الوزیر الخطیر"یش 

خۆی ساڵی )392ك/1002ز( پەیوەندیی بە میری دەوروبەر 
و بە هیالل كوڕی "بەدر كوڕی حەسنەوەیه"ـەوە كرد 

و هانی دان بەرهەڵستیی "بەدر" بكەن. ئەم هاندانە 
هۆیەكی شەڕكەوتنەوەی نێوان باوك و كوڕ بوو. كەواتە 

"الوزیر الخطیر أبوعلی" خۆی هەوڵی ئەم دووبەرەكی 
نانەوەیەی داوە، نەك "أبو سعد بن أبی الفضل"، ئەمەیش 
لە ڕووداوەكانی ساڵی )392ك(ی )تاریخ هالل الصابی(

دا هاتووە . )ذیل مسكویە(ی "الروذراوری" كە لە 
ڕووداوەكانی ساڵی )389ك(دا كۆتایی پێ  هاتووە، ئەمەی 

تێدا نییە. 
ئێمە سەبارەت بە دیاریكردنی ماوەی حوكمداریی میرنشینی 

)بنو عناز الشاذنجان(، دەڵێین: لە ساڵی )381ك/ 991ز(ەوە 
دەستی پێ كرد و ساڵی 511ك/1117ز كۆتایی پێ هات؛ 

وەك لە سەرچاوەكاندا هاتووە، سەد و سی ساڵی قەمەریی 
ڕەبەقی پێ  چوو . بەاڵم "منجم باشی" وتوویە تا ساڵی 
)510ك(  بەردەوام بووە. سەرنج دەدرێ  محەمەدئەمین 
زەكی لەالیەك وتوویە: حوكمداریی میرنشینەكە ساڵی 

)380ك( دەستی پێ  كردووە تا ساڵی )510ك( . لەالیەكی 
ترەوە، وتوویە: حوكمەكەیان هەر حەفتا ساڵ بەردەوام 

بووە، واتە تا ساڵی )450ك(، ئەمەیش هەڵەیە. لەگەڵ 
ئەوەیشدا پێ بەپێ  ماوەی حوكمی بە ڕاستی دیاری كردووە 

و وتوویە: ساڵی )381ك( دامەزراوە و تا ساڵی )511ك( 
ماوەتەوە . محەمەدئەمین زەكی ساڵی مردنی میر "أبو الفتح 

محمد بن عناز"ی بە )400ك( داناوە ، بەاڵم سەرجەمی 
سەرچاوەكان لەسەر ئەوە كۆكن كە ساڵی )401ك( بووە. 

شارەكانی میرنشینی بەنوو عەنناز دووچاری هێرش و 
پەالماری "عالء الدولە بن كاكویە" بوون، كە ساڵی 

)414ك/ 1023ز( دەستی بەسەر )هەمەدان و دینەوەر و 
شاپوور خواست(دا گرت و چەند ناوچەیەكی تری داگیر 
كرد و كوشتارێكی زۆری لە دانیشتوانیان كرد؛ دواتریش 

چوو بۆ شەڕی میر "حسام" الدولە أبو الشوك فارس"ی 
میری بەنوو عەنناز، بەاڵم كاتێك ئەم زانیی ناتوانێ  

بەرەنگاری ببێتەوە، داوای لە "مشرف الدولە"ی میری 
بوەیهییەكانی حوكمداری بەغدا كرد ناوبژییان بكات و لە 
شەڕی "ابن كاكویە" بیپارێزێ ، ئەویش داواكەی بەجێ هێنا 

و "ابن كاكویە" بەبێ  شەڕ گەڕایەوە . 
محەمەدئەمین زەكی  وتوویە: "أبو الشوك" توانیی 

بەرەنگاریی هێرشەكانی "عالء الدولە" بكات، تا لە كۆتاییدا 
ناچار بوو دینەوەر بەجێ  بیهڵێ . لە جێیەكی تردا  وتوویە: 

"عالء الدولە" كاتێك بە زەبروزەنگی "مشرف الدولە"ی 
زانی بەسەر بەغداوە، )دینەوەر(ی چۆڵ كرد. ئەم زانیارییە 

الی "ابن االثیر" و "ابن خلدون" و "الدیاربكری" نییە و 
هیچیان ئاماژەیان بەوە نەداوە كە "أبو الشوك" توانیویە 

بەرگریی هێرشەكانی "عالء الدولە" بكات. وا دەردەكەوێ  
محەمەدئەمین زەكی پشتی بە قسەی "حوزنی موكریانی" 
بەستبێ  ، كە وتوویە: "أبو الشوك" ماوەی هەشت ڕۆژی 
تەواو بەردەوام مایەوە و بەرگریی لە دینەوەر كرد. ئێمە 

ناتوانین پشت بە قسەكانی حسێن حوزنی ببەستین. دەریش 
كەوتووە "عالء الدولە" بە داوای "مشرف الدولە"، نەك لە 

ترسی هێز و زەبری "مشرف الدولە"، لە شەڕی "أبو الشوك" 
گەڕاوەتەوە.

پەالماری غووزە توركەكان بۆ سەر هەمەدان و ئەسەدئاباد 
و دینەوەر لە ساڵی )430ك/ 1038ز(دا بووە، وەك "ابن 
االثیر" وتوویە ، نەك ساڵی )420ك( كە محەمەدئەمین 
زەكی بە هەڵە بۆ ساڵی هێرشەكەی دیاری كردووە،  

ئەویش پشت بەستوو بە كتێبەكەی "الدیاربكری" ، كە 
بە هەڵەدا چووە و )320ك(ی داناوە بۆ ساڵی ڕووداوەكە. 

"جەمیل ڕۆژبەیانی"ش لە باسی "شەرەفنامە"دا ، ئەو 
زانیارییەی لە محەمەدئەمین زەكی وەرگرتووە و كەوتووەتە 

هەمان هەڵەوە. 
میر سورخاب )نەك سەرخاب(ی برای "حسام الدولە أبو 

الشوك فارس بن محمد" و باوكی "أبو العسكر"، هەڵوێستی 
بەرامبەر بە ژێردەستەكانی لە كوردانی لوڕ خراپ بوو. 

لەبەر ئەوە ئەوان و كۆمەڵێك لە سوپاكەی "سورخاب"یان 
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دەستگیر كرد و دایانە دەستی "ابراهیم ینال"ی برای 
"توغرول بەگ- طغرلبط"ی سەلجووقی، كە ساڵی )439ك/ 
1047-1048ز( چاوێكی هەڵكۆڵی. أبو العسكر، "سوعدا- 

سعدی"، نەك "سەعدی- سعدی"ی بەو مەرجە ئازاد كرد لە 
هەوڵی ئازادكردنی "سورخاب"ی باوكی بدات .

محەمەدئەمین زەكی لەم بارەیەوە ئەمەی لە "الدیاربكری" 
وەرگرتووە  و وتوویە: ))بە معاونتی كوردی ئەو ناوە، 
باوكی اسیر كردو ناردی بۆ ابراهیم ینال و ئەم امیری 

سلجوقیە چاوی "سرخاب"ی هەلكولی و "سعدا"ی بەرەاڵ 
كرد، سعدا )حلوان(ی زەوت كرد(( .

ئەم زانیارییە هەڵەیە و هیچ دەقێكی )دەستخەت یا 
لەچاپدراو(ی مێژوویی نییە پشتیوانیی بكات، چونكە 

ئەگەر باوكی دیل بكردایە و بیناردایە بۆ یننال، بۆچی "أبو 
العسكر"، سوعدە كوڕی ئەبول شۆك فارسی لە گرتووخانە 
بەرەڵاڵ كرد، بۆ ئەوەی سوعدا الی "ئیبراهیم یننال" هەوڵی 

ئازادكردنی سورخابی باوكی بدات، لە كاتێكدا ساڵی 
)339ك( لە زینداندا مابووەوە و ساڵی )422ك( بەرەڵاڵ كرا؟
باسەكەی محەمەدئەمین زەكی لەبارەی حكوومەتی )بەنوو 

عەنناز- بنوعناز(ەوە، چەند هەڵەیەكی لە ناوی كەس  و 
شوێندا تێدا هاتووە: قەاڵی )ڕاوندین( بە هەڵە بە شێوەی 

)ڕادندین( هاتووە. چیای )شعران- شەعران( )كە بە 
چیاكانی هەورامان وتراوە(، بە شێوەی )نیشپی( نووسراوە. 

"أبو الشوق"، ڕاستیەكەی "أبو الشوك"ـە. "حسام الدولە" 
ناسناوی "أبو الشوك فارس"ـە، نەك "حسام الدین". )سوعدا- 

سعدی( نەك شێوەی )سعدی- سەعدی(، )بەندەنینجین: 

مەندەلیی ئێستا( نەك )بەندەنچین، یا بەندەنیجان( وەك لە 
هەموو سەرچاوەیەكی ڕەسەندا هاتووە.  

سەبارەت بە ناوی ڕاستەقینەی میرنشینی كوردیی )بەنوو 
عەننازی شاذنجانی(، دەبینین محەمەدئەمین زەكی زۆرجار 

لە )خواڵصەی تاریخی كورد و كوردستان( دا بە شێوە 
ڕاستەكەی )بەنوو عەنناز( هێناویەتیەوە، بەاڵم لەو باسەدا 
كە بۆ میرنشینەكەیی تەرخان كردووە بە )بەنوو عەننان( 
ناوی بردووە ، ئەویش هەر پشت بەستوو بە كتێبەكەی 
"الدیاربكری".  میرنشینەكە الی مێژوونووسان بە چەند 

شێوەیەك ناوی هێنراوە، ناوی دامەزرێنەكەشی وا هاتووە: 
"أبوالفتح بن عیار" لە )تأریخ الحكما ء(  و )تاریخ 

گزیدە(  و )شەرەفنامە( دا، "عنان" لە )المنتضم(  و )مرآ ە 
العبر(  و )العبر( دا، لەم سەرچاوە ڕەسەنانەیشدا بە شێوەی 
)عەنناز- عناز( هاتووە: مێژووی "هالل الصابی" )كە ساڵی 
448ك مردووە(، )تاریخ دولە آ ل سلجوق(ی "عمادالدین 

االصفهانی" )م 597ك(، )اختصار(ی البنداری، )الكامل(
ی "ابن االثیر" )م 630ك(، )تلخیص مجمع ااڵداب( كە 

بەناوی "ابن الفوطی"یەوە )م 723ك( باڵو كراوەتەوە. 
بەاڵم "محەمەد عەلی عەونی" لە )شەرەفنامە( دا پێی وایە 
)عەییار- عیار( ڕاستترە و لە هەڵەوە دوورە، لەبەر ئەوەی 

-بە قسەی ئەو- بەڵگە و بۆچوونەكانی تر لە لێكۆڵینەوەكەدا 
ڕاستیی ئەو شێوەیە دەردەخەن، بەبێ  ئەوەی ئەو بەڵگانەی 
ڕوون كردبێتەوە. "جەمیل بەندی ڕۆژبەیانی"ش پشتگیریی 
ئەم بۆچوونەی كردووە . بەاڵم ئێمە پێمان وایە بنچینەی 

ناوەكە )عەنناز- عناز(ە، كە وا دیارە لە )العنز( -واتە 

دوو خولی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق )سەردەمی پاشایەتی(
ڕیزی یەكەم: 4- جەمال بابان 14- سەبری حاجی عەلی ئاغا

ڕیزی دوو: 4-داود حەیدەری 5- حازم شەمدین ئاغا 7- ئیسماعیل بەگی ڕەواندزی
11- محەمەدئەمین زەكی 15- محەمەد بەگی جاف 18- مەعروف جیاوك
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بزن- وەرگیراوە، لەسەر كێشی )غەننام- غنام(. ئەم 
بۆچوونەیشمان لەبەر ئەوەیە كە كۆنترین سەرچاوەی 

بڕواپێكراو و هاوچەرخی ڕووداوەكانی ئەم میرنشینە، وەك 
پێشتر ئاماژەمان بۆ كردن: مێژووی "الصابی"، )الكامل(ی 
"ابن االثیر" و )تاریخ دولە آ ل سلجوق(ی "االصفهانی" 
و )تلخیص مجمع ااڵداب(ی "ابن الفوطی"، زۆر پشت 

پێ بەستراون. ئەوی ئەم بۆچوونەیشمان زیاتر دەچەسپێنێ  
كە )عەنناز- عناز( ناوی ڕاستەقینەیە، ئەوەیە كە "ابن نباتە 

السعدی"ی شاعیر )م 405ك( كە هاوزەمانی حوكمی 
ئەم میرنشینە بووە، شیعرێكی داشۆریی بۆ "ابوالفتح بن 
عناز"ی میری بەنوو عەنناز نووسیوە و بە ترسنۆك و لە 

شەڕدا بەزیوی داناوە و وتوویە: 

تحمل كرد الشـــــــــــــاذجان أمورها             
غالما كغصـن البان الناعم الرطب 

مشــــــــتق عناز من العنز فی الوغی           
وجدك مااشتق الحراب من الحرب147

ج
ئەمە زیاتر بۆچوونەكەی ئێمە پەسند دەكات. ناوی 

)ااڵنازیین، العنازیین( لە وتاری باڵوكراوەی )حلقە مفقودە 
من تاریخ شهرزور(ی "مەحموود ئەحمەد محەمەد"دا 

هاتووە . لەبەر ئەوە پێمان وایە )عیار( یا )عنان( هەڵەی 
ڕوونووسكەرەوەن و لە )عەنناز- عناز( وەرگیراون.

"بابا طاهیری هەمەدانی"ی ناسناوی )عوریان(ی شاعیری 
كورد، مێژووی لەدایكبوون و مردنی بە تەواوی 

نەزانراوە، بەاڵم بەپێی ئەو چاوپێكەوتنەی نێوان "طوغرول 
بەگ" و "بابا طاهیر"، كە لە هەمەدان بووە و "الرواندی"   

گێڕاویەتیەوە، بۆمان دەردەكەوێ  مردنەكەی پاش 
ساڵی )447/ 1055ز( بووە، لەبەر ئەوەی "طوغرول 

بەگ" لەو ساڵەدا بە )هەمەدان(دا تێپەڕیوە بەرەو عێراق 
. ئەمە هەڵەی "ڕەضا قولی خان"ی لە دیاریكردنی 

مێژووی مردنی "بابا طاهیر"دا خستووەتە ڕوو، كە لە 
كتێبەكەیدا )ریاظ العارفین( باسی كردووە و وتوویە 

ساڵی )410ك/ 1019ز( كۆچی دواییی كردووە. هەروەها 
مێژووە مەزەندەكراوەكەی "میرزا مەهدی خان"یش بۆ 
لەدایكبوونی، كە وتوویە ساڵی )326ك/ 935ز( لەدایك 

بووە ، بە هەڵە دادەنێ . بەاڵم ئەوی "ژۆكۆفسكی" 
نووسیویە گوایا باباطاهیر  لەگەڵ "ئیبن سینا"دا )م 428ك/ 

1035(  قسەی كردووە، پێچەوانەی ئەو باسە نییە كە 
"الرواندی" سەبارەت بە گفتوگۆی باباطاهیر و طوغرول 

بەگ هێناویەتیەوە، لەبەر ئەوە دەگونجێ  ڕاست بێ  .
"محەمەدئەمین زەكی" )كە بە هەڵە ساڵی 

401ك/1011ز-ی بۆ مێژووی كۆچی دوایی باباتاهیر 

داناوە(  و "عەالئەددین سەجادی" ش پشتیان بەو مێژووە 
هەاڵنە بەستووە كە "ڕەضا قولیخان" و "میرزا مەهدی 
خان" بۆ لەدایكبوون و مردنی "باباطاهیر"یان داناوە. 

دكتۆر كەمال فوئادیش پێی وایە باباطاهیر لەنێوان سااڵنی 
)391-427ك/ 1000- 1056ز(دا ژیاوە . بەاڵم -وەك 

پێشتر بینیمان- ڕاستتر وایە بڵێین: دوای ساڵی )447ك/ 
1056ز( كۆچی دوایی كردووە، چونكە ئەو ساڵە لە 

ژیاندا بووە.
محەمەدئەمین زەكی، كە ناوی شاری )حدیاب(ی 

هێناوە، بە هەڵە بە )مووسڵ(ی داناوە. "محەمەدعەلی 
عەونی"ی وەرگێڕی )الخالصە(یش )لە پەراوێزدا( پێی 
وایە لە )الحدبا ء(ەوە وەرگیراوە: ))إلحدیاب دجلە عند 
الموصل((. واتا: ڕووباری دیجلە لەو شارە الی داوە .

ئێمە دەڵێین: ناوچە )نەك شار(ی حەدیاب لە ناوی )أدیاب 
یا أدیابین( وەرگیراوە و وتراوە سەر بە ناوچەی بادینانە، 

تا نزیكی هەولێر درێژ دەبێتەوە. وشەی )الهذبانیە( بەم 
شێوەیە لە سەرچاوەی ئیسالمیدا هاتووە و بە تیرەیەكی 

گەورە وتراوە كە نیشتەجێی ناوچەی )أدیابین( بووە. 
لەوانەیە وشەی )الهذبانیە( لە )أدیابین( وەرگیراوە.

محەمەدئەمین زەكی بە هەڵە بۆی چووە و وای زانیوە 
"فضلون" )میری بنەماڵەی شەددادیی كوردی كە 

فەرمانڕەوای هەرێمی -أران- جۆرجیای ئێستا بووە( 
برای "محمد بن شداد الكردی" بووە نەك كوڕی. 

سەرچاوەكان باسی ئەوە دەكەن كە "محمد بن شداد 
الكردی" ساڵی )344ك/955ز( كۆچی دواییی كردووە 

و "فضلون"ی كوڕی جێی گرتووەتەوە و بووە بە 
فەرمانڕەوای واڵتی )ئەرران- أران(، دوایی جڵەوی 
حوكمی داوەتە دەستی "لشكری"ی برای كە كوڕە 

گەورەی "محمد بن شداد الكردی"یە .

لە كۆتاییدا، بە پێویستم زانی هەڵە مێژووییەكانی ناو 
نووسینی محەمەدئەمین زەكی بەگ سەبارەت بە مێژووی 

كورد لە سەردەمی ئیسالمیدا، تەنیا لە بواری پسپۆڕیی 
خۆمدا، وردتر بڵێم لە بواری مێژووی )حەسەنوەیهیی 

بەرزیكانی و بەنوو عەننازیی شاذنجانی و میرنشینی ڕەوادی 
و ئەتابەكییەی ئەحمەدیلی(، كە هەردوو نامەی ماجستێر 

و دكتۆراكەم لەو بارەیەوەن، دیاری بكەم. ئەم هەڵە 
مێژووییانەم دەست نیشان كردوون، چونكە نووسینەكانی 

محەمەدئەمین زەكی بەگ بوونەتە سەرچاوەیەكی بنەڕەتی 
بۆ هەر كەسێك بیەوێ  زانیاری لەسەر مێژووی كورد و 

كوردستان وەربگرێ ، تا ئاستی زانستیی نووسینەكانی ئەو 
زانا خوالێخۆشبووە گەورەیەی كوردیش بەرز بكەمەوە.
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مؤدَيلى ناسيؤناليسمي
“حمةمةدئةمني زةكي بةط”

ثِرؤذةى كؤمةاَليةتي لة كوردستان
 و

خاليد تةوةكوىل
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خليد تةوةكوىل*1

ثَيشةكي:
مةبةستى سةرةكيي ئةم وتارة، تاووتوَيكردني ئةم دوو ثرسيارةى خوارةوةية:

* ثرسي سةرةكيي حمةمةد ئةمني زةكي بةط لة ذياني سياسي و كؤمةاَليةتيدا ضي بووة؟
* دةربِرين، بؤضوون و هةلَسوكةوتي سةبارةت بةم ثرسة ضؤن بووة؟

شَيوةى  بة  كارطَيِي،  ثايةبةرزى  كةسايةتييةكي  تةنانةت  و  سياسي  ضاالكَيكي  وةكوو   ،)1948-1880( بةط  زةكي  ئةمني  حمةمةد 
ِراستةوخؤ و ناِراستةوخؤ كاريطةرييةكي زؤرى بووة لةسةر بزووتنةوةى سياسي و كؤمةاَليةتي و فةرهةنطيي كورد. ِرةنطة ئَيستا كة 

كورد كيان و سامانَيكي سياسيي تايبةت بة خؤى هةية، زياتر لة هةميشة نيازمان بة بي و
 بةرنامةكاني بآ. بةاَلم خوَيندنةوةى بي و بؤضووني كةسايةتييةكي ناودارى وةكوو ئةمني زةكي بةط زؤر دذوارة، ئةطةر ئاطادارميان 
سةبارةت بة سةردةم و كةشوهةواى كؤمةاَليةتيي  ئةو نةبآ. كة وابوو بةر لة هةموو شتَيك بة ثَيويستى دةزامن ئاوِرَيكي خَيا بدةمةوة 

لة سةردةمي ذياني ئةمني زةكي بةط و لةو ضوارضَيوةدا ئةندَيشة و بي و بؤضوونةكاني خبوَينمةوة.
نزيكةى )50( واَلتي سةربةخؤ لة سةرانسةري دونيادا بةدى دةكران.  )1( كؤَلؤنياليسم2: لة سةرةتاكاني سةدةى بيستةمدا، تةنيا 
بةشَيكي زؤر لة واَلتاني ئةفريقا، ئاسيا، ئؤسرتاليا و ئةمريكاى التني لة ذَير دةسةاَلتي واَلتاني ئيمثرياليستيى ئةوروثاييدا بوون و 
سةربةخؤيي سياسييان نةبوو. ئةو سااَلنة دياردةى كؤلَؤناليسم ثةرةى سةندبوو و شَيوازى سةرةكيي سيستةمي جيهاني و ثَيوةنديي 
نَيونةتةوةيي بوو. ئيستيعمار دوو ئاكامي دذ بةيةكي ىَل دةكةوَيتةوة: لةاليةكةوة غارةت و مالَوَيراني و لةناوضووني ذَيرخاني ئابووريي 
لة  توَيذة جؤراوجؤرةكاني كؤمةلَطةدا طةشة دةستَينن.  لةناو ضني و  نةتةوةيي  لة هةمان كاتدا يةكطرتوويي و هؤشي  كؤلَؤنييةكان، 
كؤتايي هةمان سةدةدا، زؤربةى ئةو واَلتانة يا بة هؤى شةِرى ضةكداري، يان ثيالني واَلتاني سةركةوتووى جةنطي يةكةم و دووةمي 
جيهانييةوة ، يا لة ئاكامي تَيكؤشاني ِرَيبةراني نةتةوةيي، يان بة شَيوةى دانوستان و تةوافوق، سةربةخؤيي نةتةوةييان بة دةست هَيناو 
بوون بة دةولَةت- نةتةوة3. لة ئةجنامدا ثَيكهاتةى سنوورةكاني جيهان، طؤِرانَيكي جيددى و بةرباَلوى بةسةردا هات، بة جؤرَيك كة لة 
ماوةى نزيك بة بيست سالَدا، زياتر لة سةد واَلتي تازة ثَيك هاتن و بوون بة ئةندامي نةتةوة يةكطرتووةكان. )بولييت، 1383:281( 
كوردستان لةم سااَلنةدا لةذَير دةسةاَلتي دوو ئيمثِراتؤرى عومساني و ئَياندا بوو، هةردووكيان تووشي قةيراني سةخت و دذوار ببوون. 
لة اليةكةوة ئيثِراتؤريةتي عومساني ِرووبةِرووى ثةرةسةندني خةباتي نةتةوةكاني بالَكان ببووةوة و دووضاري شكست هاتبوو. دوابةدواى 
جةنطي يةكةمى جيهاني، بةشَيكي تر لةو واَلتانةى ذَير دةسةاَلتي عومساني، كة زؤربةيان عةرةب يا فرةنةتةوة و فةرة فةرهةنط بوون، 
يةك لةوان عياق، سةربةخؤييان بةدةست هَينا. لة هةمان كاتداو بؤ ثاساودانةوةى ئةم شكستة، بةشَيكي زؤر لة الوان و ِرؤشنبياني 
ئيمثِراتؤريةتي  لةدةستضووى  شانءشكؤى  زيندووكردنةوةى  بؤ  تةقةال  و  هةوَل  و  ناسيؤناليسم  توندِرةويى  بةر  بردة  ثةنايان  عومساني 
عومساني و ثَيشكةوتين واَلت. بؤ ئةم مةبةستة، طؤِراني داب و نةريت و ِرةواجدان بة فةرهةنط و ناوةندو دامةزراوةى ِرؤذئاواييان بة 

شَيوةيةكي بةرباَلو دةس ثآكرد.
لةاليةكي تريشةوة، ئَيان لةطةَل كَيشةطةىل جؤراوجؤرى ناوخؤيي و دةرةكي دةستةويةخة بوو. بةشَيكي زؤرى خاك و ساماني نةتةوةيي 
و  ِرؤذئاوايي  بيى  و  لةاليةكةوة  ئاينيى  و  نةتةوةيي  هؤشي  و  ِرَوح  كات،  هةمان  سةثابوو.  بةسةردا  ئةوروثاييةوة  واَلتاني  لةاليةن 
ثَيشكةوتن و نوَيوازى4 لةاليةكي ترةوة لةناو بةشَيكي زؤر لة خوَيندةواران و ِرؤشنبيان، لة هةلَكشان و طةشةكردندا بوون. ئةمةيش 

حاكماني قاجاري ئَيانيي نيطةران و دةربارى شاكاني تووشي قةيران كردبوو.
جيا لةمانةى كة ئاماذةيان ثآكرا، نابَى ئةم نوكتة زؤر طرينطةيش فةرامؤش بكةين: ئةم سةردةمة، ضةندين جوواَلنةوةى بةرضاوى 
ِرَيبةراني سياسي، ئاينى و عةشيةتييةوة دةبيندرَى، كة كاريطةريي زؤريان لةسةر  طةورةى سياسي، ِرؤشنبيي و سةربازى لةاليةن 
مَيذووى سياسيي طةىل كورد هةبووة. بؤ منوونة، دةتوانني ئاماذة بكةين بة شؤِرشي شَيخ عوبةيدولاََل، شَيخ مةمحوود، مسكؤ و... كة 
ِرَوح و هؤشي نةتةوةيي قوولَيان تَيدا بةدى دةكرا. مةبةستى سةرةكيي طشتيان، دامةزراندني دةولَةتي سةربةخؤي كوردي و ِرةهايي لة 
دةسةاَلتي تورك و عةجةم بوو. ئاكامي ئةم بزووتنةوانة، بة هَيز و بةرجةستةبووني شوناسي5 كوردي، بة واتايةكي تر كوردايةتي بوو بة 
نيسبةتي شوناسي ئاينى، عةشيةتي و خَيَلةكي. لة هةمان كاتدا كورد، ضةمكي “ئَيمة” و “ئةوان”ى بةرهةم هَينا و لةسةر بنضينةي 

ئةم جياوازيية لةطةَل طةالني تردا ثةيوةنديي دامةزراند و هةلَسوكةوتى كرد.
1 *خوَيندكاري دكتؤراى بوارى كؤمةلَناسي لة زانكؤى ئةسفةهان. 

2- Colonialism.
3- Nation-state.
4- Modernization.
5- Others.
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ديارة ئةو واَلتانةى كة تازة سةربةخؤيي بةدةس دةهَينن، بة طشتى ِرووبةِرووى دوو طرفيت كؤمةاَليةتي دةبنةوة: ستةمكارى )ئيستبداد( 
و طةندةىَل، كة زؤربةى ئةو واَلتانة ئَيستاش طيؤدةى ئةو طرفتانةن و نةيان توانيوة ضارةسةري طوجناويان بؤ بدؤزنةوة. ئةمانة باعيس 
كَيشة  و  هةلَطرن  دميوكراسي  و  بةرةو طةشةسةندن  هةنطاوى جيددى  نةتوانن  و  مبَيننةوة  دواكةوتوو  هةروا  زؤريان  بةشَيكي  كة  بوون 
سياسييةكانيان لة ِرَيطةى ديالؤط و ئاشتييةوة ضارةسةر كةن، يا بة شَيوةيةكي بةرابةر، داهات و سةرمايةى ئابووري بةسةر خةلَك و 
ناوضةكاندا دابةش كةن. ئاكامي ثةيِرةوكردني ئةم ِرةوشتانة، زيادبووني كَيشةى سياسي و سةربازى و ِرادةى توندوتيذى و طؤِراني يةك 

لة دواى يةكي حكوومةتةكان لة ِرَيى كودةتا و شؤِرشي جةماوةرييةوة بووة.

)2( شؤِرشي مةشرووتة لة ئَيان: سةردةمي شاكاني قاجار، ئَيان ضةندين طؤِرانكاريي بنةِرةتي بة خؤيةوة بينيبوو. حكوومةتي 
ثاشايةتي و بة طشتى ئيستبداد، تووشي قةيران هاتبوو؛ هوشياريي نةتةوةيي لةناو خةلَك و ِرؤشنبياندا، لة طةشةسةندندا بوو؛ ضةمك 
و زاراوةى نوَى و تازة هاتنة ئاراوة )طباطبايى، 1386:13(. لةدواى هةرةسهَينان و شكستة يةك لةدواى يةكةكانى ئةرتةشي ئَيان 
لة شةِر لةطةَل ِرووسدا، فةرماندة ئَيانييةكان، دييان و زانييان جيهان طؤِراني بةسةردا هاتووة و ئَيان لة طوَيى كةروَيشكدا خةوى ىَل 
كةوتووة. “عةباس ميزا” ثةيى بة دواكةوتوويي ئَيان و ثَيشكةوتوويي ِرؤذئاوا برد، بؤية فةرمانى دا ضةند كتَيبَيكى وةكوو: مَيذووى 
ثَيرتي مةزن، شكؤداريةتي و تَيـــك ِرووخاني ئيمثِراتؤريةتي ِرؤم، وةرطَيِنة سةر زماني فارسى. لة تةورَيزةوة ضاكسازى6 و طؤِرانكاري 
دةستى ثَيكرد و ِرَيطةى خؤش كرد بؤ ثةرةسةندني شارستانَيتى و دامةزراوةى ِرؤذئاوايي و فةِرةنطي. بؤ ئةم مةبةستةى، بةر لة هةموو 
شتَيك ضاكسازيى لة هَيزى سةربازييةوة دةستثَيكرد. دواى ئةمة ِرووى كردة ثيشةسازى  لة تةورَيزو ضةند شارى تر، كارخانةى دروست 

كرد. جيا لةمانة، هةوىَل زؤرى دا تا خوَيندكار ِرةوانةى واَلتاني ئةوروثايي بكات )بهنام، 1375:23(.
ِرؤشنبيانيش بةش بةحاىَل خؤيان كةلَك لةم كةشوهةوا وةردةطرن و هةوَل دةدةن بؤ ئاِراستةكردني بيؤكةى جياواز و نوَى لة كؤمةلَطةدا. 
سةفةرنامة نووسني ثةرةى سةند و زؤربةى ئةو كةسانةى وا سةرداني ئةوروثايان كردبوو، بيةوةري و ِروانيين خؤيانيان كرد بة كتَيب 
ِرؤذئاوايان  واَلتاني  فةلةسةفى  و  سياسي  كؤمةاَليةتي،  بيؤكةى  جؤراوجؤرةكاني  ِرةهةندة  ِرؤشنبيان،  لة  تر  بِرَيكي  دا.  لةضاثيان  و 
ال طرنط بوو و بة فارسي باَلويان كردنةوة و لةم سؤنطةيةوة هةوىَل طؤِراني كؤمةلَطةكةيان دا. كتَيب طةىل زؤر دةربارةى ئازادي، 
ثَيشكةوتن، عةدالةت و... نووسرا. بة ئاشكرا ِرةخنة لة شا و لة دةسةاَلت دةطيا و داوايان ىَل كرد سةروةريي ياسا قبووَل بكات 
و ملكةضيي ياسا بسةملَينآ. تةنانةت شا بؤ خؤيشي ئةم ِرةخنةيةى قبووَل كرد و داواى لة ِريفؤرميستةكان كرد دةست بةكار بن بؤ 
بونيادناني حكومةتَيكي بةرثرس. لةم سةردةمةدا، الفاوى نووسني و وةرطَيِان و لة ضاثداني كتَيب، تةواوى ئَيانى طرتةوة. واى ىَل هات 
مامؤستاياني ئاينى و ِرَيبةراني دينيش بيوِراى خؤيان سةبارةت بةو بيؤكة نوَييانة و هةروةها كَيشةكاني كؤمةَل دةربرِبن و باَلوى 

بكةنةوة )طباطبايى:2959-294(.
بةشَيكي زؤر لةم ِرؤشنبيانة دةرسيان لة زانكؤكان وتةوة و بؤ يةكةم جار بة شَيوةى زانسيت وتار، كتَيب و ناميلكة بؤ خوَيندن ئامادة 
كرا. ئةم كتَيب و نووسراوانة لة ثةرلةماني يةكةمدا بوون بة سةرضاوةى سيستمي نوَيى ياسا. بةم شَيوةية زةمينةى شؤِرشي مةشرووتة 
ئامادة كرا و بة ثشتيوانيي تةواوى توَيذ و ضينةكاني كؤمةَل، سةركةوتوويي بةدةست هَينا و ساىَل 1906ى زاينى، مؤزةفةرةددين شا 
فةرماني مةشرووتةى دةر كرد. لةمةوال هةوَل بؤ دامةزراندني حكوومةتي ياسا و سنوورداركردني دةسةاَلت درا. دوايي نزيك بة 2 

مانط ثةرلةمانيش كةوتة كار.
)3( بيؤكةى ناسيؤناليسم: ناسيؤناليسم يةكَيك لةو بيؤكة مؤدَيرنانةية كة كاريطةريي زؤرى لةسةر مَيذووى جيهان هةبووة. ئةم 
بيؤكةية لة ئةوروثا و سةرةتاكاني سةدةى نؤزدةدا سةرى هةلَدا و بووة طوتاري زاىَل ئةو سةردةمة. دةربارةى “ميللةت”7 يا “نةتةوة”، 
ثَيناسةى زؤرمان لةبةر دةستداية. الى زؤربةى خةلَك، ميللةت بريتيية لة طرووثَيك كة فةرهةنط، خاك و بةرذةوةندي هاوبةش بة 
و  وةكوو خؤشةويستى  زؤرجار  بةاَلم  ناكرآ،  بةدى  ناسيؤناليسم  بؤ  ثَيناسةيةك  تاكة  ئةطةرضي  )بولييت:322(.  داون  طرَى  يةكةوةى 
هؤطريي ميللةت و شوناسي ميللي يان هؤشي نةتةوةيي ثَيناسة كراوة. “طيدَينز”8 لةسةر ئةم باوةِرةية كة نةك تةنيا بةشَيكي زؤر لة 
بزاظة كؤمةاَليةتييةكاني هاوضةرخ بزووتنةوةى ناسيؤناليستى بوون، بةلَكو ناسيؤناليسم لة سةرةتاى قةِرني بيست و يةكةمدا، هةر 

زيندووة و تةنانةت لة طةشةسةندنيشداية )طيدنز، 1386:639(.
ناسيؤناليسم، لة بارى مَيذووييةوة، ضوار ِرةهةندي جياوازى هةية:

* ناسيؤناليسمي دذ بة ئيستيعمار؛ ئةم ناسيؤناليسمة بؤ خةبات دذ بة ئيستيعمار و بؤ ئازاديي واَلت بةكار هاتووة.
* ناسيؤناليسم بؤ ثَيشكةوتين نةتةوةيي و ثَيناسةكردني شوناسي نةتةوةيي؛ ئةم ناسيؤناليسمة لة واَلتانَيكي دواكةوتوو بةكار هاتووة 
كة لةوانةية كؤلَؤني نةبووبن، يا واَلتانَيك كة تازة سةربةخؤييان بةدةست هَيناوة، بةاَلم  خاوةني ِرابردوويةكي ثِرشكؤ بوون. كةلَك لةم 
6- Reform.
7- Nation.
8- Giddens, Anthony.
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ناسيؤناليسمة وةرطياوة بؤ ثَيشكةوتين نةتةوةيي، هاوكاريي طشتى، كؤششي ميللي، ثَيناسةكردني شوناسي نةتةوةيي و بةهَيزكردني 
ذَيرخاني ئابووري.

* ناسيؤناليسمي دذ بة سةرمايةداريي نةتةوةيي و نَيونةتةوةيي؛ ئةم ناسيؤناليسمة لة دةوراني جةنطي سارد و ِرةواجي كؤمؤنيسمدا، 
لةناو ِرؤشنبياني جيهاني سَييةمدا، بؤ خةبات دذ بة سةرمايةداريي نةتةوةيي و نَيونةتةوةيي بةكار هاتووة.

* ناسيؤناليسمي دذ بة جيهانيبوون9؛ لةم سااَلنةدا كة ضةمكي جيهانيبوون ِرةواجي سةندووة، ئةم ناسيؤناليسمة لة باري فةرهةنطي 
و ئابوورييةوة، دذ بة ثةرةسةندني جيهانيبوون ِرادةوةستآ )ادوين رونيس، 10-1383:6(.

بيمةندان باس لة ضةند جؤر ناسيؤناليسم دةكةن. بؤ منوونة، تةقسيمي ناسيؤناليسم بة دوو جؤري مةدةني10 و قةومي11 يةكَيك لةو 
تةقسيم بةنديانةية. ناسيؤناليسمي قةومي جةخت لةسةر دابونةرييت فةرهةنطي، زمان، ئاين، شَيوة ذياني هاوبةش دةكات. بةاَلم 
ناسيؤناليسمي مةدةني جةخت لةسةر تايبةمتةنديي ياسايي- عةقاَلنيي واَلت و بةرابةريي تاكةكان لة كؤمةلَدا دةكات )امسيت و وست، 

.)1383:692
لة  كراوة.  وَينا  جوداييخواز13  و  ضاكسازييانة12  ناسيؤناليسمي  جؤري  دوو  بة  و  دةكرآ  ثؤلنََي  ناسيؤناليسم  تريشةوة،  بارَيكي  لة 
ناسيؤناليسمي ضاكسازييانةدا، كَيشة لةسةر سنووري نةتةوةيي نيية و تةنانةت ِرَيزيشي ىَل دةطرن، بةلَكو تةنيا خةبات لة ثَيناوى طؤِران 
و ضاككردني حكومةت و شَيوازى بةِرَيوةبردني كؤمةلَدا بة شَيوةيةكي هةنطاو بة هةنطاو دةكرآ. بةاَلم ناسيؤناليسمي جوداييخواز، 
ضوارضَيوة و سنووري نةتةوةيي بة ِرةمسييةت ناناسآ، كةوابوو بؤ شكاندن و طؤِرينى سنوورةكان و دذ بة شوناسي نةتةوةيي خةبات 
دةكات. لة هةمان كاتدا هةوَل دةدات بؤ بونيادنان ء دامةزراندني واَلت و شوناس و سنووري سةربةخؤ )برويلي، 1383: 500-498(. 
ثَيويستة بوترآ كةلَك لة ناسيؤناليسم تةنيا بؤ بةدةستهَيناني سةربةخؤيي وةرنةطياوة، بةلَكوو بةشَيكي زؤر لة ِرَيبةراني واَلتاني جيهان 

بؤ طةشةسةندن و ثَيشكةوتين نةتةوةيي كةلَكيان ىَل وةرطرتووة.
)4( طةشةكردني زانست: يةكَيك لة بنةما سةرةكييةكاني طةشة و ثَيشكةوتين ِرؤذئاوا، طةشةكردني زانستة. زانستة كؤمةاَليةتييةكان 
لة ئاخري سةدةى نؤزدةدا سةريان هةلَدا و بوون بة يارمةتيدةري ِرؤذئاوا بؤ دةسةاَلتي زياتر بةسةر كؤمةلَدا و ِراظة و ضارةسةركردني 

كَيشة كؤمةاَليةتييةكان. يةكَيك لةو زانستانة كؤمةلَناسي14 بوو. 
     ئؤطوست كؤنت )1857-1798(، كارَل ماركس )1883-1818(، ئيميل دوِركهايم )1917-1858(، ماكس ويبةر )1864-
هؤى  بة  طرفتانةى  ئةو  ضارةسةركردني  و  ثَيشكةوتن  بيى  داناوة.  كؤمةلَناسييان  زانستى  بناغةى  بةردي  كةسانَيكن   ،)1920
طؤِرانكارييةكاني شؤِرشي ثيشةسازييةوة دروست ببوون، كةلَكةلَةى سةرةكيي هةموويان بووة. لةطةَل ئةمةيشدا بة شَيوةيةكي جيددى 
هةولَيان بؤ داناني مَيتؤدؤلؤذيى تايبةت بة كؤمةلَناسي داوة. كؤنت، وةكوو باوكي كؤمةلَناسي و ثؤزيتيويستَيك لةسةر ئةم باوةِرة بوو 
كة جياوازييةكي ئةوتؤ لة نَيوان ميتؤدي زانستة كؤمةاَليةتييةكان و زانستة سروشتييةكاندا بةدى ناكرآ، كةوابوو دةتوانني و دةبَى بؤ 
بةزانستكردني كؤمةلَناسي كةلَك لة ميتؤدي ئةوان بؤ لَيكؤلَينةوةى كؤمةاَليةتي وةرطيآ. بة ِراي كؤنت، توَيذةر نابَى بة هيض جؤرَيك 
بايةخة كؤمةاَليةتييةكاني15 دةخالَةت بدات لة توَيذينةوةكانيدا و دةبَى بآاليةني ِرةضاو بكات. بةاَلم بة ثَيضةوانةوة ماكس ويبةر، ثَيى 
واية ئةو دوو زانستة جياوازيى زؤريان بةيةكةوة هةية، كةواتة دةبآ ميتؤدةكانيشيان جياواز بن. دياردة كؤمةاَليةتييةكان تايبةمتةنديي 
خؤيان هةية، كة ئةمان لة دياردة سروشتييةكان جيا دةكاتةوة. هةروةها بة ثَيضةوانةى كؤنتةوة، دةيوت ناكرَى و ناتوانني بايةخةكان 
و بةها كؤمةاَليةتييةكان وةال نَيني، بايةخةكان بة تايبةت لة كاتي هةلَبذاردني بابةتي توَيذينةوةدا، دةخالَةتي تةواو و ِرؤىَل طرنطيان 
هةية، بةاَلم كاتي ئةزموونكردني بابةتةكة، دةبَى كؤكردنةوةى زانياري و سةنطاندني طرميانةكان16 بايةخةكان وةال نَيني )سروش، 1374: 

.)219
ئةمني زةكي بةط و

ئةندازياري ناسيؤناليسمي كوردي:
هةروةك ثَيشرت باسم كرد، دواى جةنطي يةكةمى جيهاني، لة سةراسةري دنيا و بة تايبةت ِرؤذهةاَلتى ناويندا، لةاليةكةوة بي و ِرَوحي 
نةتةوةخوازى ثةرةى سةند و لةاليةكي ديكةوة سةدان قةوارةى سياسيي وةك دةولَةت- نةتةوة و واَلتي تازة هاتنة ئاراوة، كة هةر 
كامةيان خؤى بة خاوةني مَيذوو، فةرهةنطي جياواز، زماني تايبةت و جوطرافياى سةربةخؤ دةزاني. لةم كةشوهةوايةدا و لة دةوروبةرى 
9- Goobalization.
10- Civic Nationalism.
11- Ethnic Nationalism.
12- Reform Nationalism.
13- Separatist Nationalism.
14- Sociology.
15- Social Value
16- Hypothesis.
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كوردستان، ئةم ِرةوتة زياتر لة جَيطةى تر بةدى دةكرا، تةنانةت ضةند هةوَل و تةقةالى جيددى، بةاَلم ناكام، لةاليةن كورديشةوة بة 
ئاماجني سةربةخؤيي بةِرَيوة ضوو. ئةمني زةكي بةط، ئاطاداري مَيذووى كورد بووة و لة نزيكةوة طؤِرانكارييةكاني جيهان و ناوضةى 
ديوة. هةروةها لة نزيكةوة شاهَيد بووة كة ئةم واَلتة تازة ثَيطةيشتووانة، هيض كاميان هةلَطري مَيذوو، فةرهةنط و كةسايةتيي كورد 
نني و جياوازيى زؤريان لةطةَل كورددا هةية. لَيةوة ثرسي سةرةكيي ئةمني زةكي بةط سةر هةلَدةدات و ضةمكي “ئَيمة” و “ئةوان” 

دروست دةبَى.
))ئَيمة كَيني؟((، ئةمة طرنطرتين ثرسيارَيكة كة زةين و ئةندَيشةى ئةمني زةكي بةطى بة خؤيةوة خةريك كردووة، بة جؤرَيك  تةواوى 

ذياني زانسيت و سياسيي خؤى تةرخان كردووة بؤ وةاَلمدانةوةى ئةم ثرسيارة.
لة يةكةم الثةِرة و يةكةم ثةرةطرايف كتَييب “خواَلصةيةكي تةئريي كورد و كوردستان”دا، ئاوا ئاماذة بة ضؤنيةتيي سةرهةلَداني ئةم 
ثرسيارة هةرة طرنطة الى خؤى دةكات: ))لة دواى ئةمة كة لة جَيطةى تةعبيى عمووميي “عومثاني” لةفظى “تورك” و “تؤراني”، 
لة توركييةدا باوى سةند، بة طةبيعةت، وةكوو ئةفرادي ميللةتةكاني تر، منيش لةناو ئةو كؤمةلَةدا، غيةتي خؤم ضاكرت حس كرد و 
غورووري قةومي مةجبووري كردم لة هةموو فورصةتَيكدا، ئةم حيسسةى خؤم ئيظهار بكةم، [بةاَلم] دةرحةق بة ئةصل و تةئريي 
قةومةكةم هيضم نةئةزاني، ضونكة تا ئةو وةقتة نة لة مةكاتيبدا  فكرَيكي وامان درابووية و نة لة دواييشدا ضهروورةتي تةدقيقي 
تةئريي كوردمان ديبوو وة كةليمةى “جاميعةى عومثانلي” ئةعصابي قةومييةى هةمووماني تا دةرجةيةك خاو كردبووةوة بارها ئةم 

سوئالةم لة خؤم ئةكرد: “قةومي كورد” لة ض نةتةوةيةكة، ضيي بةسةر هاتووة؟(( )ئةمني زةكي بةط، 1350:1(.
ضةند ضةمكي نوَى لة وتةكاني ئةمني زةكي بةط دا بةرضاو دةكةوَى و ئاماذة بةو طؤِرانكارييانة دةكا كة دواى كؤتايي ثَيهاتن بة دياردةى 

كؤلَؤنياليسم و جةنطي يةكةمى جيهاني دونياى طرتبووةوة. ضةند نوكتةى سةرجنِراكَيش لةم ثةرةطرافةدا هةية:
* يةكةم: دةىَلَ تةعبيى طشتيى عومساني لةناو دةضآ و تورك و تؤِراني ِرةواج ثةيدا دةكا. بةم جؤرة باس لةو ئالَوطؤِرة دةكا كة بةسةر 

ئيمثراتؤريةتي عومساني و ئةو شوناسةدا كة بةرهةمي هَينابوو، هاتووة.
* دووةم: غيةت و غورووري قةومي دةجوولََيتةوة، ضونكة ثةى بة جياوازيى خؤى لةطةَل توركدا دةبا. لَيةوة ضةمكي “ئَيمة” و “ئةوان” 

الى ئةمني زةكي بةط بةرجةستة دةبَيتةوة و دروست دةبَى.
* بةر لةم طؤِرانكارييانة و بةر لة دروستبووني ئةم ضةمكانة، سةبارةت بة مَيذووى كورد كارَيكي ئةوتؤ نةكراوة و كةمرت كةسَيكيش 

1- محەمەدئەمین زەكی 2-؟ 3- جاهید 4- سانیحە 5- ماجد 6- فاتمە
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بة ثَيويستى زانيوة لةم بارةوة دةست بةكار بآ.
* هؤكاري دةربةست نةبووني شوناسي كوردي بة نيسبةتي مَيذووى خؤيان، دةطةِرَيتةوة بؤ شوناسي طشتيى عومساني كة سةرتر و 
بةهَيزتر بوو لة شوناسي قةومي. بةاَلم دواى تَيكشكان و ِرووخاني ئيمثراتؤريةتي عومساني و بة دواى ئةودا لةناوضووني شوناسةكةى، 
لَيةوة باس لة بةديهاتن و سةرهةلَداني ناسيؤناليسمي كوردي و ضؤنيةتيي ئةندازةكردني ئةو ناسيؤناليسمة دةكرَى و ئةم ثرسيارة دَيتة 

ئاراوة كة: ))قةومي كورد لة ض نةتةوةيةكة و ضيي بةسةر هاتووة؟((.
ئةمني زةكي بةط، بؤ وةاَلمدانةوةى بةم ثرسيارة هاوكات لة دوو الوة دةست بةكار دةبَى:

نوكتةية  ئةم  نابَى  كوردي.  ثَيناسةكردني شوناسي  بؤ  دابِرَيذَى  بنةمايةك  دةدات  هةوَل  لةاليةكةوة  كورد:  ثَيناسةكردني شوناسي  ئـ( 
فةرامؤش كةين كة ثَيناسةكردن و طشتَيتى بةخشني بة شوناس، ثَيداويستييةكي سةرةكيي ثِرؤذةى “نةتةوةسازى”ية. ئةمني زةكي بةط، 
بةو زةروورةتة دةزانَى و بة شَيوةيةكي زانستيانة زةمينة بؤ ثَيناسةكردني شوناسي كوردى لةبار دةكات. هةلَبةت دةبَى ئةوة لةبةرضاو 
بطيرآ ِرؤىَل شوناسي نةتةوةيةكاني تر وةكوو هاندةرَيك، ئةوى هان داوة تا هةوَل و كؤششي خؤى تةرخان بكات بؤ ثَيناسةكردن و 

بةرهةمهَيناني بنةمايةك بؤ شوناسي كوردي كة خةسَلةت و تومخي تايبةت بة خؤى هةن.
ثرسياري قةومي كورد لة ض نةتةوةيةكة، هةمان ثرسيارة كة لة كاتي ثَيناسةكردني “شوناس”دا دَيتة ئاراوة. شوناس، بريتيية لة وةاَلم 
طةلَيك بؤ ثرسياري ))من كَيم؟(( دَينة ئاراوة. ئةم تايبةمتةندييانةى لة وةاَلمي ئةم ثرسيارةدا ئاماذةيان ثَى دةكةين، لة اليةكةوة تةعبي 

لة جياوازييةكامنان لةطةَل ))ئةوى دى((دا دةكات و لةاليةكي ترةوة “ لة يةكضوون”مان نيشان دةدات.
ئةمني زةكي بةط، بؤ داِرشتين بناغةيةكي ثايةدار بؤ شوناسي كوردي، جةختى زؤرى لةسةر “مَيذوو” كردووة و بة نووسينى كتَيبى 
مَيذووى “خواَلصةيةكي تةئريي كورد و كوردستان”، “كوردى بةناوبانط”، ِراظةكردني زماني كوردي لة ضةند وتارداو هةروةها نووسني 
بة زماني كوردي، ئاماذة بةو تومخة سةرةكييانة و ئةو ِرابردووة هاوبةشة دةكات كة ئَيمة وةكوو كورد بة يةكةوة دةلكَينن، لة هةمان 
كاتدا جياوازييةكانيشمان لةطةَل ))ئةوى دى((دا دةست نيشان دةكات. بةم جؤرة دةزانني لة كوَيوة هاتووين، ضيمان بةسةر هاتووة، 
هةروةها بة هؤى ئاطاداري لة مَيذوو، ناوداراني كورد و زماني كوردي، خؤمان بة كةمرت نازانني لة طةالني تر، جا كة وابوو دةتوانني 

غوروورى قةوميي خؤمان ِراشكاوانة نيشان بدةين.
ثَيم واية ئةمني زةكي بةط، زؤر هؤشيارانة بؤ تَيطةيشنت لة ئاماجني خؤى كة ثَيناسةكردني شوناسي كوردي بووة، زماني كوردي بؤ 
نووسينى مَيذوو و بةشَيكي تر لة كتَيب و وتارةكاني بةكار دَينآ. تةنانةت ِرةخنة لة شةرةفخان دةطرَى كة بؤضي كتَيبةكةى بة كوردي 
نةنووسيوة: ))مةال ئيدريس بتليسي، كتَييب “هشت بهشت”ي بة فارسي بؤ سولَـــطان بايةزيد نووسي، زةرةرى نةبوو، ضونكة تةئريَيكي 
عومساني بوو. بةاَلم بة عةقيدةى من شةرةفخانى بتليسي، نةئةبوو “شةرةفنامة” كة تةئريَيكي كوردة بة فارسي بنووسَى(( )هةمان:4(.
: ))الزمة كة هةموو دةرسةكاني تر بة كوردي  بؤ قوتاخبانةكانيش جةخيت كردووة لةسةر خوَيندن بة زماني كوردي و لةم بارةوة دةىَلَ
خبوَينرَى و ئةهةمييةتَيكي زؤر بة زمانةكةمان بدةين و سةعي بؤ ِرَيكخستين ئوصووَل و قةواعيدَيكي سووك و دائيميي بؤ بكةين تا 
ببَيتة زبانَيكي ِرَيكوثَيك و زبانَيكي تةدريس و تةدوين، لةطةَل ئةمةشدا ئةم مةقصةدة ئةساسييةش بؤ ئَيمة نابَيتة مانيعي فَيبووني 
بةعضـــَى زباني تر كة دائيمةن بة كةلَكمان دَى و فائيدةى ىَل ئةبينني(( )سةرجةمي بةرهةمي ئةمني زةكي بةط، بةرطي يةك:2005، 

.)17
ئةمني زةكي بةط، ئاطاداري بايةخي ِرؤىَل زمان لة بةرهةمهَيناني شوناس هةية، بةاَلم بؤضووني ئةو بؤ زمان تةنيا لةم سؤنطة و لةم 
ِروانطةيةوة نيية. ئةو، وةكوو ئامرازى طةياندنيش سةيرى زمان دةكات و ئةم باوةِرةى لة نووسينى مَيذووى كورد و كوردستانيشدا 
ثةيِرةو كردووة و ئوسووَل و قةواعيدَيكي سووك و ئاساني بةكار هَيناوة و بة جؤرَيك نووسيويةتي كة خةلَك لَيى حاىَل بن. هةروةها ئةمني 
زةكي بةط، كةلَكةلَةى نؤذةنكردني زمانيشي هةية، بؤية ثَيشنيار دةكات  تةدريس و تةدوينى زانستى سةردةم، لة هةمان كاتيشدا 

“سةعي بؤ ِرَيكخستنى” زمان، نابَى ببنة ِرةواجي بيى بآ نيازى بة زمانةكاني تر كة دةتوانن بة كةلَكمان بنَي.
ئةمني زةكي بةط، زانيويةتي ئةطةر تةنيا لة ِروانطةى ناسيؤناليسمةوة سةيرى زمان بكرآ، ئةوة تةواوى هةولَةكان تةرخان نةكرآ بؤ 
ثاراستين زمان و دؤزينةى وشةى كؤن و ِرةسةني كوردي و تةنيا نةبَى بة ئامرازَيك بؤ جياوازى لة زمانةكاني تر و لة ئاكامدا ثَيش 
نةطرن بة وشةى ناِرةسةن و تةنانةت داهَيناني وشةى نوَى. بةاَلم زمان فؤنكسيؤني17 تريشي هةية كة يةكَيك لةوان ))ثةيوةندي(( طرتنة. 
ئةطةر بةثَيي ئةم فؤنكسيؤنة، بةرنامة بؤ زمان دابِرَيذن، بةر لة هةموو شتَيك، توانايي زمان بؤ ثةيوةندي طرتن، جَيطةى طرنطي ثَيدانة 
ثةرة دةستَينآ و ثةيوةنديي طةالني جيهان و نَيودةولَةتي زؤرتر دةبآ. كةوابوو دةبَى ئةم تايبةمتةندييةى زمان زياتر لةبةرضاو بطيآ. 
دةتوانني بَليني ئةمني زةكي بةط بة ثَيى ناسيؤناليسمي مةدةني و ضاكخوازانةيشي داواى يارمةتي لة ِرؤشنبيان و خوَيندةواران وةكوو 
دوو  توَيذى مؤدَيرن دةكات كة دةتوانن توانايي و فؤنكسيؤني زمان بؤ ثةيوةندي طرتن، بةرهةمهَينان و طواستنةوةى زانست و ئةزمووني 

طةالني تر، دةولَةمةند و بةرجةستة بكةنةوة.
17- Function.
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نوكتةيةك كة لَيةدا سةرجنِراكَيشة ميتؤدي مَيذوونووسيي “ئةمني زةكي بةط”ة كة ِروانطةى ئةوةمان سةبارةت بة زانست و بنةماكاني 
ِراستى و  ِرادةى  بةاَلم لة هةمان كاتدا  شوناس بؤ دةردةخات. ئةطةرضي بة طشتى مَيتؤدي مَيذوونووسييةكةى تؤزَيك كاَل ءكرضة، 
هوشياريي ئةمني زةكي بةطمان نيشان دةدات. ِراشكاوانة و بآ ثَيض ء ثةنا، ))غوروورى قةومي و غيةتي(( كوردانة بة هاندةري خؤى 
دةزانَى بؤ نووسينى مَيذووى كورد و كوردستان و سةرهةلَداني ثرسي ئةندازياريي ناسيؤناليسمي كوردي.  كةضي لة كاتي نووسيندا 
نووسينى مَيذووى كوردستان  بؤ  و دؤكيومَينتدا  فاكت  لة كؤكردنةوةى  نادات  و دةخالَةتي  فةرامؤش دةكات  ))غوروور و غيةت(( 
و ثةيِرةوى حس و خةياَل نابآ. لَيةوة ئيرت نووسينى مَيذووى بة شَيوةيةكي ِراست و دروست و زانستى ال طرنطة و بة هةر قيمةتَيك 
كوردايةتي ناكات. لةم بارةوة دةلََيت: ))نووسينى تاريى كورد بة شَيوةيةكي ِراست و دروست، ئةركي الواني ئيمِرؤ و سبةينَيية، لةم 
خصووصةوة زؤر تكايان ىَل ئةكةم، كة وةكوو بةعضـــى موحةِرِرينى كورديي دوَينآ و ئيمِرؤ، لة تةئريخ نووسيندا، تابيعي حيس و 
خةياَل  نةبن، لة خؤيانةوة هيض هةلَنةبةسنت و حاديثاتي تارييية نةطؤِرن بؤ ئةو بةحثانةى كة ئةينووسن. ئةطةر وةها نةكةن، ِرةجنيان 

بة زاية ئةضآ، نووسينةكةيان قيمةتَيكي عيلميي نابآ.(( )ئةمني زةكي بةط: 6(.
ئةمني زةكي بةط دوو قوناغ بؤ توَيذينةوة لةبةر ضاو دةطرآ، قؤناغي هةلَبذاردني بابةت، كة توَيذةر نةتوانَى بة ثَيى حيس و خةياَل يا 
بةها كؤمةاَليةتي و تاكة كةسييةكاني، بؤ توَيذينةوة بابةت هةلَبذَيرآ. قؤناغي دووهةمي توَيذينةوة، قؤناغي كؤكردنةوةى دؤكيؤمَينت 
و ِراظةكردن و لَيكدانةوةى ئةو فاكتانةية كؤى كردوونةتةوة. بةشَيك لة كؤمةلَناسان و مَيذوونووسانيش، بؤ منوونة ماكس ويبةر، بؤ 

توَيذينةوة ثةيِرةوى وةها قؤناغ بةندييةكيان كردووة.
ِرةخنةطرانةى هةبووة بؤ دةقة مَيذووييةكان و ئةو ئامار و  بوارةدا ئةوةى جَيى سةرنج بآ، ئةوةية ئةمني زةكي بةط، ديدَيكي  لةم 
باَلو كراونةوة و بة دوري  نابةستَى بةو ئامارانةى لةاليةن دةزطاكاني كارطَيِييةوة  فاكتانة كة بةر دةستى كةوتوون. لة خؤوة ثشت 
نازانَى لةبةر ئاماجني سياسي بِرَيكيان دةستكاري بكرَين. بؤ وةرطرتين زانياريي زياتر، كؤكردنةوةى ئاماري قةومي بة ثَيويست نازانَى 
و لة هةمان كاتدا ئاماذة بةو طرفتانة دةكات كة ئَيستاش بةشَيكي زؤر لة واَلتاني جيهاني سَييةم هةيانة. لة اليةكةوة لةبةر ئامانج 
و بةرذةوةندي سياسي، ئامارةكان بة شَيوةيةكي زانستى و دروست و هةمةاليةنة و بةثَيى دياردة جؤراوجؤرةكاني كؤمةاَليةتي كؤ و 
باَلو ناكرَينةوة. لةاليةكي تريشةوة، بة هؤى طةندةىَل و الوازيى دةزطا كارطَيِييةكانةوة، ئاماري دروست و بِرواثَيكراو كؤ ناكرَيتةوة. 
كةوابوو توَيذةرَيكي ِراستةقينة كة ثرةنسيثة زانستييةكاني ال طرنطة، ناتوانَى ثشت بةم ئامارانة ببةستَى و بة شَيوةيةكي ِرةخنةطرانة 

كةلَكيان ىَل وةردةطرآ.
ب( ئةندازياري كؤمةاَليةتي: ئةمني زةكي بةط لةاليةكي تريشةوة هةوَل و تةقةالى بووة بؤ بةرهةمهَينان و ئةندازةكردني ناسيؤناليسمي 
كوردي. بةاَلم نةك وةكو نووسةر، بيمةند و هؤطري زانست، بةلَكوو وةك نوَينةري خةلَك لة مةيداني خةبات و ضاالكيي سياسيدا، ئةجمار 

دةستبةكاري ئةندازياري كؤمةاَليةتي دةبآ.
 

“ثووثَيِ”18 )1902-1994(، باس لة دوو شَيوة و دوو جؤر ئةندازياريي كؤمةاَليةتي دةكات:
1. ئةندازياريي كؤمةاَليةتيي هةنطاو بة هةنطاو يان لةسةرخؤ.

2. ئةندازياريي كؤمةاَليةتيي يؤتؤثيايي.
لة ئةندازياريي كؤمةاَليةتيي هةنطاو بة هةنطاودا، شَيوازى لةسةرخؤ و شَينةيي بؤ طؤِرانكاري لةناو كؤمةلَدا ِرةضاو دةكرآ. ئاماجني 
سةرةكيي ئةم ئةندازياريية، كةمكردنةوةى دةرد و ِرةجني خةلَكة، بؤ بةديهَيناني ئةم مةبةستةيش، هةنطاو بة هةنطاو بةرةو ثَيش 
دةضن. ثالن و بةرنامةى سادة و ساكار دادةِرَيذن  و كارَيك ناكةن خةلَك تووشي زةرةر و زياني طةورة بن. بؤ منوونة، ثووثَيِ ئاماذة بة 
ضاكسازى لة بواري ثةروةردة و بارهَيناندا دةكات. بةاَلم لة ئةندازياريي يؤتؤثياييدا هةوَل دةدرَى بؤ خةبات و طةيشنت بة ئارمانَيكي 

طةورة و بةديهَيناني خةون و خةياىَل ناديار )ثووثَيِ، 1377: 357(.
هةلَبةت ئةمني زةكي بةط بةر لة ثووثَيِ ذياوة، جا ئةطةر شَيوةى كار و ضاالكيية سياسييةكةى لةبةر ضاو بطرين، بؤمان دةردةكةوَى كة 
سوود لة ئةندازياريي كؤمةاَليةتي هةنطاو بة هةنطاو وةردةطرآ، بةتايبةت لة بواري خةبات بؤ ثَيشكةوتين نةتةوةيي و بؤ كةمكردنةوةى 
دةرد و ِرةجني كؤمةَل، بةر لة هةموو شتَيك جةختَيكي زؤرى لةسةر ضاكسازى لة بواري ثةروةردة و بارهَينان، وةكو فاكتةرَيكي هةرة 
طرنط هةية. ئةمني زةكي بةط، باسى لة خةون و خولياى طةورة و ناديار نةكردووة و ئيدديعاى ئةوةى نةكردووة كة دةتوانآ لة ِرَيطةى 

سياسييةوة بةهةشتمان لةسةر زةوى بؤ دروست بكات، تةنانةت ضةندين جار باس لة خؤثاراسنت لة ئيفرات و تةفريت دةكات.
هةىَل  كوردستان  مؤدَيرنيزاسيؤني19  بؤ  لةسةرخؤ  شَيوةيةكي  بة  بةط  زةكي  ئةمني  هةنطاوانةية  لةو  يةكَيك  قوتاخبانة  دروستكردني 
طرتووة. سةيرى كةن ضؤن باس لةم هةنطاوةى دةكات: ))خؤشتان دةزانن كة ئةو وةقتة كة ئَيمة بووين بة وةكيلتان، لة هةموو سلَيمانيدا 

18- Popper, Kari Romimund.
19- Modernization.
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تةنيا يةك مةكتةب هةبوو، ئةو مةكتةبةش زؤر زؤر نوقصانيي هةبوو، لة المان بة تةواوى مةعلووم بوو كة مةسئلةى مةعاريف بؤ 
ليواكةمان لة ثاش ئةمنييةت و ئاسايش لة هةموو شتَيك زياتر الزم و موهيممة و بةم فكرة لةاليةكةوة سةعي بؤ ئيكمالي نةواقيصي 

مةكتةبةكة كراو لةاليةكي ترةوة هةوَل بؤ ضةند مةكتةبَيكي تازة درا(( )سةرجةمي بةرهةمي ئةمني زةكي بةط:15(.
نيية و  بةرد و خشت و ضيمةنتؤ  تةنها دار و  نيية و قوتاخبانةيش  بةاَلم هةنطاوى كؤتايي  ئةمة يةكةم هةنطاوة كة هةلَي طرتووة، 
ثَيداويستى ترى هةية. ثَيويستة كةلَك لة مامؤستاى زانا و ثسثؤِريش وةرطيَى، بؤية دةلََيت: ))لةسةر هةموو الية الزمة كة سةعي 
و هيممةت بؤ ثَيطةياندن وةيا دؤزينةوةى موعةلليمي ضاك بكرَى، بة هةر نةوعَي دةبَى عيلالجي تةواوكردني صونفةكاني مةكتةبي 
ثانةوى بدؤزرَيتةوة، ضونكي ثَيشكةوتنمان بةو مةكتةبةوةية و وةكو ئَيستا، بؤ ئيستيقبالي مةعاريفي ليواكةمان موصيبةتَيكي زؤر 

طةورة و ضةرةرى زؤرمان ثَى دةطةيَينآ(( )هةمان سةرضاوة:17(.
ئةمني زةكي بةط، هةنطاو بة هةنطاو بةرةو ثَيش دةِروات و بةم كارةى وادةى بةهةشت بة كةس نادات، بةلَكو تةنيا دةيةوَى بةشَيك لة 
دةرد و ئازارةكاني كؤمةَل و نوقصانيي قوتاخبانةكان كةم كاتةوة. جةخت لةسةر وشةطةلَيكى وةك زةرةر، موصيبةت، نوقصاني ,... 

جَيى سةرجنة و تا ِرادةيةكي زؤر نيشاندةري شَيوةى ئةندازياريي كؤمةاَليةتيي ئةمني زةكي بةطة. بةاَلم زةرةرةكان ضني؟:
1. تةلةبة و قوتابي ناتوانن بضن بؤ ئةوروثا و ئةمةريكا، كةوابو ناتوانن لةطةَل زانستى سةردةم ئاشنا بن.

2. مةحروومبووني قوتابي و الوى كورد لة خوَيندني بااَل لة بةغدا.
بة  نةتةوةيي  ثَيشكةوتين  و  مؤدَيرنيزاسيؤن  ئاستى  لةسةر  سةردةمدا،  زانستى  لةطةَل  ئاشنايي  و  بااَل  خوَيندني  بةط،  زةكي  ئةمني 
نةبووني  هؤى  بة  كورد  قوتابيي  لةوانةية  كة  دةكات  طةورة  خةسارة  لةو  باس  بةثةرؤشةوة  وا  بؤية  دةزانَى،  طرنط  زؤر  و  كاريطةر 
قوتاخبانةوة دووضاري بآ. دياردةى ناردني خوَيندكار بؤ واَلتاني ئةوروثايي و ئةمريكا لة سةردةمي ذياني ئةمني زةكي بةطدا زؤر باو 

بووة و زؤربةى ِرَيبةراني نةتةوةيي كة هؤطري ضاكسازيى واَلتةكةيان بوون، ئةم كارةيان بة ئةجنام دةطةياند.
بةاَلم بؤ دروستبووني قوتاخبانة هةنطاوى تريش ثَيويستة، هةر بؤية دواى ضارةسةركردني كَيشةى مامؤستاى كورد، باس لة ضارةسةركردني 
كةموكووِرييةكي تر دةكات كة نةبووني كتَيبة بة زماني كورد. لةطةَل مامؤستايان و ِرؤشنبياني كورددا قسة دةكات و هانيان دةدات 
بؤ نووسني يا وةرطَيِاني كتَيب بؤ سةر زماني كوردي و دةلََيت: ))ئةم وةضعييهتة طةورة و موبارةكة بة طهبيعةت بةشى مونةوةرةكامنانة 
و دةبَى كةمَى زؤر لةطةَل ئةمةشدا خةريك بن و بة موحةقيقي بيزانن كة ئةم نةوعة خدمةتةيان بؤ وةطةن و ميللةتةكة زؤر بة فائيدة 

ئةبَى و بةمة ئيحتياجَيكي زؤر طةورةى مةكتةبةكامنان ِرةفع دةكةن(( )هةمان سةرضاوةى ثَيشوو:20(.
    يةكَيكي تر لةو فاكتةرانةى كة ئةمني زةكي بةط هةوىَل بؤ داوة و دةتوانَى ببَى بة بنةمايةك بؤ ثَيشكةوتن، مةسئةلةى ِرَيطةى سلَيماني 
بووة و كارَيكي كردووة تا ثارةى ثَيويستى بؤ تةرخان بكرَى. ئةمني زةكي بةط، لَيةيش ثةيِرةوى لة ثَيداويستييةكاني مؤدَيرنيزاسيؤن 

و ئةندازياريي هةنطاو بة هةنطاو دةكات و دةلََيت: ))مةسئةلةى ِرَيطة 
بؤ سلَيماني، ضة لة خصووصي ئيعادة و ئيدامةى ئةمنييةت و ئاسايش 
زؤر  زؤر  تيجارةت،  بؤ  ضة  و  هاتوضؤ  تةسهيالتي  جيهةتي  لة  ضة  و 
شةمةندةفةر  ِرَيطةيةكي  كة  ئةيزانني  هةموو  بوو...  ئةهةمييةت  بة 

مةملةكةتةكةى ئَيمة ئيحيا ئةكاتةوة(( )هةمان سةرضاوة:21(.
تةلغراف،  خةتي  دابينكردني  ــةط،  ب زةكــي  ئةمني  لةمانة،  جيا 
بةرنامةكانيدا  لة  و  ناكات  فةرامؤش  ثؤستةيش  مةركةزى  و  تةلةفؤن 
لةطةَل  دةكات.  ِرةضاويان  كوردستان  و  سلَيماني  مؤدَيرنيزاسيؤني  بؤ 
ئةمانةيشدا، هةوىَل داوة بؤ دروستكردني بيناو دامةزراوةى نوَيى وةك 

شارةواني، ثارك و سةيرانطة، شةقامي تازة... هتد.
هةروةكو ثَيشرتيش بامسان كرد، ئةو واَلتانةى تازة سةربةخؤيي بة دةست 
طةندةلَيى  و  سياسي  ستةمكاريى  كَيشةى  دوو  ِرووبــةِرووى  دةهَينن، 
كارطَيِي دةبنةوة. ئةمني زةكي بةط بة ئةزموون ثةى بةم كَيشانة بردبوو 
لة ئيستبداد و  تةنانةت زانستيى خؤيدا، دوور  لة ذياني سياسي و  و 
دةتوانني  منوونة،  بؤ  هةبووة.  ئةخالقيي  ذيانَيكي  زؤر  و  بووة  طةندةىَل 
ئاماذة بةو نامةية بكةين كة لة كؤتايي وةزيفة و ئةركي نوَينةرايةتيي 
ئيشوكاري  و  كيتاب  و  حيساب  لة  و  نووسيوة  خةلَكي  بؤ  بةِرَيزةوة 
جؤرَيك  لة  طوزارشت  كاتيشدا  هةمان  لة  دةكاتةوة.  ئاطاداريان  خؤى 
لة بارهَيناني سياسي لةم نامةيةدا بةدى دةكرآ، كاتَيك باس لة ئةركة 
جؤراوجؤرةكاني نوَينةر دةكات. لةم نامةيةدا بة شَيوةيةكي شةفاف و 
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ثارةية دةكات  و  ثوول  ئةو  تةواوى  بة  ئاماذة  ئاشكرا 
كة لةم سااَلنةدا سةريف كردووة. ئةمني زةكي بةط بةم 
نامةية نيشاني داوة خؤى بة بةرثرس دةزانآ لةبةرانبةر 
خةلَكدا، هةست بة بةرثرسياريةتي، هةم دةبَيتة هؤى 

دووري هةم لة ئيستبداد و هةم لة طةندةىَل.

بةرنامةيةدا،  ئةم  ــةواوى  ت لة  بــةط،  زةكــي  ئةمني 
هةنطاو  بة  هةنطاو  كؤمةاَليةتيي  ئةندازياريي  بةثَيى 
هةلَسوكةوتي لةطةَل كَيشة كؤمةاَليةتييةكاندا هةبووة 
و  كار  نةتيجةى  و  دةكات  زانيويةتي ضي  وردي  بة  و 
كوردثةروةرَيكي  وةكو  ضي.  بة  دةبَى  تَيكؤشانةكةى 

و  خةياَل  و  تابيعي حيس  هةرطيز  بةاَلم  كردووة،  تةرخان  كوردستان  ثَيشكةوتين  بؤ  ذياني خؤى  لة  زؤرى  بةشَيكي  دلَسؤز  و  طةورة 
دووضاري تووندِرةوى نةبووة. نةرمء لةسةرخؤ و بة متمانةوة كار و بةرنامةكاني خؤى بةرةو ثَيش بردووة، هةتاكو بتوانَى بةش بةحاىَل 
خؤى كةمَيك لة دةرد و ئازار و مةينةتييةكاني خةلَك كةم كاتةوة. مؤدَيلى ئةندازياريي ناسيؤناليسم الى ئةمني زةكي بةط بةم شَيوةى 

الى خوارةوة بووة:

     
سةرضاوة:

1. روئيس، لسرت ادوين ج )1383(: دائرة املعارف ناسيوناليسم، زير نظر الكساندر ماتيل، ترمجة فربيز جميدي، كتاخبانه ختصصي 
وزارت امور خارجة، تهران، ضاث اول.

2. امسيت، فيليث و وست، برد )1383(: دائرة املعارف ناسيوناليسم، زير نظر الكساندر ماتيل، ترمجة حمبوبة مهاجر، كتاخبانة ختصصي 
وزارت امور خارجة، تهران، ضاث اول.

3. برويلي، جان ج )1383(: دائرة املعارف ناسيوناليسم، زير نظر الكساندر ماتيل، ترمجة حممد حسن اهويي، كتاخبانة ختصصي وزارت 
امور خارجة، تهران، ضاث اول.

4. بولييت، ريضارد )1383(: تاريخ قرن بيستم، حممد رفيعي مهرآبادي، دفرت مطالعات سياسي وبني املللي، تهران، ضاث اول.
5. بهنام، مجشيد )1375(: ايرانيان و انديشة جتدد، نشر و ثذوهش فرزان روز، تهران، ضاث اول.

6. ثوثر، كارل )1377(: جامعة باز و دمشنان ىن، عزت اهلل فوالدوند، انتشارات خوارزمي، تهران ضاث دوم.
7. حممد امني زكي بط )1350(، كورد و كوردستان، سةيديان، مةهاباد، ضاثي يةكةم.

8. سديق، صاحل )2005(: سةرجةمي بةرهةمي حمةمةد ئةمني زةكي بةط، ضاثي يةكةم، بنكةى ذين، سلَيماني، 2005.
9. سروش، عبدالكريم )1374(: درسهايي در فلسفة علم االجتماع )روش تفسي در علوم اجتماعي(، نشر ني، تهران، ضاث اول.

10. طباطبايي، جواد )1386(: نظرية حكومت قانون در ايران، انتشارات ستودة، تربيز، ضاث اول.
11. طيدينز، آنتوني )1386(: جامعة شناسي، حسن ضاوشيان، نشر ني، تهران، ضاث اول.



32
ەگ

كی ب
ن زە

 ئەمی
حەمەد

م

رۆڤار

ضةثكيَك نامة و يادطارى
نيَوان ئةمين زةكى بةط و ثيرةميَرد

مستةفا سالحَ كةريم

ثرت لة 30 ساأل هاوِرَييةتى و دؤستايةتى و برايةتى و خؤشةويستى لة نَيوان “ئةمني زةكى بةط”ى ئةديب و مَيذوونووس و “ثيةمَيد”ى 
شاعيدا بةردةوام بوو. ئةمني زةكى منوونةى مرؤظى ِراستطؤ و هَيمن و نةرمونيان و بآ وةى بوو، بةآلم ثيةمَيد لة دووتوَيى دلَيدا 

جَيطايةكى تايبةتى بؤ تةرخان كردبوو. سةرةِراى ئةو ِرَيزلَينان و خؤشةويستييةش جَيى هيوا و ئاواتى بوو، هةروةك جَيى شانازيشى بوو، 
هةر دَيِرَيكى كة دةينووسى الى ثيةمَيد دةبووة خشتآ بؤ هةلَضنينى ديوارى مَيذووى كورد و طةزطةز باآلى ثآدةكرد.

ئةم دوو ثياوة هةلَكةوتووانة لة شارى سلَيمانى لة طةِرةكَيكدا ثآطةيشنت، لة ئةستةنبوولَيش هاوِرَيى هةميشةيى بوون، كة ثيةمَيد ماىَل 
لة )هةطبةىل( بوو هةموو هةفتةيةك ئةمني زةكى شةو و ِرؤذَيكى الى ئةو بةسةر دةبرد.

لة طةِرانةوةشياندا بؤ عَياق ئةو ثردةى نَيوانيان نةثسا، ئةو هاوِرَييةتيية بآطةردةيان هةميشة لة طةشةدا بوو، كة ثيةمَيد دةضووة 
بةغدا بة ثةلة دةضووة ديدةنى هاوِرآ ئازيزةكةى، كة ئةويش دةهاتةوة بؤ سلَيمانى يةكةم كةس ثيةمَيد بوو خؤى دةطةياندة ماىَل ميزا 

فةتاح بؤ بةخَيهاتنةوةى دؤستى دَيرينى.
لة ساىَل 1936دا لة وةزارةتةكةى “حيكمةت سلَيمان”دا ِرووى ىَل نةنرا بؤ وةزيرى. دةشآ لةو سةردةمةدا هةريةكة ئةم مةسةلةيةى بة 
جؤرآ لَيك دابَيتةوة، هةبوون بةداخةوة بوون كة بؤضى زةكى بةط لةم وةزارةتةدا بةشدار نيية! بةآلم ثيةمَيد بة ثَيضةوانةى هةموو ئةو 

جؤرة كةسانةوة بوو ِراى تايبةتى خؤى لة نامةيَيكى كراوةدا لة ِرؤذنامةى )ذيان(دا لة 1936/10/14 بةم شَيوةية دةربِرى)1(:
))نوورى ديدةى عيفانى وآلتةكةمان ئةمني زةكى بةط.

زؤر كةس هةن كردوويانة بة خوو، يةكآ مةنصةبَيكى طةورةى دةست كةوتبآ كوتوثِر تةبريكى بؤ دةنووسن و كة لَيش كةوت )تأثر(. من 
ئةو دةمةى تؤ بووى بة وةزير نووسيم هيض ئارةزووم نةبوو، بؤ تؤ بنووسم )مةعاىل()2(

1 ِرؤذنامةى )ذيان(، ذ 502، ِرؤذى 1936/10/14.
2 مةعاىل: واتة )ثايةبَلند(. لةسةردةمى ثاشايةتيى لة عياقدا بة سةرةك وةزيران دةوترا )فخامة( بة وةزير )معاىل( بة متصرف 

)سعادة(.
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 يةعنى حةزم نةكرد ببى بة وةزير! ئَيستاش زؤرم 
ال خؤشة لة وةزيريدا نةماى! ضونكة ئةمةندة ساىَل 
وةزيريت كرد، ئةمما ض وةزيرييةك؟ ئيدارةى دوازدة 

مةقام و 24 شوعبةت كرد بة قةد دوو جزمة 
تةئريةكةت)13( بةكار نةهات و لةمةيشا خؤم ئةيزامن 
كة قةرزارى، بة سايةى خواوة وا ئةم جارة بؤ خؤمان 

يةعنى قةومةكةت بوويتةوة بة ماأل.ئَيستا ئةوى 
من ئةمةوآ تا من ماوم تؤ بنووسة و من بؤت ضاث 

بكةم. بةرطوزاريى كورديى بؤ كوردى هةذار ئةوةية 
يادطارى بةكار((.

ثيةمَيد بةشى خؤى شارةزاى مَيذوو بووة، بةدأل حةزى 
لةم زانستة كردووة، بةآلم هةميشة مةبةستى بووة 

كة ئةمني زةكى لةم بوارةدا ِرآ ثيشاندةر بآ و كون و 
قوذبنى شوَينان بةدواى ِرووداوى مَيذووييدا بطةِرآ، 

ئةوةتا جارَيكى تر و دواى نزيكةى ساىَلَ بةسةر نامةى 
ثَيشوودا لة ِرؤذنامةكةيدا)24( نووسيويةتى:

))بؤ مةعاىل ئةمني زةكى بةط
من بة ئاشكرا ثَيى ىَل ئةنَيم كة سةر ئاوردشوناس نيم 
و تةئريخ نازامن، لةطةأل ئةمةيشدا زؤرم ئارةزوو لَيية كة 
سةرطوزشتةى ئةم خاكى عَياقة كَيى تيا هةلَكةوتووة، 

يةكةيةكة جوآ جوآ و ئةم شارة كؤنانة كآ بنيادى 
ناون و ئاوةدانى و وَيرانييان ضيية؟((

: ))وا من لة دةوروثشتى خؤمان مةم  لة ثاشانا دةىَلَ
ء زينم نووسى(( دوايى دَيتةسةر باسى دوازدة سوارة و 
شةريف هةمةوةند و مةمحوود سةليم شيوةكةىَل و تاد. 
لة كؤتاييدا نووسيوية: ))هةندآ لة طـــهرز و طزارشى 
ِرةنطاو ِرةنطى بةغدام بؤ بكة بة كتَيبَيكى بضكؤلة تا 
لة ضاثى بدةم، بةآلم توخوا جةعفةرى بةرمةكيشى تيا 

بآ كة بزانني تةئريخ عيبارةتة لة تةكةِرور((.
هةر دواى دوو مانط ثيةمَيد باسَيكى مَيذوويى ضِرى نووسيوة و لة )ذيان(دا بة ناونيشانى )بؤ مةعاىل ئةمني زةكى بةط( لة دوو ذمارةدا بآلوى 

كردووةتةوة)35(. 
دواى داخستنى )ذيان(و وةرطرتنى ئيمتيازى )ذين( كة يةكةم ذمارةى لة 1939/1/26 دةرضوو، ذمارة )554(ى داية. ئةمني زةكى بة شيعر ثيؤزبايى 

لة ثيةمَيد كرد، وة ئةميش لة )ذين(دا بةم شَيوةية وةآلمى دةداتةوة)46(:
))ئةمني زةكى بةط-

بة شَيوةى ِرةمسى و حةقى مةكسووبى، ئَيمة ئةشيا مبان نووسياية مةعاىل سيد ئةمني زةكى، بةآلم بةرطى هونةرمةنديى جيهان ثةسةنديى ئةو، هيضى 
ثآ ناوآ تةنها ئةمني زةكى بةط بةسة.

   ئةم جارة ضاوِروونى غةزةتةكةى بة دوو شيعرى جوانى بة ناوونيشان كردبوو، هةندآ ئةيانوت: ئةمني زةكى بةط شاعي نةبووة، نةيانئةزانى سةرةتاى 
3 ئاماذةية بؤ دوو بةرطة مَيذووييةكةى ئةمني زةكى )خوالصةيَيكى تاريى كورد و كوردستان( يةكةميان 398 الثةِرةية و ساىَل 1931 
لة بةغدا ضاث كراوة. بةرطى دووةم لة كاتى نووسينى ئةو نامةيةى ثيةمَيدا هَيشتا ضاث نةكرابوو، بةآلم ثيةمَيد ِروونووسةكةى ديبوو، 

ئةوةندةشى نةخاياند كة ضاوى خوَينةرى كوردى ثآ ِروون بوو. ئةم بةرطة 431 الثةِرةية و ساىَل 1937 لة بةغداد ضاث كرا.
4 ِرؤذنامةى )ذيان(، ذ 539، 1937/9/20.

5 ذيان، ذ 542، 543، 1937/11/15، 1937/11/22.
6 ذين، ذ555، 1939/2/9.
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جونبوشى زةكاى ئةو بة شيعر بوو، ئةوةأل مةنزومةى كة لة ئةستةنبووأل ثآ نيشانى منى دا، لةوانة بوو بة ضاوةوة ببآ. ئاتةشني و ِرةنطني. دواى ئةوةى 
كة نةذادى كوِرم لة جةزيرةى هةطبةىل هاتة دنيا)57( ئةو قةسيدةيةكى نووسى، خالد زياو ئةكرةم بةطى ِرةجائى زادة)68( زؤريان ثةسةند كرد بةآلم من 

زؤرى لةطةأل خةريك بووم كة لةطةأل شيعر خةريك نةبآ قوةى تةحريرى هةأل نةقرضآ. ضاك بوو شكور وازى لة ثيشةدرؤزنةى ئةو سةردةمة هَينا و 
دةستى داية عيلم و فةن كةوا ئَيستا بةو عيلمةيةوة ئةو هةموو خزمةتةى عَياقى ثآدةكرآ بة تةحرير و بة ِراى و كردةوة ثايةيَيكى بةرزى طرتووة و 

ثايةيَيكى قورسى ئيدارةى طرتووةتة سةر شان و لةطةأل ئةوةيشدا ثةكى نووسينى ئاسارى ثايةدارى نةخستووة. خؤمان ضاولةبةرى خؤى و ذين ضاوةِرَيى 
نووسينيةتى((.

ئاشكراية، ثيةمَيد باوكى دلَسؤزى )نةورؤز( بوو، هةموو ساىَلَ ِرؤذى نةورؤزى دةكرد بة جةذن و لة كارَيزى وةستا شةريف و طردةكةى يارة 
ئاهةنطى ساز دةكرد.

بةآلم ناحةزان هةوىَل كوذاندنةوةيان دةدا، ضةند ساىَلَ ئاهةنطى نةورؤزى ىَل قةدةغة كرا)79(، ئا لةم كاتةدا كة ثيةمَيد كةوتبووة 
بةر ذاروذةنطى مييى، ئةمني زةكى بةطى مَيذوونووس لة طؤظارى طةالوَيذدا وتارَيكى لة شَيوةى نامةيَيكدا بؤ ثيةمَيد 

نووسى)810(:
))بؤ ثيةمَيدى خؤشةويست-

هةموو ئةيزانني كة هةموو سالََيك زةماوةندَيكى بضووك يا طةورة بؤ ئةم جةذنة تةبيعيية ئةكةى. هَيندآ كةس 
لةم فيكر و عةمةلة باشةى تؤ تآنةئةطةيشنت و بوختانى بآ مةعنايان ثآ كردى و بؤيةيةكى سياسييان ىَل داو 

نةيانهَيشت لةسةر ئةو فيكرة بِرؤى. زؤر ناحةق بوون ضونكة ئةم ِرؤذة بةثَيى ئةوة كة ئةوةأل ِرؤذى بةهارة و 
مزطَينى ذيانةوةى تةبيعةت ئةدا، بؤ هةموو ئادةميزاد جةذنَيكى ِراستةقينة و اليقة كة هةموو كةس تةقديسى 

بكا((.
ئةجما باسى ئاطرى نةورؤز دةكاو بةاليةوة واية كة ئةم ئاطرة ثةيوةنديى بة جةذنةكةوة نيية، واى بؤ دةضآ 

كة ِرةنطة هةر بؤ ئيعالنى جةذنةكة لةسةر ضيا و شوَينة بةرزةكاندا ئاطر كرابَيتةوة.
ثيةمَيد بةم ثشتطيييةى ئةمني زةكى بةط زؤر شاد دةبآ و ئةم نووسينةش بة هةل دةزانآ كة 

دةربارةى نةورؤز وتارَيكى دوور و درَيذى بةثَيز بنووسآ و هةر لة طةالوَيذدا بآلوى بكاتةوة، 
كة سةرةتا بةم شَيوةية دةست ثآ دةكات: ))نوورى ديدةى من وآلتةكةم ئةمني زةكى بةط 
لة طةالوَيذى جارى ثَيشوودا لة نةورؤزى من دوابوو. ديارة ئَيمة بة ثةرَيزى ئةوا ئةم جارة 

طولَةوةضنى ئةو ثةرَيزة ئةكةم و لة نةورؤز ئةدوَيم(()911(.
بةر لةوةى ئةمني زةكى بةط ئةو نامةية دةربارةى نةورؤز بآلو بكاتةوة ثيةمَيد لة كؤتايى 
ساىَل 1942 لة طةالوَيذدا وتارَيكى بة ناونيشانى )تاريخ و ئةشخاص( بآلو كردةوة)1012( 

ئةمني زةكى بةط دةربارةى ئةم وتارة نووسينَيكى مَيذوويى تَيو تةسةىل بآلو كردةوة)1113( 
: كة دةىَلَ

))بؤ ثيةمَيدى خؤشةويست-
: كة دارا  بة موناسةبةتى مةقالةى )تةريخ و ئةشخاص(يةوة )....( ثيةمَيدى مامؤستا ئةىَلَ

لة شةِرى ئةسكةندةردا كوذراوة ساسانى كوِرى لة ترسا ِرايكردووة لة ئيقليمى )بابك(دا بآ ناوونيشان 
بووة بة شوان. بابك، خةوَيكى ديوة كة ئةو شوانة شازادةية و هَيناوية كضى خؤى ىَل مارةكردووة، 

كردووية بة زاواى خؤى و )ئةردةشَي(ى ىَل بووة.
هةموو ئةيزانني كة ئةردةشَي بناغةى دةولَةتى ساسانى داناوة و ئةوةأل ثاشاى ئةم بنةمالَةيةية. لة حةقى باوك و باثيانى 

7 نةذاد، ِرؤذى 1904/4/17 لةدايك بوو، ئةم كوِرةى ثيةمَيد خوَيندةوار و ِرووناكبي بوو، ثةخشانى لة طؤظارى )أجتهاد( لة 
ئةستةنبووأل بآلو دةكردةوة، لة وةزيفةيشدا طةيشتة ثلةى موددةعى طشتى، ئةميش دوو كوِرى هةبوو )ئاتيال و ئارطوين(.

8 عوششاقى زادة )خالد ضياء( و ِرةجائى زادة ئةكرةم بةط و حسنَي ِرةمحى لة )ئةظنه( دراوسَيى ثيةمَيد بوون و زؤرى كاتيان ثَيكةوة 
بةسةر دةبرد.

9 بِروانة: ثاشكؤى عَياق، ذ 28، مارتى 1988، نةورؤز لة ساآلنى ضلةكانا، مستةفا ساحَل كةريم.
10 طؤظارى )طةالوَيذ(، ذ 1، س4، كانوونى دووةمى 1943.

11 بؤ تةواوى وتارةكةى ثيةمَيد، بِروانة: طؤظارى )طةالوَيذ(، ذ 3، س4، مارتى 1943.
12 طةالوَيذ، ذ 11، 12، تشرينى دووةم، كانوونى يةكةم 1942.

13 طةالوَيذ، ذ2، س4، شوباتى 1943.
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ئةردةشَي دوو ِريوايةت هةية:
1. ِريوايةتى شانامة و ئةفسانةى ئَيان.

2. ِريوايةتى مشي ئةلدةولة- تةئريى ئَيانى قةديم((.
مامؤستا ئةمني زةكى زؤر بة درَيذى باسى ناوةِرؤكى ئةو دوو سةرضاوةية دةكات و لة دواييدا دةفةرموآ: ))واديارة كة ِراوييانى ئةفسانةى ئَيان بؤ 
ئةمةى ئةردةشَي ببةنةوة سةر بنةمالَةى كيانيان ئةم حيكايةتى ساسانةيان ِرَيك خستووة، وةكوو ضؤن نةسةبى ئةشكانيش دةبةنةوة سةر ئةردةشَيى 

دووةمى هخامنشى كيانى و ئةم غيةتةشيان بؤ ئةسكةندةر صةرف كردووة و كردوويانة بة كوِرى دارا. ئةم ضةند دَيِرةم بؤ ِرووناك كردنةوةى تةئريخ و 
هَينانةوة بيى مامؤستامان )ثيةمَيد( نووسى و شكم نيية كة خؤشى شارةزاى ئةم باسةية((.

كة نوورى سةعيد، شةشةمني كابينةى وةزارةتى ثَيك هَينا، ِرؤذى 1941/10/9 ئةمني زةكى بوو بة وةزير، ئةمة يانزةهةمني جار بوو دةبووة وةزير، 
بةآلم لة 1942/1/31 وازى هَيناو لة وةزارةت كشايةوة)1215(، ئيرت نةخؤشى بةرةبةرة زؤرى بؤ دةهَينا، هةرضةند ئةوةندةى دةستى قةلَةمى دةطرت لة 

نووسني دوور نةدةكةوتةوة، لةتةك ثيةمَيديشدا هةردةم نامة لة نَيوانياندا هةبوو، يةكآ لةو نامانة كة نرخَيكى مَيذوويى هةية و بة نامةى )مالَئاوايى( 
دادةنرآ، ئةو نامةيةيةتى كة لة 1948/6/29 لة بةغدادةوة بؤ ثيةمَيدى ناردووة، هيض كاميان بييان لةوة نةكردووةتةوة كة ئةوة دوانامة دةبآ لة 

ذيانياندا.
))دوانامةى ئةمني زةكى بؤ ثيةمَيد

1948/6/29
ضراى ئةدةبى وآلتةكةم... كارتة دلَبةرةكةمت وةرطرت، ئاى ضةند دلَسؤزانة بوو، ضاومى ِروون كردةوة، ذانى ثةجنةكامنى شكاند. بةو هَيزة دةستم داية 

قةلَةم ئةم ضةند دَيِرةم نووسى، خؤزطة مبتوانياية بة كامى دأل تَي بنووسم، نازانى ضةند ئاواتة خوازى طفتوطؤم لةطةأل تؤ.
ياخوا تؤ هةر بذيت، ئةطةر قسمةت بآ ضاومان بة يةك ئةكةوآ.

نازامن تاكةى )تةثَلى تؤثنَي( بة بَيسارانى و وةىل دَيوانة و ئةمانة ئةكةى؟)1316(. سةرم وا ىَل تَيك ضووة فةرقى وتارى ئَيوة و ئةوان ناكةم! ِرةنطة 
ئةوانيش زيندوو بووناية وا بووناية.

هةر خؤش بآ مامؤستا)1417(.
ئيمزا

حممد ئةمني زةكى((
هةفتةيةك دواى نووسينى ئةو نامةية، ئةمني زةكى بةط هات بؤ سلَيمانى، لةاليآ بؤ ئةوةى لة طةرماى بةغداد دوور بكةوَيتةوة، بة 

هيواى ئةوةى كة ِرةمةزان و جةذن لة سلَيمانى بةسةر ببات، لةاليةكى تريشةوة كة لة نزيكةوة هةوىَلَ بؤ ئةو ناتةواويانة بدات كة لة )ليواى( 
سلَيمانيدا هةبوون تا بيان طةيةنَيتة كاربةدةستان. ثيةمَيد لة بةخَيهاتنةوةى ئةم ميوانة ئازيزةدا نووسى)1518(:

 ))ئةمني زةكى بةط )عةين( و نوورى )عةينى()1619( قةومةكةمان هاتةوة. دمَلان بة فةيزى مانطى ِرةمةزان ثِر لة شايى جةذن فةرةحناكةو 
ضاومان بة ديدارى ئةو ِرووناكة. ئاى ثيييى ضةند بَى بيى، واى ناتةوانى ض دةردَيكى هةميشة لةبيى. خؤزطة ئةم نةوعة ثياوانة )بةدةل(يان ىَل 

قبووأل ئةكرا)1720( بةآلم هةر ِرةش بطية((.
هةر ئةو ِرؤذة كة ئةم ضةند دَيِرة لة ذيندا بآلو دةبَيتةوة، ثيةمَيد ئَيوارة دةضَيتة ماىَل ميزا فةتاح بؤ الى، وة تا درةنطانآ ثَيكةوة دةبن، بؤ ِرؤذى 
دوايى ئيرت بةرةو ئةوة دةِروات كة مالَئاوايى لة جيهان بكات، هةر ئةو شةوة بؤ يةكجارى كؤتايى ذيانى هات. مةرطى ئةم ثياوة مةزنة كؤستَيكى 

: ))هؤى ئةو وازهَينانةى تةنها نةخؤشى نةبوو، زياتر لةسةر ئةوة بوو كة نوورى سةعيد بآئاطاو  15 د. كةمال مةزهةر، دةىَلَ
ِرةزامةنديى ئةو يةكَيكى ناشيى كردبووة كارطَيِى طشتيى ثَيوانة لة وةزارةتةكةى ئةودا، ئةو كارةى ِرقى وا هةلَساند جارَيكى تر توخنى 

وةزارةت نةكةوَيتةوة(( مَيذوو، ل156.
16 ثيةمَيد، زؤر جار شيعرى خؤى بة ناوى ئةو شاعيانةوة بآلو دةكردةوة يان دَيِرةشيعرى خؤى تَيهةلَكَيشى شيعرى ئةوان دةكرد، 

ئةوة جطة لةوةى كة شيعرةكانيانى دةطؤِريية سةر شَيوةى كرماجنى خواروو، هةندآ جاريش دةستكارى دةكردن. ئةم حالَةتةش بؤتة هؤى 
ثةيدابوونى جةجنالَييةك بؤ توَيذةرةوة و لَيكؤلَةرةوانى شيعرى ثيةمَيد، لَيةدا ئةمني زةكى بةط ئاماذةى بؤ ئةو جؤرة ئالَؤزيية كردووة.
17 ثيةمَيد، دواى كؤضى ئةمني زةكى بةط بة )19( ِرؤذ ئةم نامةيةى لة ذمارة )928(ى )ذين(ى ِرؤذى 1948/7/28 بآلو كردةوة.

18 ذين، ذ 925، ِرؤذى ثَينج شةممة 1948/7/8.
19 عةين: ئاماذةية بؤ ئةوةى كة ئةمني زةكى بةط ئةندامى ئةجنومةنى )ئةعيان( بوو، نوورى عةين: واتة بينايى ضاو، يان ِرووناكى 

ضاو.
20 بةثَيى ياسا، لةو سةردةمةدا كة يةكآ بانط دةكرا بؤ سةربازيى )بةدةل(ى دةدا واتة ثارةى دةدا و سةربازى بؤى حساب دةكرا، 

خةلَكى ثَييان دةوت )بةلَةد(. لَيةدا ثيةمَيد ئةوةندةى ئةمني زةكى بةالوة مةزن بووة وتوويةتى خؤزطة بؤ ئةم جؤرة ثياوانة )بةدةل( 
ببواية و خبرايةتة برى مةرطى ئةم هةلَكةوتووانة.
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طةورة بوو بؤ كورد، بةآلم بة ِرادةية كارى كردة سةر ثيةمَيد كة لة ثةلوثؤى خستبوو، فرمَيسكى ضاوةكزةكانى بةسةر ِريشة سثيية تؤثزييةكةيدا وةك 
بارانى بةهار دةهاتة خوارآ. بةو دلَة هةلَقرضاوةوة دةست دةداتة قةلَةمةكةى و ئةم )ماتةم(ة دةنووسآ)1821(: ))سةيرى كةض ِرةويى ئةم ضةرخة كةن! 
لة ذمارةى بة رووى ذيندا مزطَينى هاتنى ئةمني زةكى بةطمان دابوو كةضى بة هةموو كةض بةختى و دىَل شكستييةوة كؤضى دوايى ئةو ئةنووسني. 

ئةمني زةكى بةط بةو نةخؤشى و بآتاب و تواناييةوة كة نةيئةتوانى لة جَيى خؤى ِراستةوةبآ، ديسان بةهَيزى خؤشةويستى وةتةنةكةيةوة كة خزمةتى 
بكاو ئاوى ثاك بؤ ثَينجوَين بَينآ و ئاوى بؤطةن و ثيسى شيوةكان داثؤشآ بةم ضلةى هاوينة و بةم ِرةمةزانة هاتبوو، وة ئةم هةموو خةلَكة كة ئةيان 

دى ِرةمةزانيان بة ِرووى ئةوةوة بة جةذن ئةزانى. ضونكة ثياوَيكى بةكةلَك و خَيخواه و دلَسؤز بوو. بةىَلَ كوردستان بةرودوا ثياوى طةورة و ناودار 
و تةنانةت مةليكى تيا هةلَكةوتووة، بةآلم ئةو ثياوَيكى تر بوو، وَينةى هةلَناكةوَيتةوة. خوَيندةوارآ بوو ناوى كوردى بَلند كردةوة، مردووةكانى 

زيندوو كردةوة و فرياى زؤر بآواية و بآضارة كةوت. خؤ ديارة )ذين( تا ئَيستا مةدحى خؤِرايى كةسى نةكردووة، وا ئةيةوآ يادى ضاكيى ئةو بكا، 
بةآلم نايطاتآ. هةر ئةوةندة ئةلََيني: كؤستَيكى طةورة بوو. ديارة ئةو دألء دةروونة و ئةم مانطى ِرةمةزانة طؤلَكؤى طردى سةيوانى كردووة بة سةيوانى 
ِرةمحةتى خؤيى، تةسةلالى خؤم و كةسءكارى ئةويشم ناوآ. توخوا من خؤم بَلَيم تةسةلالم بوآ؟ ئةوم لةبي بضَيتةوة؟! دةك خوا نةكا. لة ذوورسةرى 

بةطريانةوة ئيتيجاىل شيوةنَيكم وتوة، ئةوة هةر بؤ خؤمة. تةسةلالى طةورة ئةمة بوو كة بة ضاوى خؤم ديم ميللةتَيكى قةدرشوناس و وةفاكار و بَلند 
دةمارو مةردانة شيعارم هةية. بةم مانطى ِرةمةزانة كة كةس ئةوةندة بةدةرةوة نةبوون نازامن ئةم خةلَكة ضؤن بيستبوويان؟ شارى سلَيمانى وةك سوثاى 
سلَيمان بة جارآ خرؤشان، ِروويان كردة ماىَل ميزا فةتاح، ضونكو ئةو هةرضةندة بهاتاية لةوآ ئةبوو، ماىَل خؤى بوو. هاى ميزا فةتاح ِرووى خؤت 

و برات و عائيلة و كوِر و كض و كةسءكارت سثى كة ئةم ميوانة عةزيزةتان ضؤن بة قةدرو حورمةتةوة بةِرآ كردو ئةى شارى سلَيمانى ناوى مةردى و 
وةفاتان وةك تةئريةكةى ئةمني زةكى بةط هةر لةكارا بآ بؤ ئةم جؤشء خرؤشء دلَسؤزى و قةدرشوناسيةتان كة ضؤن ئةو كؤتةأل و دارةمةيتةتان طرت 

بةسةر سةرةوة.
ئةى قةومى كورد ئافةرين بؤ ئَيوة كة لة دوورو نزيك و هةولَي و كةركوك و ئافاقى كوردستانةوة ضؤن لةثَيش كوِرةكانيا طةيشتنة سةرى. هاوار بة ماَل 
و داخى بة جةرطم بؤ )سانيحة( كة ئةمةندة سالَة لة ذوورسةرى باوةشَينى كردو هةنطامى هةنطامةى كؤضى دوايى نةدى.  توخوا ضةند بة سؤزةوة تا 

زمانى لة كاردا بوو سانيحةى بانط كرد((. 
ئةجما ثيةمَيد دَيتةسةر باسى بةشداربوونى مؤسيقاى سوثا و ئةفسةرانى )حامية( لة بةِرَيكردنى تةرمى ثيؤزيدا، ئةمووست بؤ ئةو وتارة بةسؤزةى 

بةِرَيوةبةرى ثةروةردةى سلَيمانى مامؤستا عبداجمليد حةسةن وةىل ِرادةكَيشآ كة لةسةر قةبران بة زمانى عةرةبى خوَيندويةتيةوة. هةروةها باسى دةيان 
: بروسكةش دةكات كة طةيشتوونةتة ذين. لة كؤتاييدا دةىَلَ

ئاخ حةمةدةمينى حاجى ئةورةمحان 
كوِرة الوةكةى طةِرةكى خؤمـان

))هاودةردى ئةستةنبووأل و شارامن، ناتوامن هيضت بؤ بنووسم((
: هةر لةو ذمارةيةى )ذين(دا ئةم شيعرةشى بؤ نووسيوة كة تَييدا دةىَلَ

ضراى ِرووناكيى كورد كوذايةوة
تةختى سلَيمان تةخت كرايةوة

ئةمني زةكى بةط ِرؤذى ِرةمةزان
هةوارطةى بردة سـةر طردى سةيوان
لةوساوة كة ئةو ئةســـثةردةى طَلة

فرمَيسكم تَيكةأل بة خوَينى دلَة
وةك لَيةدا بؤمان دةركةوت دوانامةى ئةمني زةكى بةط بؤ ثيةمَيد لة 1948/6/29 بوو، لة 1948/7/8 بةخَيهاتنةوةى نووسى، لة 7/15 بة 

)1922(: ))ئَيمةش برينى ئةمني زةكى  سؤزةوة شيوةنى جةرطربِاوى و ثشتشكاويى خؤى نووسى، لة 7/22 بةناونيشانى )طةرمةبرين( نووسيويةتى و دةىَلَ
بةط بة طةرماوطةرمى ثَيمان نةزانى تا ساردبوةوة ئينجا تآئةطةين كة ضيمان لةكيس ضووة((.

لة ِرؤذى 1948/8/26 لة يانةى فةرمانبةران لة سلَيمانى بة هةوأل ء كؤششى خوالَيخؤشبوو عبداجمليد حةسةن وةىل كة نووسةرو ِروناكبيَيكى عةرةب 
بوو، ئةو سةردةمة بةِرَيوةبةرى مةعاريفى سلَيمانى بوو كؤِرى ماتةمينى ضلةى مَيذوونووسى طةورة ئةمني زةكى بةط سازكرا، طةىَل وتار و شيعرى 

بةهادارى تَيدا خوَيندرايةوة، ثيةمَيدى هاوِرَيى طيانى كؤض كردوو بة سؤزةوة ئةم شيعرةى خوَيندةوة:
داخآ كة فةلةك ناى بة جةرطما

كزم لة كزةى سةرةمةرطما
21 ذين، ذ 926، ِرؤذى ثَينج شةممة 1948/7/15.

22 ذين، ذ 927، 1948/7/22.
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بةخت و بةرطم ِرةش ضاوسثى بةشـــني
فرمَيسك سوور و سوَير بؤ حةمةدةمني

ضونكة باوةِرى بة خواو ئايينـة
جَيى خاىَل نابآ لة خؤى ئةمينة)2023(  

ئةمني زةكى بةط، دواى كؤضيشى لة ويذدان و هةست و هؤشى ثيةمَيدا دةذيا، تا ئةو ِرؤذةى سةرى نايةوة فةرامؤشى نةكرد و يادطارى ئةوى لةبي 
نةضووةوة.

: ))يادى دلَسؤزَيك بة  ثَيش ئةوةى ساىَل 1948 كؤتايى بآ جارَيكى تريش ثيةمَيد بة دلََيكى هةلَقرضاوةوة لة ذينى خؤيدا وتارَيكى نووسيوة دةىَلَ
طريانةوة((

             ))وا بة طردةكةى شوَين سةيوانةوة((.
             ))ئةمَينآ حةزين بؤ ِرؤحى ئةمني((

             ))روح االمينى بآ بة هاونشني((
))ئةمني زةكى بةطى كوِرى طةِرةكم، هاودةمى ئةستةنبووأل، 

هةموو شةو و ِرؤذى هةينييان ميوانى عةزيزى جةزيرةى 
هةطبةليم، شةوقى ضراى ذيان و ذينم ئارايشى الثةِرةى ذيان 

و ذينم(()2124(.
ثيةمَيد بة دةم هةنسكى طريانةوة وتارةكةى نووسيوة 
و ئةوةمان بؤ دةردةخات كة هةرطيز زةكى بةطى لةبي 
: ))ئَيستاكة بة تةنيا ئةمَينمةوة و  ناضَيتةوة ئةجما دةىَلَ
يادى حةمةدةمينم ئةكةمةوة بآ ئيختيار فرمَيسكى 

ضاوم ِريشى ئيختيارى سثيم تةِر ئةكا. خؤ هَيجطار كة 
ئةِروامنة )كولكسيونى ذين( و ئةو هةموو نووسينةى ئةوى 

تيا ئةبينم يا كيسة خامة كؤنةكةى)2225( كة نامةى ئةو 
و جةعفةر ثاشاى بة خةتى خؤيانى تياية و دةرى دَينم 

ئاخَيكى دةردمةندى هةلَدةكَيشم((.
ثاشان دَيتة سةر كردةوة بة سوودةكانى و تةقةلال زؤرةكانى 
و بةرهةمى بة كةلَكى ئةم ثياوة هةلَكةوتووةى كة تا ذيا، 

ذيانى بؤ ميللةتةكةى بوو.
: ))ئةمني بن، ئةمني زةكى نامرآ،  لة كؤتاييدا دةىَلَ

بةختيارى و ثايةدارى و بةرخوردارى بؤ قةومَيكة كة ثياوى 
واى تيا هةلَدةكةوآ((

ئةمة طولَبذَيرَيكى نامة و يادطارةكانى نَيوان ئةم دوو 
كةلَةثياوة بوو كة بةلَطة و نيشانةى بةهَيزن بؤ دؤستايةتى 
و برايةتى ِراستةقينةى نَيوان نووسةرة بليمةتةكامنان، هيوام 
واية نةوةى ئَيستاو دواِرؤذ كةلَكى ىَلءةربطرن و ئاوِرآ لة 
خةرمانى ئةم سامانة بةثيتةمان بدةنةوة كة هةر مةلَؤ و 
شارايةكى الى مرؤظى قةدرزان خةرمانَيكة لة ثيت و فةِر.

23 تةواوى ئةم شيعرة و وتار و شيعرةكانى ترى ئةو كؤِرة، بة كردو كؤششى مامؤستا عالْ الدين سجادى لة كتَيبَيكدا بةناوى يادى حممد 
امني زةكى كؤكراوةتةوة و ساىَل 1948 لة بةغداد لةضاث دراوة.

24 ذيان و ذينى يةكةميان مةبةست لة ذين و ذيانى خؤيةتى، ذيان و ذينى دووةميان ئاماذةية بؤ هةر دوو ِرؤذنامةكةى، كة ئةمني 
زةكى بةط لة نووسةرة هةميشةييةكانى ئةم دوو ِرؤذنامةية بوو.

25 بريا بزانراية ئةو كيسة خامة ضى بةسةر هات و كةوتة الى كآ؟ بَيطومان ئةو نامة و دةستنووسانة سوودَيكى طةورةيان بؤ توَيذةرةوة 
و لَيكؤلَةرةوة هةية، بة تايبةتى بؤ ليذنةى ساغكردنةوةى )ديوانى ثيةمَيد( ئةطةر لة بةرد دةستيانا بواية زؤر شتى بؤ ِروون دةكردنةوة.
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لەیادی 65 ساڵەی وەفاتی 
مێژوونووسی گەورەی كورد
محەمەدئەمین زەكی بەگ

1880 ـ 1948

حەسەن مەحموود حەمە كەریم

پێشەكی:
ئەمین زەكی بەگ یەكەم مێژوونووسی كوردە كە 

بابەتەكانی شێوازی لێكۆڵینەوەی وەرگرتووە و شیكردنەوەی 
بۆ هەندێ  بڕگە كردووە، نەهاتووە باسەكان وەك خۆی 
بگێڕێتەوە، بەڵكو زۆر كەمیش بێت ڕاكانی لەیەكداوە 
و بە دوای ڕاستییەكاندا گەڕاوە، هەندێ  نهێنی ئاشكرا 
كردووە، یەكەم مێژوونووسی كوردە كە سوودی لە 

سەرچاوە جۆراوجۆرەكان وەرگرتووە، ڕایەكانی تەبەری 
و ئیبن كەسیر و ئیبن ئەسیر و واقیدی و مەسعوودی 

لە عەرەبەكان هێناوە، سەرچاوە فەڕەنسی و ئینگلیزی و 
ئەڵمانی و ئەوروپییەكانی وەرگرتووە و بەراوردی كردوون، 
كەسێكە چاوەڕوانی كەسی نەكردووە بابەتی بۆ بگوازێتەوە، 
بەڵكو خۆی بۆ خۆی چووەتە فەڕەنسا و ئەڵمانیا و ڕووسیا 

و ئەستەمبوڵ و شام و سەرچاوەكانی هێناوە و تاوتوێی 
كردووە، ئەو دەیزانی كە مێژوو لە فراوانترین مانایدا 

چیرۆكی ڕابردووی مرۆڤە، هەر بۆیە دڵسۆزانە گەڕاوە 
بە دوای ڕەچەڵەك و مێژووی گەلەكەی و لە جوانترین 
شێوازدا بۆ الوان و ڕۆشنبیرانی نووسیوە، هەتا پێیان بڵێ  
ئەوە چیرۆكی ژیانی ڕابردووی تۆ و باپیرانتە، ئاگاداربە، 

ڕابردووت بناسە، ئەو لە شێوەی چیرۆك خواندا بەسەردێكی 
خەرافی ئامێز نەینووسیوە، هەتا مرۆڤ لەگەڵ باسەكانیدا 

هەڵچێ و داچێ  و یاری بە هەست و سۆزیان بكات، بەڵكو 
لەگەڵ عەقڵ و زەینیاندا قسە دەكات و دەیەوێ  تێیان 

بگەیەنێت، ئەو مێژوونووسێكی بێالیەنی مەزنە، جێی خۆیەتی 
سااڵنە كۆنگرە و سیمینار و خەاڵتی بەناوەوە بكرێ .
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كەسێك چاكتر لێی دێ  مێژوو بنووسێتەوە، كە خۆی 
كەسایەتییەكی ناو مێژوو بێت و ڕۆڵی هەبێ و پیاوی 
ناو ڕووداوەكان بێت، شەرەفخانی بەدلیسی میرێكی 
گەورەی كورد بوو، لە نێوان سنووری سەفەوی و 

عوسمانیدا حكومەتێكی دروست كردبوو، لە ڕوانگەی 
خۆیەوە شەرەفنامەی نووسی، ئەو كارە مەزنەی بۆ 
كورد كرد، ئەمین زەكیش ئەفسەرێكی پایەبەرزی 
سوپای عوسمانی و عێراق بوو، هەشت جار بووە 

وەزیر لە حكومەتی عێراق و دوو جار بووە مودیر 
عام و دووجاریش بووە نوێنەری خەڵكی سلێمانی 

لە ئەنجومەنی نیشتمانیدا، لەو ڕوانگەیەوە مێژووی بۆ 
گەلەكەی نووسییەوە. ئەمین زەكی لە كاتێكدا هاتووە 

كە كورد لە بارێكی نالەباری سیاسیدا ژیاوە، دوای 
ئەوەی عوسمانییەكان الواز دەبن، هەر گەلە بەناوی 
خۆیەوە خۆی دەناسێنێ ، دیار نییە حسابێك بۆ كورد 
كرابێت، دواتر دەكرێتە چوار پێنج بەش، كوردیش 

خۆی بۆ خۆی گرویەكی سیاسی بەهێزی نەبووە، داوای 
مافی كورد بكات و، بە جددی هەوڵی بۆ بدات، هەر 

بۆیە ئەمین زەكی بیری كردەوە مێژوویەك بنووسێ 
گەلەكەی هانبدات، بیر بكاتەوە كە ئەویش هەیە، 

خاوەن ماف و زمان و خاك و مێژووی دوور و درێژ 
و دەوڵەمەندە، لە كۆندا چەندین دەوڵەت و میرنشینیان 
بووە، سەروەرییان تۆمار كردووە، پێیان دەڵێ  دەتوانرێ  
ئەوە دووبارە بكرێتەوە، جارێتر كورد ببێتەوە بەخاوەنی 

دەوڵەت و كەسایەتی خۆی، ئەمین زەكی كە باری 
كورد دەبینێ ، مێژوویەكی زیندوو دەنووسێ ، كۆمەڵێك 

بابەت دەوروژێنێ ، لەبارەی ڕەچەڵەك  و جوگرافی و شار 
و، ژیانی سەدان كەسایەتی ڕابردووی كورد دەنووسێ و 

بە گەلەكەی دەناسێنێ .
گەلی كورد دوو مێژوونووسی جددی دڵسۆز و بێالیەنی 
بووە، یەكەم )شەرەفخان( حاكمی بەدلیس كە بە باوكی 
مێژووی كورد دادەنرێ ، دووەم )محەممەدئەمین زەكی( 

كە بە نوێكەرەوەی مێژووی شەرەفخان و مێژووی 
كورد دادەنرێت، مێژووەكەی شەرەفخانی بە وردتر 
و هاوچەرخانە تر نووسیوە، شێوازی ئەم جیاوازترە 
لە شێوازی شەرەفخان، شەرەفخان وەك هەقایەت و 
سەردێك نووسیویەتی، بەاڵم ئەمین زەكی دەیەوێ 
بدات لە وەتەری ناسكی هەستی نەتەوایەتی الوانی 

كورد، بیانجوڵێنێ ،، وەك مردوو بەسەر ڕووداوەكاندا 
گوزەر نەكەن، ئەو هەوڵیداوە لە سەدان كتێبی بەنرخ، 
كتێبێكی زیندووی بەهێز بنووسێ، زۆرترین زانیاری 
كۆكردووەتەوە، دەیەوێ  بە نەتەوەكەی بڵێ  ئێوەش 

هەن، مرۆڤن، مافتان هەیە، دەیان حكومەت و میرنشین 
و هەزاران پیاوی گەورە و دەیان شۆڕشی مەزنتان لە 
هەگبەدا هەیە، پێیان دەڵێ  مەپسێن مەخەون، هەڵسن 

بجوڵێن داوای ماف و ئازادی بكەن، ئەم نووسینانەی 
ئەمین زەكی لە كاتێكدا بوو كە هەستی نەتەوایەتی 

الواز و مردبوو.
پێم سەیرە ئەم پیاوە ڕۆشنبیرە سیاسییە نەتەوەییە دڵسۆزە، 

كە ئەوروپای دیوە، سەردانی ڕووسیا و واڵتانی 
ئەسكەندەناڤیای كردووە، لە زۆر لە بەرەكانی جەنگی 

عوسمانیدا بەشداری كردووە، لە كێشەكانی دونیای 
ئەو كاتە حاڵی بووە، خۆشی كەسایەتییەكی میانڕەو 

و پاك و خۆشەویست بووە، هەمیشە مەجلیسەكانی بە 
گەنجانی كورد گەرم بووە، هانیداون بۆ خوێندنەوە 

و خۆ ڕۆشنبیركردن و شارەزابوون لە مێژووی كورد، 
پێی وتوون مێژوو ئاراستەی نەتەوەیی بۆ خوێنەر 

دروست دەكات، ئاسۆی زەین دەكاتەوە و فراوانی 
دەكات، بەاڵم ئەمین زەكی خۆی بەشداری پارتێكی 
كوردی یان توركی ئەو كاتەی نەكردووە، هەرچەند 
سەركردەكانی ناسیون، لەگەڵیاندا ژیاوە، بەاڵم هەوڵی 

نەداوە پارتێكی سیاسی كوردی دروست بكات، كە بە 
مەرجێ  لە هەموو كەسە سیاسییەكانی ئەوكاتە شارەزاتر 
و ناسراوتر بووە، ئەو وتانە ڕاست نییە كە هەندێ  باس 
لە كارە حیزبییەكانی ئەمین زەكی بەگ دەكەن، ئەو 
كاری حیزبی نەكردووە، بەاڵم لە كۆڕ و كۆبوونەوە 

ڕۆشنبیرییەكاندا بەشدار بووە و یارمەتی داون، 
هاوڕێیەكی نزیكی مستەفا كەمال ئەتاتورك و مەلیكی 

عێراق بووە، هاوڕێی نزیكی پیرەمێرد و عەالدین 
سوجادی و د. عیصمەت شەریف وانلی و تۆفیق 

وەهبی و مەعروف چیاووك و ئەوڕەحمان بەگی بابان 
بووە، هاوڕێی پیاوە گەورەكانی تورك و عەرەب بووە، 

سەردان و نامەیان لە نێواندا 
بووە، دەیان ڕۆڵی سیاسی 
و سەربازی بەرزی بینیوە.

 ئەمین زەكی لە 
باسەكانیدا زۆر سەرسامە 

بە توانای مینۆڕسكی 
لە مێژووی كورددا، 

لێكۆڵینەوەكانی ئەوی 
بەالوە گرنگە، مینۆڕسكی 

رۆژهەاڵتناسیش لە 
بابەتێكدا كە باس لە 
مێژوونووسانی كورد 

دەكات، یەكەم كەس 
وەسف و سەنای 

ئەمین زەكی بەگ 
دەكات، محەمەدئەمین 

زەكی ئەفسەرێكی 
دەركەوتوو بووە لە 
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سوپای عوسمانیدا، بەشداری جەنگی جیهانی یەكەم 
دەكات، لە نزیكەوە هەموو كارەسات و واوەیالكانی 

دیوە، كە چۆن واڵتە جوانەكەی كوردستان دەبێتە 
مەیدانی جەنگێكی كاول كار، دەبێتە هۆی لەناوچوونی 
هەزاران كوردی بێتاوان، لە شەڕ و برسێتی و نەخۆشیدا 

دەفەوتێن، كورد لەو شەڕە خراپەكارەو، لە ستەمی 
شۆڤینی كەمالییەكان و ئینگلیز هیچی دەست ناكەوێت، 
جگە ماڵ كاولی و دابەشبوون، كەمترین مافی پێ ڕەوا 

نابینن، لەو كەشوهەوا نالەبارەدا، محەمەدئەمین زەكی 
ڕۆشنبیر و مەوسوعی و بەهرەمەند، لە بەرزترین پلەی 
سەربازیدایە، دڵسۆزە بۆ گەلەكەی، هیچی پێ ناكرێ ، 

جگە لەوەی كۆمەڵێك كتێب بۆ مێژووی گەلەكەی 
بنووسێتەوە، بیسەلمێنێ  بۆ جیهان و گەلەكەی، كە 
نەتەوەی كورد گەلێكی كۆن و بە توانان، خاوەنی 
مێژووی دەوڵەمەند و كولتوور و فۆلكلۆر و ئەدەبی 

دەوڵەمەندی خۆیانن.
     

ئەمین زەكی نووسەر:
  ئەمین زەكی، جگە لەوەی زانایەكی بەرز و 

ئەفسەرێكی كارامە و سیاسەتمەدارێكی بەهرەمەند بوو، 
مەرجەعێكی گەورە بوو، لە ئەستەمبوڵ پرس و ڕایان 
پێ دەكرد، شارەزاییەكی زۆری لە مێژوو و مێژووی 
عەسكەری دا هەبوو، ساڵی 1920 دەوڵەتی عوسمانی 

دەیكەن بە لێپرسراوی )بەشی مێژووی جەنگیی(، جگە 
لە زمانی كوردی، فەڕەنسی و ئینگلیزی و توركی 

و عەرەبی و فارسی زانیوە، ئەوە وای لێكردبوو 
خوێندنەوەی بەرباڵو و نووسینی چاكی هەبێت، گەر 

ئەوە نەبوایە كە بەردەوام بەكاری سەربازی و گواستنەوە 
و بەرزبوونەوە لە پلەو پایەدا سەرقاڵی كردبوو، بەتایبەت 
كە جەنگی جیهانی یەكەم زۆر خەریكی كردبوو، هێز 
و بیركردنەوەی خواردبوو، توانا ڕۆشنبیرییەكانی زیاتر 
دەتەقی، بەاڵم هەر ماوەی دەدۆزیەوە، 8كتێبی توركی 

و 10 كتێب و نامیلكەی كوردی و، دەیان بابەتی 
كوردی و توركی لە گۆڤار و ڕۆژنامەكاندا و، هەندێ  

دەستنووسی چاپ نەكراوی هەیە..

نموونەی یەكێك لە كتێبە توركییەكانی:
 ئەمین زەكی لە ساڵی 1906 هەتا 1921 هەشت كتێبی 

بە توركی نووسیوە وەك كتێبی )چۆن عێراقمان لەدەست 
چوو(، )شەڕەكانی عێراق و هەوڵەكانمان(، )شەڕی 

سەلمان پاك و پاشكۆیەك(، )بەغداد و بەسەرهاتی دواین 
كەوتنی(، )لەشكری عوسمانی( و چەند دانەیەكی تر، 
جگە لەوانە كتێبێكی دوو بەرگی بەناوی )هێرش بۆ 
سەر كوت و ئابڵوقەدان( بە دەستنووسیی پێشكەشی 

مۆزەخانەی بەریتانیای كردووە و سوپاسنامەی تایبەتی 
لەسەر وەرگرتووە، ئەم كتێبانە بۆ ماوەیەكی زۆر 

بووبوونە سەرچاوەی خوێندن لە دەزگا سەربازییەكانی 
توركیادا.. شتێكی چاكە ئەگەر ئەو كتێبانە وەربگێڕایەتە 
سەر زمانی كوردی، هەتا هەموو توانا ڕۆشنبیرییەكانی 
ئەمین زەكی لەبەردەستدا بوایە بۆ لێكۆڵینەوە لە ژیان 
و بەرهەمەكانی، لێرەدا نموونەی یەك كتێبی توركی 

محەمەدئەمین زەكی دانیشتووی ناوەڕاست بە بەرگی ئەفسەریی عوسمانییەوە
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هەر بۆ ناساندن دەخەینە ڕوو، هەتا بزانن ئەمین زەكی 
لە بواری سەربازییدا چەند شارەزا و بەتوانا و هەقبێژ 

بووە، باس لە هێرشی هێزەكانی  بەریتانیا دەكات 
بۆ بەغدا، هەموو الیەنەكان و میزانیەی هێز و هۆی 

شكستی عوسمانییەكان و نەخشە جەنگییەكان بە 
تەواوی شی دەكاتەوە، ئەم كتێبە یەكەم نووسینە لەسەر 
داگیركردنی بەغدا لە جەنگی جیهانی یەكەمدا، هەموو 
وردەكارییەكانی باس كردووە وەك فەرماندەیەك خۆی 
لە جەنگەكەدا ژیاوە و دیوێتی، نەك وەك خوێندكارێك 

كە لە سەرچاوەكان دەری هێنابێت، ئەم كتێبە بۆ 
نووسینەوەی ئەو قۆناغەی مێژووی بەغدا زۆر گرنگە.
 كتێبی )بغداد و صوك حادثە ضیاعی( واتە )بەغداد 
و دوا كارەساتە لەدەستچوونەكەی(، مامۆستا مستەفا 

نەریمان دەڵێ : ئەم كتێبە 140 الپەڕەی كاغەزی زەردە، 
ساڵی 1338ـ 1341 ی ڕۆمی واتە ساڵی 1922 ی زاین 

لە ئەستەمبوڵ لە چاپخانەی عەسكەریە لەبەر گرنگی 
حكومەتی توركی لەسەر حیسابی خۆی چاپی كردووە، 

لەسەر بەرگەكە نووسراوە )نووسەری: بەڕێوەبەری 
پێشووی شوعبەی ئیستخباراتی سوپای شەشەمی عێراق 

موقەدەمی ڕوكن محەمەدئەمین(، الی سەرووی 
بەرگەكەوە نووسیویەتی: )هەم مافی هەر میللەتێكە و 

هەمیش لەسەریەتی كە لە هەڵەكانی بگەڕێت و حیساب 
لەگەڵ ئەو كەسانەدا بكات كە هەڵەیان كردووە، هەر 
میللەتێك ئەمە بخاتە پشتگوێ ، هیوای ژیان و چوونە 

پێشەوەی بەخۆی نەبێت ـ م . ئەمین( لەالپەڕەی یەكەمی 
وێنەیەكی خۆی بە بەرگی ئەفسەرییەوە هەیە و لە ژێری 

نووسیویەتی )محرر عاجز(.
كتێبەكە پێنج بەشە، هەمووی باس لە جموجۆڵی 

سەربازی پێش هێرشبردنی سوپای بەریتانی دەكات 
بۆ سەر بەغدا، پاشان باسی هێرش و بەرەنگاری 

عوسمانییەكان و پاشان كشانەوەی عوسمانییەكان و 
داگیركردنی بەغدا دەكات لەالیەن بەریتانیاوە، كتێبەكە 

چوار پاشكۆی هەیە، یەكیان باسی مێژووی بەغدا و 
ژمارەی ئابڵوقەدان و كارەساتەكان و وێرانكردنەكان 
دەكات كە بەسەر بەغدادا هاتووە، پاشكۆی دووەم 
باسی بروسكەی سەرۆك لەشكری سوپای عوسمانی 

دەكات كە لە بەغدا باڵوی كردەوە، دەربارەی چۆنیەتی 
كشانەوە و ئاگاداری ئەستەمبوڵ و وەزارەتی جەنگ و 

سوپاكەی خۆی كردووە، لەناو كتێبەكەدا دوانزە وێنەی 
تیایە كە دیمەنی ئەوسای بەغدا و دانیشتوان و مەزارگە 

و مزگەوت نیشان دەدات، دوو نەخشە هەیە، یەكیان 
نەخشەی بەغدا و دەوروبەری و دووەم نەخشەی پالنی 

ئەو شەڕەیە.
گرنگی لەوەدایە ئەمین زەكی خۆی تابلۆكێشێكی بێ 

وێنەیە، تابلۆی زۆری ناو بەغدا  و ڕووبار و مەزارگە  و 

شوێنە دڵڕفێنەكانی كردووە و زۆر وردەكاری و زەین 
ڕوون و ڕەنگ بەكارهێن بووە و زۆر لە تابلۆكانی بە 
گەورەیی لەسەر دیوارەكانی ناوەوەی بنكەی ژین لە 

سلێمانی گەورە كراوە كە زۆر هونەرییانە و دەستڕەنگین 
 و وردەكار و ڕەنگ بەكارهێن و سەلیقەی پێوە دیارە، 
هەروەها دەستێكی بااڵی لە نەخشەكێشاندا بووە، خۆی 
بەدەست  و قەڵەمی خۆی نەخشەی شار و سنوورەكانی 

كێشاوە.
لە سەرەتادا ئەمین زەكی هۆی نووسینی ئەم كتێبەی 
نووسیوە و دەڵێ : )ئەمە پێنج ساڵ و دوو مانگە كە 
بەغدا و عێراق لە عالەمی عوسمانی جیابووەتەوە و 

چووەتە عالەمێكی تر و مێژوویەكی تری وەرگرت، 
ئەمڕۆ بۆ یادكردنەوەی ئەو ڕۆژە دڵ ئەتەوزێتەوە.... با 
خوێنەرە بەڕێزەكان لەوە دڵنیابن كە زۆر بەبێ  الیەنی 
لەم كارەساتە دواوم، و بەهۆی لەدەستچوونی ئەم شار 

و هەرێمە، پێ لە گوناه و هەڵەكانم ئەنێم، بەمەش 
پێویستییەكی فەرمانبەری خۆم و ویجدانی خۆمم 

جێبەجێ  كردووە(. لە كۆتاییدا ئاوا ناوی خۆی نووسیوە 
)سلیمانیە لی ـ محمد أمین( واتە )محەمەدئەمین خەڵكی 

سلێمانی(، سەرەتای مێژوونووسینی ئەمین زەكی لەم 
كتێبەدا خۆی دەنوێنێ ، چونكە زۆر گرنگی داوە بە 

الیەنی مێژوویی بەغدا و كارەساتەكەی شیكردووەتەوە 
و ئۆباڵی لە دەستچوونی ئەم شار و واڵتانەی خستووەتە 
سەر دەوڵەتی عوسمانی و چەند پەند و ئامۆژگارییەكی 

خستووەتە ڕوو، كە كەسیتر بەم جۆرە بۆی نەچووە، 
ئەم داگیركردنەی بەریتانیا دەچوێنێ  بە هێرشی تەتار 
بۆ بەغدا و خیانەتی عەلقەمی شیعەی بێگانەپەرست، 

كە دەرگای بەغدای بۆ هۆالكۆ وااڵ كرد، دوور نییە 
عەلقەمیەكیش لە سوپای عوسمانی بەغدای فرۆشتبێ  

بە ئینگلیز، بەاڵم ئەمین زەكی ناوی هیچ ئەفسەرێك بە 
خائین نابات، بەاڵم دیارە شتی وا ڕوویداوە، پاشان باسی 
مێژووی شاری بەغدا دەكات لەسەردەمی ئەبوجەعفەری 

مەنسوور كە )24 هەزار گەڕەكی تیا بووە، هەر 
گەڕەكێك مزگەوت و حەمامی هەبووە و پەنجا و 
پێنج پرد لەسەر دیجلە هەبووە، چوار هەزار شوێنی 

شووشە دروستكردنی تیابووە، بەاڵم لە كاتی هێرشەكەی 
بەریتانیادا 30 هەزار ماڵ و پێنج هەزار دوكان و دوانزە 

كتێبخانە و سی گەرماو و سێ چاپخانە و 260 خان 
و 116 ئاش و هەشت قوتابخانە و چل مامۆستا و 

هەشت سەد قوتابی زیاتری نەبووە، پاشان دەڵێ  هۆی 
دواكەوتنی ئەم شار و واڵتە گۆڕینی زۆری والیەكان 

بووە، كە نەیانتوانیوە چاكسازی بكەن. زۆری كارەسات 
بەسەر ئەو شارەدا لە الفاو و ئاگربەربوون و پەتا و 

نەخۆشی كە كاتی نەداوە بۆ چاكسازی.
پاشان دەڵێ : لە كاتی هێرشی بەریتانیا لەشكری شەشەمی 
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عوسمانی لە بەغدا بووە، كە فیرقەی )14 و 15 و 25(
ی لێبووە و چەند فەوجی سوارە و تۆپهاوێژی هەبووە، 

لە 7ی مارتی 1917دا دوژمن لە سەلمان پاكەوە هێرشی 
كرد، پاشان لە ئوم تبول و كازمیەوە هێرشی هێناوە، 

دوای چەند ڕۆژ بەرگری، لە ترسی گەمارۆدان، 
فەرمانی كشانەوەیان داوە بۆ سامەڕا، هۆی ئەم شكستییە 

الی ئەمین زەكی چەند خاڵێكە، لە ڕووی ماددی و 
مەعنەوییەوە الواز بوون، دەڵێ  ئێمە 10 هەزار بووین، 

بەریتانیا 60 هەزار بوون، بە تۆپی بەهێز و چەكی 
نوێ  و ئازووقەی پوخت، هەڵكردنی تەپ  و تۆز، كە 
یەكیان لە نزیكەوە نەدەدی و تەنگەنەفەس بووبوون، 
دەیچوێنی بە شەڕی قادسیە، كە تەپوتۆز فارسەكانی 
كوێر كردبوو و شكاندنی، بروسكەكانی عوسمانی و 

بەریتانیا دەهێنێ ، زۆر گرنگ باسی جەنراڵ مۆد دەكات، 
لە كوچە و كۆاڵن دەنگی شیوەن و زاری هەڵسا و 

لەسەر منارەكانەوە گریە و بانگەواز بەرزبووەوە و ئااڵی 
سوورمان دانەویی، ئەمە لێدانێكی تۆڵە ئامێز نەبێ هیچی 

تر نییە، ئەمین زەكی بۆ ئەم كتێبە سوودی لە زۆر 
سەرچاوە وەرگرتبوو، سەرچاوەیەكی ورد و گرنگ بۆ 

بەغداد زۆر بەسوودە...
وردەكاری زۆر لەم كتێبەدا هەیە، ئەوە دەردەخات 

كە ئەمین زەكی لەم شكستییەدا هەر دوژمن بە تاوانبار 
نازانێ ، بەڵكو تاوانی زۆریش بۆ خۆیان و دەسەاڵتی 
عوسمانی دەگێڕێتەوە، كە ڕەنگە ئەمە یەكەم كەس 
بێت لە ڕۆژهەاڵتدا ڕاستگۆیانە و بێالیەنانە جەنگێك 

هەڵدەسەنگێنێ  و باڵوی دەكاتەوە، كە خۆی ئەندامێكی 
بەرە شكست خواردووەكەیە، ئەمە ئەگەر شتێك نیشان 
بدات، هەر ئەوە دەڵێ  كە محەمەدئەمین زەكی خاوەنی 

زەین و عەقڵیەتێكی زۆر گەورە و دووربین و مەزن 
بووە، توانیویەتی لە شتەكان وردبێتەوە و خوێندنەوەی 

تایبەتی بۆ بكات، كە ببێتە بەرنامە لە دانشگەكاندا.
ئەمین زەكی جگە لەم بابەتانە كۆمەڵێك كتێبی لەسەر 

مێژووی كورد هەیە، وەك: مێژووی كورد و كوردستان. 
مێژووی دەوڵەت و ئەمارەتە كوردییەكان. كوردی 

بەناوبانگ، كە باسی )1075( كەسی ناوداری كوردی 
تیایە، تأریخی سلێمانی وە واڵتانی. محاسبەی نیابەت. 

دوو تەقەالی بێ سوود. بابەتێك لەسەر )زمانی كوردی( 
و بنەڕەت و پێكهاتەكانی و ئەدەبی كوردی . باسێك 
لەسەر )لەهجەكانی زمانی كوردی(. چەند نامەیەكی 
بۆ عوسمانییەكان و پاشای عێراق و خەڵكی سلێمانی 
ناردووە، داوای مافی كورد و زمانی كوردی و مافی 

قوتابیان لە بەغدا و موسڵ و ناوچەكان دەكات كە 
كورد تیایدا كەمینەیە.

 ئەگەر بابەتەكانی كۆبكرێتەوە لە گۆڤار و ڕۆژنامە 
كوردییەكاندا ڕۆڵی دەبێت بۆ ڕۆشنكردنەوەی 

هەندێ  الیەنی مێژوویی كە تارمایی لەسەرە، باسێكی 
دوور و درێژی لەسەر نەورۆز لە ڕۆژنامەی )ژین(دا 

باڵودەكاتەوە.
جگە لەوە پیرەمێرد كۆمەڵێك پرسیار لە ڕۆژنامەی ژین 

دا دەكات وەك )ڕۆستەم( كێیە؟ پرسیار دەكات لەبارەی 
بەرزنجە و پیاوە ناودارەكانیەوە؟ جارێك دەپرسێ )بەبە( 

بابان چییە؟ ئەمین زەكیش ڕەگ و ڕیشە و مێژووی 
بابان بۆ یەكەمجار هەڵ دەداتەوە، ئەو پرسیارەی زۆر 
بەالوە قورس دەبێت، بە پیرەمێرد دەڵێ  دوعات لێ 
دەكەم كە هەرگیز نەبیتە مامۆستا، نەوەك پرسیاری 
قورسی ئاوا بۆ قوتابییەكان بهێنیتەوە، پرسیاری لێ 

دەكات لەبارەی دارا و ساسانی، ئایا كوردن یا فارس، 
ئەویش هەر لەسەر ڕووپەڕی ڕۆژنامەكە وەاڵم دەداتەوە. 

)قانع(یش پرسیارێك دەكات بە شیعر لەو ڕۆژنامەیەدا 
دەپرسێ: ئایا تابلۆكانی دەربەند گاور لە قەرەداغ چییە؟ 

ئەمین زەكیش هەر بە شیعر كە زۆر لە شیعرەكانی 
قانیع وردتر و ناسكترە وەاڵم دەداتەوە. پاشان وەاڵمی 

پرسیارێكی شێخ سەالمی شاعیریش دەداتەوە. بابەتی لە 
)گەالوێژ و ژین و نزار(دا باڵوكردووەتەوە، تەنانەت 

ئامۆژگاری كردوون و پێشنیاری بۆ كردوون كە چۆن 
كار بكەن، نامەی تایبەتی بۆ ناردوون دەستخۆشی لێ 
كردوون و هانی داون بەردەوام بن و گۆڕانكاری لە 

خۆیان و باڵوكراوەكەیاندا بكەن و بەردەوام بن و 
ئاراستەیان تەواو بێت.

وا بزانم ئەمین زەكی یەكەمجار بە شیعر دەستی 
پێ كردووە، كاتێك كە لە قوتابخانەی ڕوشدییەی 

عەسكەری بووە لە بەغدا ساڵی 1892، كۆمەڵێك شیعری 
ناسكی عاتیفی الواندنەوەی بۆ كورد و كارەساتە 
كوردییەكان وتووە، پاشان لە ئیعدادیەی بەغدادی 

عەسكەری ساڵی 1898 پارچە شیعرێكی تری نووسیوە.

ئەمین زەكی بەگ و نووسینەوەی مێژووی كورد:
ئەو كاتەی ئەمین زەكی ئەفسەرێك بووە لە سوپای 

عوسمانیدا، بە دڵ و بە گیان كاری بۆ دەوڵەتی 
عوسمانی كردووە، جیاوازی نێوان نەتەوەكانی نەدیوە، 
ئەو خۆی دەڵێ: )لە دوای ئەوەی كە لە جێگەی ناوی 

گشتی عوسمانی، وشەی تورك و تۆرانی لە توركیا بووە 
بە باو، وەكو خەڵكی گەالنی تر، لەناو ئەو كۆمەڵەدا 
غیرەتی خۆم زیاتر جواڵند و هانی دام كە لەهەموو 
هەلێكدا ئەم هەستەی خۆم دەربخەم، بەاڵم دەرهەق 

ڕەچەڵەك و مێژووی گەلەكەم هیچم نەدەزانی، چونكە 
تا ئەو كاتە نە لە قوتابخانە بیرێكی وامان درابوویە، نە 
لە دواییشدا هەستمان كردبوو كە پێویستە و زەروورە 

وردەكاری لە مێژووی كوردمان بكەین، وشەی گشتی 
عوسمانی كە بۆ هەموو گەالن وەك یەك بوو، هەستی 
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نەتەوایەتی هەموومانی تا ئاستێك خاو كردبووەوە(. 
ئەمین زەكی لە جێیەكی تردا دەڵێت: )كە وشەی 

عوسمانی بە گشتی الچوو، وشەی توركی و تۆرانی 
جێی گرتەوە، ئیتر منیش هەستم جواڵ بەرەو گەلەكەم 
كە لە تورك جیایە، واتە جواڵنی هەستی نەتەوایەتی لە 

ڕەد فیعلەوە دروست بوو، ئەمە لە ساڵی 1908دا بوو كە 
)حەرەكەی توركیای فەتات( دروست بوو، بیرم كردەوە 
دەبێ یاڕەبی ئەم گەلی كوردە بۆ چ ڕەگەز و مێژوو و 

زنجیرە ڕەچەڵەكێك بگەڕێتەوە(.
لە جێیەكی تردا دەڵێ: )زۆرجار ئەم پرسیارەم لە خۆم 

دەكرد: دەبێ  گەلی كورد لە چ نەتەوەیەك بێت، 
چی بەسەر هاتووە؟ بەاڵم نەمدەتوانی وەاڵمێكی باش 
بدۆزمەوە، بە ناچاری لە چەند گەورەیەكی كوردم 
پرسی، دوانیش لەوانە مامۆستای مێژوو بوون )ئەم 

پرسیارەم لە دوو زانای كورد كرد كە مامۆستای مێژوو 
بوون( یەكیان ڕەچەڵەكی كوردی بە گێڕانەوەیەكی 

تێكەڵ و پێكەڵ بردەوە سەر )كوردی كوڕی عەمری 
قەحتانی(، ئەویی تریشیان كوردی بردەوە سەر نەتەوەی 

دێوێك بە ناوی )جاسان(، ئەم دوو وەاڵمە بێخێرە بێ 
نرخانە زۆری سەغڵەت كردم و ئازاری دام، لەگەڵ 

ناخی خۆمدا قەول و قەرارم كرد، لەسەر خۆم 
فەرز كرد دەبێ  خۆم لێكۆڵینەوەی لەسەر بكەم 
و ئەو نهێنییە بدۆزمەوە، لە ساڵی 1910دا دەستم 

بەو كارە كرد، خۆم ئەو ماوە لە ئەستەمبوڵ بووم، 
هەلێكی باش بوو، كاتە بێ ئیشیەكانم بۆ ئەم 

لێكۆڵینەوەیە داناو لە سەرەتای 1326ی كۆچییەوە 
دەستم كرد بە سەردانی كتێبخانەكانی ئەستەمبوڵ، 
هەرچەند كاتم بۆ ئەمە كەم بوو، چونكە هەموو 

ساڵێك لەگەڵ كۆمسیۆنی سنوور لە دەرەوە خەریك 
دەبووم، لەم پشووە كەمە زۆر سوودم وەردەگرت، 

هەتا كۆتایی 1328 چەند سەد سەرچاوەیەكم 
ئەم دیو دیو كرد )زانیارییەكی زۆرم كۆكردەوە( 
بەخت و ناوچاو ساڵی 1329 بە كارێكی ڕەسمی 

گەیاندمیە ئەوروپا، لە ئەڵمانیا و فەڕەنسە لەوێ  زۆر 
كتێبخانە و مۆزەخانە گەڕام، زۆر ئاسەواری بێ 

وێنەم چاو پێكەوت، زانیارییەكی زۆرم كۆكردەوە، 
سی چل كتێبی باشی گەڕۆك و دبلوماسان و 

ڕۆژهەاڵتناسانم لەسەر كورد كڕی، بەاڵم لە دوای 
گەڕانەوەمان زۆری پێ نەچوو جەنگی جیهانی 
یەكەم دەستی پێ كرد، خزمەتی سەربازییم ئەم 
وردەكارییانەی پێ دواخستم، لە دوای شەڕی 

جیهانی )گەورە( كە چوومەوە ئەستەمبوڵ، 
سەرلەنوێ  دەستم پێ كردەوە، كتێبە تازەكانم 

باش خوێندەوە، ڕەشنووسەكانم باش ڕێكخست 
و دەستم كرد بە نووسین و دوو سەد الپەڕەیەكم 

حازر كرد، ئەوەندەی پێ نەچوو لە ساڵی )1335 ك 
1919ز( و لە جەژنی قوربان دا تووشی گرفتێكی گەورە 

بووم، لە كاتێكدا كە لە ماڵەوە نەبووم، گەڕەكەكەمان 
ئاگری تێ بەربووبوو، خانووەكەی منیش لەو ناوەدا 

سووتا و هیچمان بۆ دەرنەچوو، هەر بە ئاسانی ڕەنجی 
پێنج شەش ساڵم لە دەست چوو، نە سەرچاوەكان و نە 
ڕەشنووسەكانم مان، نە كتێب، ئەم كارەساتە گەورەیە 
زۆر نائومێدی كردم، هەتا چەند ساڵ نەهاتمەوە هۆش 

خۆم، دەستم هیچ سەرچاوەیەكی تری نەدەگرت و 
بەناچاری وازم لێ هێنا، دوای ئەم نائومێدییە بە دە 

ساڵ، واتە ساڵی 1929 ی زاینی ڕۆژێك لە كتێبخانەی 
مەجلیسی نوابی عێراقدا چاوم بە )ئەنسكلۆپیدیای 

ئیسالم( دائیرەت معاریفی ئیسالم كەوت، بۆ ماوەیەك 
لێم وەرگرتن بە ئەمانەت، سەیر دەكەم بەڵگەنامەیەكی 

نایاب و نوێیە، كە لە ساڵی 1905دا لەالیەن دەستەیەكی 
شارەزاوە دەستی پێ كراوە، لە بەرگی دووەمیدا باسێكی 

تایبەتی بە كوردی تیایە و لەالیەن ڕۆژهەاڵتناسێكی 
بەناوبانگەوە بەناوی )مینۆرسكی(یەوە نووسراوە، بە 
شەوقێكی زیادەوە دوو سێ جار خوێندمەوە، ئەو 

1-محەمەدئەمین زەكی 2- سانیحە 3- فاتمە 4- بەدیع
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خوێندنەوەیە مەیلە كۆنەكەمی تازە كردەوە و بڕیارم 
دا سەرلەنوێ  لەسەر ئەم بناغەیە )خوالسەی تاریخی 

كورد و كوردستان( بنووسم، لە پێش هەموو شتێكدا 
هێنام ئەو بابەتانەی كە لەگەڵ كورد و كوردستاندا 

پەیوەندی هەبوو هەموویم وەرگێڕا، بە گوێرەی 
بییبلۆگرافیاكەی ئەو سەرچاوانەی كە دەستنیشانی بۆ 
كردبوو، هەوڵی پەیدا كردنیم داو هەندێكم دەست 

كەوت، هەندێ  سەرچاوەی تازەشم پەیدا كرد، هەندێ  
لە دۆستانیش یارمەتی پەیداكردنی سەرچاوەیان دام، 
زۆر سوودم لە ئامۆژگارییەكانی بەڕێوەبەری دائیرەی 

ئاسەواری عێراق )سیدنی سمیس( وەرگرت، كتێبە 
نایابەی خۆی لەگەڵ هەندێ  كتێبی تری بۆ ناردم، 

زانیارییەكی باشیشی لەبارەی كوردستانەوە بۆ نووسیم، 
دوای كۆكردنەوەی ئەو سەرچاوانە، لە سەرەتای ساڵی 
1930 دەستم بە هەوڵدان كرد، ئەوكاتە وەزیفەم نەبوو، 
هەلێكی باش بوو، بە هەوڵی بەردەوام نزیكەی ساڵێك 
خەریك بووم، بەرگی یەكەم، كە )پوختەی مێژووی 

كورد و كوردستانە(، بەرگی دووەم كە )مێژووی 
حكوماتی كوردە( و )واڵتی سلێمانی( و بەشێكی 

كتێبی )پیاوە گەورەكانی كورد(م پێگەیاند. واتە لەو 
ساڵەدا بەیەكجار هەموو كتێبەكانی نووسیوە، كە نزیك 
بە دوو هەزار الپەڕە دەبێت، بە ڕاستی ئەمە توانایەكی 

گەورەیە بۆ ئەم نووسەرە سیاسییە عەسكەرییە، كە كاتی 
نەبووە و هەمیشە لە كار و دەرچوون و حەرەكاتدا 

بووە، ئەگەر بهاتایە ئەو كتێبەی پێشتری كە بە دڵێكی 
خۆشترەوە و بە سەرچاوەی تەواوەوە، وەك خۆی 

دەڵێ  سەدان سەرچاوەی بۆ خوێندووەتەوە، بمایە، زۆر 
لەم بەرگانە بەهێزتر و دەوڵەمەندتر و بەنرختر دەبوو، 

چونكە لە مەكتەبە سووتاوەكەیدا هەموو الپەڕە نووسراو 
و سەرچاوەكانیشی فەوتاوە، پاشتر لەو نائومێدی و 

وازهێنانی چەند ساڵەدا لەگەڵ كەمی سەرچاوەدا، ئەم 
كارە بەنرخە بێ وێنەیەی كردووە، كە هەتا ئەمڕۆی 
لەگەڵدا بێت، لە چاكترین و پاكترین و بێالیەنترین 
بەرهەمە دەوڵەمەندە مێژووییەكانی مێژووی كوردە، 

گەر ئەم پیاوە وازی لە كارە سەربازییەكەی بهێنایە، لەو 
بڕوایەدام كارێكی بەنرخ لە هاوشێوەی كارل بروكلمان 

و ول دیورانت و تیونبی و ئیبن خەلدونی دەكرد، 
بەاڵم مەخابن سووتانی كتێبخانە و كارە سەربازی و 

ئیدارییەكانی، ڕێگرێكی گەورە بوون لەبەردەم ئەوەی 
كە كورد تووشی ئەو خێرە گەورە نەبڕاوەیە ببێ .

نرخی مێژوو الی ئەمین زەكی بەگ:
ئەمین زەكی گلەیی لە شەرەفخان دەكات دەڵێ : 

)بەبڕوای من شەرەفخانی بەدلیسی نەدەبوو شەرەفنامە بە 
فارسی بنووسێ، بەاڵم مەال ئیدریسی بەدلیسی )هشت 

بەهەشت( ی بە توركی نووسی قەیدی نییە، چونكە 
مێژووی عوسمانییە(، هەروەها باسی كتێبەكەی خۆشی 

دەكا و دەڵێ :
)من هەرگیز ناڵێم كتێبەكانم تەواو و بێ كەموكووڕییە، 
لەگەڵ ئەوەی كە سوودم لە دوو سەد و پەنجا بەرگێك 
لە سەرچاوە ئینگلیزی و فەڕەنسی و ئەڵمانی و عەرەبی 

و توركی و فارسی وەرگرتووە، بەاڵم هەر كەموكورتی 
هەیە، تەنها بناغەیەكە بۆ الوان و خوێندەوارانی كورد 
ئەتوانن بەشێنەیی تەواوی بكەن، و بۆ مێژووی كۆنی 

كورد، لە هەموو زیاتر هەوڵم داو چوار جار ئەم 
باسەم سەرلەنوێ  نووسییەوە و بەسوود لە سەرچاوەی 
نوێ  و بەنرخ ساغم كردەوە، ئەگەر نكولییەكی هەبێ 

خەتای من نییە، هەر ئەوەندە سەرچاوە هەیە، لە 
بەشی ڕووداوەكانی كورد و كوردستاندا، ڕووداوێكی 
پەیوەست و ڕێك و پێك و تایبەت بە كورد نابینرێ ، 

هۆی ئەمەش ئەوەیە كە لێكۆڵینەوە و باسێكی تایبەت بە 
گەلی كورد نییە، ئاسەواری ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوا باسی 

كورد و ڕووداوەكانی و پیاوە گەورەكانی كوردیان 
تەنیا بە مناسەبەتی هەندێ  ڕووداوەوە باس كردووە، 

زۆربەیان كەموكورت و پچڕپچڕە، بە كورتی سەرچاوە 
ڕۆژئاوایی و ڕۆژهەاڵتییەكان بەرامبەر مێژووی كورد 

زانیارییەكی ڕێكوپێكیان بۆ من تیانەبوو، دوور نییە 
ئەگەر بەردەوام بگەڕێی ئەو كەموكورتییانەش چاك 

دەكرێ ، ئەم خزمەتەش كاری الوانی ئەمڕۆ و سبەینێیە، 
زۆر تكایان لێ دەكەم، وەك هەندێ  نووسەرانی كوردی 

دوێنێ  و ئەمڕۆ، لە مێژوونووسیندا مل بۆ هەست و 
خەیاڵ نەدەن، لە خۆیانەوە هیچ هەڵنەبەستن و ڕووداوی 

مێژوویی نەگۆڕن، بۆ ئەو لێكۆڵینەوە و باسانەی كە 
دەیاننووسن، بەڵگەنامەیەكی بەنرخ و ڕاست و دروست 
نیشان بدەن، ئەگەر وا نەكەن، ڕەنجیان بەزایە دەچێ ، 

نووسینەكەیان نرخێكی زانستی نابێ، لەالیەكی تریشەوە 
خۆیان و گەلەكەیان تڕۆ دەكەن، من بەم كارەی 

خۆم تێگەیشتووم كە گەلی كورد و مێژووەكەی هیچ 
پێویستی بەم جۆرە شتانە نییە، سەربەرزی و شانازی 

مێژوویی زۆرە، ئەبێ  بۆی بگەڕێین و بیدۆزینەوە، ئەمە 
وەزیفە و كاری پێگەیشتوانی كوردە...!!(. 
ئەم وتە و ئامۆژگارییانە، ئەم وردەكارییانە 

خوێندنەوەیەكی نوێیە بۆ مێژوو، كە ئەمین زەكی 
دەیەوێ  فێرمان بكات، چۆن مێژوو دابڕێژینەوە و 

بنووسینەوە، ئەمە مانای دەرهێنان و گەڕانە 
بە دوای مێژوودا، ئەمەیە فەلسەفەی مێژوو، كە بۆ 

یەكەمجارە لە كورددا دەوترێ  و وەك ئیبن خەلدونی 
عەرەب ) ڤوڵتێر( ی ئەوروپی، بەاڵم درەنگ كورد 

دەستی پێ كرد.
ئەمین زەكی بەهرەیەكی ئەدەبی و هونەری لە ناخیدا 
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هەبوو، جگە لەوەی كەسێكی زیرەك و پاك بوو، 
هەرچی بخوێندایەتەوە و ببیستایە و ببینیایە وەری 

دەگرت و الی تۆمار دەبوو، خاوەنی بەهرە و داهێنان 
بوو، ئەو دوو سیفەتە بەسە بۆ كەسی نووسەر و 

ڕۆشنبیری جددی و دڵسۆز، ئەو سەرەتا لە دوانزە 
ساڵیدا بە شیعر دەستی پێ كرد، شیعرەكانیشی مێژوویی 
بوون، هەستی نەتەوایەتییان پێوە دیاربوو، كە دیار بووە 

هەر لە منداڵییەوە لەناخیدا لەگەڵیدا شێلراوە، پاشتر 
ئەو بەهرەیەی ال گەورەتر و فراوانتر بوو، ئەو لەبارەی 

مێژووەوە دەڵێ: )هەر گەل 
و واڵتێك ڕابردووی پشتگوێ  بخات و گوێ  بە 

داهاتووی نەدات، پاشەڕۆژی هەر ئاوابوونە، چاك 
وایە هەموو گەلێك بەرچاو ڕوون بێت لە مێژوو و 

ڕابردووی و، كاروباری ئەمڕۆشی چاك بكات، هەتا 
پاشەڕۆژێكی چاك ئامادە بكات و بیباتە ئاستی گەلە 
پێشكەوتووەكانەوە، ئۆف بۆ ئەو گەالنەی كە هەر 

بە ڕابردوویان دەژین و بەس، دەبینی هەر باسی 
پاڵەوانەكانی دەكات، بەاڵم ئەمڕۆ لەژێر باری قورسدا 

دەناڵێنی(. 
پاشان دەڵێ: )گومانی نییە كە ڕەوشت بەرزی و زانست، 
سەروەت و سامانی ڕاستەقینە و سەرچاوەی سەربەرزی 

و گەورەیی میللەتانە، ئەمەش ئەوە ناگەیەنێ  كە ڕێز 
بۆ مێژوو دانانێم، من مێژووم ال بەڕێزە، توانیویەتی 

پارێزگاری دەنگ و باسی ئەو گەورانەی كردووە، كە 
بوونەتە باشترین نموونە لە ڕەوشت و سەركردایەتی، 

دەتوانین سوود لە بیرو كردەوەیان وەربگرین، 
بەجۆرێك كە لەگەڵ ئەمڕۆدا بگونجێ ، لەوەوە دیارە 

كە ڕابردوومان چاك كردووە و خۆمان بۆ ئایندە ئامادە 
كردووە!! ئەو كتێبانەی وەك )وفیات ااڵعیان و فوات 

الوفیات و طبقات الشافعیە( و زۆری تر، زۆر بە داخەوە 
ئەو مێژوونووسە كوردانە كە ژیانی خۆیان فەوتاندووە 
بۆ دانانی كتێبی لەو جۆرە، هیچ مەبەستێكیان نەبووە لە 

سادەیی گێڕانەوەی ئەو چیرۆك و زنجیرە ناو و مێژووانە، 
جگە بینینی لەزەت و خۆشی و كات بەسەربردن بۆ 

خوێنەر.
بەاڵم من لە كتێبەكاندا تێبینیم كردووە، هەموو 
گەلێك دەیەوێ  الوەكانی بە ژیانی گەورەكانی 

فێر بكات، منیش ئەوە بە پێویست دەزانم لە 
بەرنامەی قوتابخانەكاندا، بۆ زیندووكردنەوەی گیانی 

نیشتمانپەروەری لە الوەكانماندا، كورد لە زۆر 
گەل كۆنترە و مەزنی گەورەی خستووەتەوە، وەك 
سەاڵحەددین كە چاك ئااڵی ئیسالمی بەرزكردەوە، 

ئایا مێژوویان نییە ئێمە سەربەرز بكات و شانازی 
پێوە بكەین، چەند ساڵ خۆم ماندوو كرد كتێبێكم 

دەستكەوێ  ئەوانم پێ بناسێنێ ، هیچم دەستنەكەوت و 

پرسیارەكەم بێ وەاڵم مایەوە، ئەوە زۆر ئازاری دام، 
كە زۆر نووسەری كورد باسیان لە گەورەكانی گەالنی 
تر كردووە و مەزنەكانی خۆیان لە یاد كردووە، لێرەوە 

هەستم كرد بە پێویستی ئەم كتێبە )مشاهیر الكرد(، 
كە لە كتێبی )مێژووی كورد و كوردستان(ە كە 

بەالمەوە قورستر بوو، من لە نووسیندا شێوازێكم هەیە، 
حەزدەكەم ئەو بابەتەی دەینووسم زۆر قورس و گران 
بێت، هەتا كتێبی زۆر و سەرچاوە و كتێبخانەی زۆری 
بۆ بگەڕێم  و سەدان بەڵگەنامەی بۆ بگەڕێم، ئەو سێ 

كتێبەشم )مێژووی كورد ـ مێژووی سلێمانی ـ ناودارانی 
كورد( شتێكە لەوانە، لەوانەیە بۆ ناودارانی كورد بە 

قەدەر ژمارەی كەسەكان كتێب و سەرچاوەی كۆن و 
نوێ  گەڕابم، ئەم كتێبەم هەرچەند بە كوردییە، بەاڵم من 

دەمەوێ  مەزنەكانمان بە گەالنی تر بناسێنم، بەتایبەت 
بە جیهانی ئیسالمی و عەرەب، چونكە ئەو هەوڵەی 
كە هەندێ  لەو مەزنانەی كورد بەختیان كردووە بۆ 
بەرزكردنەوەی ئاین و زانیارییە ئایینییەكان و ئەدەبی 
عەرەبی، دەبێ لەبیر نەكرێ ، جێی خۆیەتی بە ئاوی 

ئاڵتوون بنووسرێ  لە مێژووی عەرەبدا، بەداخەوەم ئەو 
مەزنانە هەقی خۆیان نەدراوەتێ ، لەبارەیانەوە لێكۆڵینەوە 
نەكراوە و، لەبارەی گەلەكەشیانەوە هیچ نەكراوە، كە 

سەدان هەڵكەوتەی بەخشیوەتە جیهانی ئیسالمی و 
عەرەبی، وەك ئەمیری شاعیران ئەحمەد شەوقی لە میسر 

و زەهاوی و ڕەصافی لە عێراق، وام بە چاكزانی ئەم 
كتێبە بە عەرەبی بوایە، هەتا ئەوانە بناسێنم بە غەیری 

خۆیان، بەڵكو ئەو ناساندنە هەندێ  ڕێز و خۆشەویستی 
لێ بكەوێتەوە لەوانەوە بەرامبەر بە كورد، ئەم كتێبە 

لەالیەن )سانیحەی كچمەوە( كراوە بە عەرەبی و هەڵسا 
بەم كارە قورسە(.

ئەوەی لەم كارانەدا بەدەردەكەوێت ئەوەیە كە ئەمین 
زەكی مێژوونووسێكی دڵسۆزە، توانیویەتی زۆرترین 

زانیاری لەسەر كورد كۆبكاتەوە و لەیەك بەرگدا 
مێژووی كۆنی بنووسێتەوە، هەتا ئەمڕۆش كارێكی بێ 
وێنەیە، ئەوەشی دەنووسرێت هەر سوود لەوانە دەبینێ ، 

كەسێك نییە توانیبێتی لەسەر مێژووی كۆنی كورد 
و میرنشینە كوردییەكان بنووسێ و ئەمین زەكی بە 

سەرچاوەی سەرەكی خۆی نەزانیبێ.
ئەمین زەكی بڕوای تەواوی بە یەكێتی مێژوو هەیە، 

ئەو بڕوای وایە مێژووی كورد یەك پارچەی تەواو و 
لێك ئااڵوە، لە سەرەتای مێژووەوە تا ئەمڕۆ لێك پچڕانی 

نەبووە، بەردەوام لەگەڵ سەردەم و قۆناغەكاندا خۆی 
گونجاندووە و ڕۆشتووە و ئامادەیی و بەرهەمی بووە.

ئەمین زەكی بڕوای بە یەكێتی خاك و جوگرافیا هەیە، 
بڕوای وایە ئەو خاكەی كە یەكەمجار كوردی لەسەر 

لەدایكبووە و ژیاوە، هەر ئەو خاكەی ئەمڕۆیە كە 
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بەردەوامی بە ژیانی داوە و مێژوویەكی بۆ دروست 
كردووە.

ئەو وەكو مێژوونووسانی پێش خۆی نەكردووە، كە 
بگەڕێ  ڕستەی دەماودەم و قسە و باس و چیرۆكی ئەم 
و ئەو لە كۆڕ و مەجلیس و شەوچەرەكاندا وەرگرێ  و 

كۆیانكاتەوە و بینووسێتەوە، ئەو یەكەم كەسە لە مێژووی 
كورددا كە گەڕاوە بەدوای سەرچاوەی نووسراو 

و باوەڕ پێكراو و تەحقیق كراودا و وەریگرتووە و 
ڕێكیخستووە و مێژوویەكی وەك ئەوروپییەكان نووسیوە، 
وەك شەرەفنامە و تەبەری نەكردووە كە دەماودەم شتی 

وەرگرتووە.
ئەو یەكەم كەسە كە سنووری باوی ناوچەكەی 

بەزاندووە، سنووری دابونەریتی سەردەمی پچڕاندووە، 
سوودی لە سەرچاوەی گاور و ئەوروپی وەرگرتووە، 

كە پێشتر بڤە بووە موسڵمانێك كتێبی گاورەكان 
بخوێنێتەوە، نەخوازەاڵ سوودی لێ ببینێ  و وەك 

سەرچاوە بەكاری بهێنێ ، ئەو چووەتە ئەوروپا و گەڕاوە، 
چی گەڕۆك و ڕۆژهەاڵتناس و دبلۆماتەكان لەسەر 

كورد نووسیویانە، خوێندوویەتییەوە و لە یەكی داون 
و لە خۆیان جوانتر بۆ سوودی مێژووی كورد بەكاری 
هێناونەتەوە، كە پێشتر هیچ كوردی تر وای نەكردووە.

ئەمین زەكی لە نووسینەوەی مێژووەكەیدا زانستانە كاری 
كردووە، لە هیچ جێیەك دا شتی نازانستی و پڕوپووچی 

نەهێناوە، سوودی لە ئەفسانە و شتێك وەرنەگرتووە، 
كە لەگەڵ عەقڵكاریدا پێك نەیەتەوە، بە تەواوی دژی 

ئەفسانە و خورافیات و هەڵبەستن بووە، زۆر مێژوونووس 
وەك تەبەری و مەسعودی و ئیبن ئەسیر و ئیبن وەردی 

و تەنانەت بەكری و شەرەفنامەش زۆر لە ئەفسانە و 
خورافیات و نەگونجاویان بۆ سەرەتای مێژووی كورد 
تەنیوە، بە نەوەی شاخ و كێوی و دێو و درنج و خێو 
باسیان كردووە، بەاڵم ئەمین زەكی تەنها ئەو شتانەی 

بۆ سەرەتای دروستبوونی كورد و مێژووەكەی نووسیوە 
كە زانستین، جێی قبوڵكردنی عەقڵ و بڕوای مرۆڤن، 
تەنانەت داوا لە گەنجان و الوانی كورد دەكات، كە 

هەوڵ بدەن تەنها ڕاستی بنووسن و خۆیان بە دووربگرن 
لە هەڵبەستن و درۆ و شتی ناجۆر، مێژووی كورد هیچ 

پێویستی بەو شتانە نییە.
ئەمین زەكی بڕوای بە نووسینەوەی دەوری نییە لە 

مێژوودا، هەروەك لێكۆڵەرە ئەوروپییەكانی كردووە، 
نەهاتووە بە ساڵ شت بنووسێ، واتە هەرچی لەو ساڵەدا 
ڕووی دابێ بە زنجیرە ئەوە بنووسێ، لە ڕووداو و مردن 

و لەدایك بوون و شتی تر، ئەوە زانستی نییە و زۆر 
خوێنەر حاڵیی ناكات.

ئەمین زەكی كارێكی جددی و تەواو و زانستی 
كردووە، بابەتەكانی بۆ فێركردن و وریاكردنەوەی گیانی 
نەتەوەییە، ناساندنی كورد و مێژووی كوردە بە خوێنەر 

و بە دونیا، لە قاڵبێكی زانستیانەدا، ئەم مێژووی بۆ 
خۆشی و لەزەت و تاقەت و تەسلییە نەنووسیوە، ساڵ بە 
ساڵ دوای ڕووداوەكان نەكەوتووە، نایەوێ  خوێنەر بە 
دوای خۆیدا كێش بكات و گەشتی پێ بكات و تەنها 

كردنەوەی پردی ئاسنینی فەللوجە، 1932/4/5 لەالیەن مەلیك فەیسەڵی یەكەمەوە سەردەمی دووەم كابینەی نووری سەعید
1-محەمەدئەمین زەكی 2- جەعفەر عەسكەری 3- مەلیك فەیسەڵی یەكەم 4- نووری سەعید
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ڕووداوی پێ نیشان بدات، بەڵكو ئەو دەیەوێ  بەرامبەر 
تێبگەیەنێت كە كورد چییە و كێیە، ڕەچەڵەكی چییە، 

چۆن ژیاوە و چۆن كاریگەری دەوروبەری لەسەر بووە، 
چۆن وەاڵمی ڕووداوەكانی دەوروبەری خۆی داوەتەوە، 

ئەزموونەكانی هەڵە بوون یان ڕاستەقینە بوون، كار و 
شەڕ و بەڕێوەبردنی واقیعیانە بووە.؟

نابینی لە جێیەكدا بەشان و باهۆی كورددا هەڵی دابێ، 
نایەوێ  میر و ئاغا كوردەكان بەرز و مەزن بكات و 
زیاد لە سنووری خۆیان بەرزیان بكاتەوە، ئەو چی 

دیوە لە سەرچاوەكان دا، وەك خۆی گواستویەتییەوە، 
لەگەڵیدا هەڵچوون و داچوونی نەكردووە، مامەڵەی 

زانستییانەی لەگەڵدا كردووە، سەرچاوە توركی و فارسی 
و عەرەبی و ڕۆژهەاڵتناسە ئەوروپی و ڕووسییەكانی 

بەكارهێناوە، بێالیەن بووە لە شیكردنەوە و ڕا دەربڕیندا.
نووسینەكانی بە یەكەم كتێبی زانستی مێژوویی كوردی 

دادەنرێ ، كە گشتگیرە و هەموو مێژووی كوردی لە 
سەرەتاوە تا ڕۆژانی نووسەر نووسیوە، هەرچەند لە 

چەند جێوە بۆی تەواو نەكراوە، بەوجۆرە نییە كە تەنها 
لەسەر سەردەمێك یان كەسێك یان قۆناغێكی مێژوویی 

نووسرابێت.
نووسینەكانی ئەمین زەكی نزیكە لە نووسینێكی فەلسەفی 

زانستییەوە، كەچی وشكی و قورسی و سارد و سڕی 
پێوە دیارنییە، بەڵكو نەرم و خۆش و حەز دەكەیت 

بیخوێنیتەوە و بەدوای بڕۆیت.
هەروەها ئەمین زەكی حەزی كردووە ژیانی مەزنان و 
كەسایەتییە مێژووییەكانی كورد بنووسێ، وەك خۆی 
باسی دەكات )زۆر خەفەت و ئازارم چەشت كاتێك 

دەگەڕام و دەمویست شتێك لەبارەی سەاڵحەدینی 
ئەیوبییەوە بزانم، بەاڵم لە هیچ كوێ  دەستم نەكەوت(، 
ئیتر لەوێوە هەوڵی دا ژیاننامەی گەورەكان بناسێنێ  بە 

كورد خۆی  و گەالنی دراوسێی كورد و، بڵێ  كوردیش 
خاوەن مەزنانی خۆیانن و دەستیان هەیە لە بناغەدانانی 

شارستانیەتی ناوچەكەدا، ئیتر لەوێوە توانی ژیانی 
)1075( كەسایەتی كوردی بنووسێ كە لە سەردەمی 

ئیسالمدا ژیاون، خۆی دەڵێ  بۆ ئەم كارەیان زۆر زیاتر 
تووشی ئازار و زەحمەت و مەینەتی بووم، تا بۆ دوو 

بەرگە مێژووییەكەی یەكەم..؟!
بەاڵم ئەوەی لە مێژووەكەی ئەمین زەكیدا جێی نكوڵییە، 
بەهیچ كلۆجێ  باسی الیەنی دەروونی و كۆمەاڵیەتی و 
هونەری و ئەدەبی و ئابووری كورد لە هیچ قۆناغێكدا 

ناكات، كە بە مەرجێ  ئەو ماوەیەكی باش وەزیری 
ئابووری و مەعاریفی عێراق بووە، كەسایەتییەكی 

ڕۆشنبیر بووە، هاوڕێی نووسەر و ڕۆشنبیرانی كورد 
و عێراق بووە. دەیتوانی دەزگایەكی ڕۆشنبیری وەك 
پیرەمێردی هەبوایە و گۆڤار و ڕۆژنامەی دەركردایە، 

دەبوو هەندێ  لەو الیەنانەی كوردی باس بكردایە.
ئەمین زەكی و سیاسەت:

ئەوەی بەالمەوە سەیرە لە ژیانی ئەم كەسایەتییە 
سەربازییە سیاسییە ڕۆشنبیرە كوردەدا دیار نییە، ئەوەیە 

كە هەرچەندە كەسایەتییەكی هێمن و لەسەرخۆ و 
ڕووخۆش و نەرم و نیان و دڵسۆز بووە، بەاڵم بەشداری 

لە هیچ پارتێكی توركی یان كوردیدا نەكردووە، ئەو 
دەیتوانی گەر لەو كاتە هەستیارە ناسكەدا، پارتێكی 
كوردی دروست بكردایە، لە هاوشێوەی پارتەكەی 

مستەفا كەمال ئەتاتوركدا، لەو ڕێگەیەوە داوای مافی 
ڕەوای كوردی بكردایە، بەهۆی ناسراوییەكەیەوە لە 

الیەن ڕووس و ئەڵمانیا و فەڕەنسا و حكومەتی تورك و 
عێراقەوە، ڕەنگە بیتوانیایە پشتیوانی بە دەست بهێنێ  و، 
بەكاری دبلۆماسی و مەدەنیانە لەوكاتەدا هەندێ  شتی 
بكردایە و كێشەی كوردی جوانتر و گونجاوتر بدایە 
بە گوێی ئەو ڕژێمانەدا و، داوای مافی میللەتەكەی 
بكردایە، بەاڵم مەخابن ئەمین زەكی ئەو تواناییەی 

هەر لە بواری مێژوو نووسیندا بەخت كرد، كارێكی 
گەورەی كرد، بەاڵم دەكرا كاری مەزنتریشی بكردایە.
لەوە دەچێ  ئەمین زەكی كە دوای رووخانی دەوڵەتی 

عوسمانی لە حكومەتی عێراقیدا دەسەاڵتی هەبووە، 
حكومەتی عێراقیش لە ژێر ئینتیدابی بەریتانیادا بووە، 
ڕەنگە ترسا بێت لە بەریتانییەكان، بەشداری كاری 

سیاسی كوردی دژی داگیركاری بەریتانی نەكردووە، 
چونكە گرووهێك لە ڕۆشنبیران و سیاسەتمەدارانی 
كورد سەردانی دەكەن، داوا دەكەن كە یارمەتیان 

بدات لە پارتێكی سیاسی كوردیدا، ئەو بە هەموو دڵی 
ڕەدی دەكاتەوە و یارمەتیان نادات، وا دیارە چەندین 

جار چوون و نائومێد گەڕابنەوە، بۆیە ئیتر وازیان 
هێناوە لەوەی هیچ پرس  و ڕایەكی پێ بكەن، )ئەحمەد 

خواجە كوڕی خواجە ئەفەندی( دەگێڕێتەوە ساڵی 
1928 لەگەڵ بابەعەلی كوڕی شێخ مەحموودی حەفید 
بە جووتە چوونەتە الی ئەمین زەكی، دوای ئەو جارە 

چەند جاری تر ئەحمەد خواجە چووەتە خزمەت ئەمین 
زەكی، دیویەتی سەرقاڵی خوێندنەوە و نووسین بووە، 

جارێكیان لێی پرسیوە خەریكی چییت..؟ لەوەاڵمدا 
وتوویەتی: خەریكی ئاوەدانكردنەوەی كەالوەكانم... 
دیارە مەبەستی زیندووكردنەوەی مێژووی شێواو و 

كاولی كورد و كوردستانە.
پاشان ئەحمەد خواجە لە وەاڵمێكی نامەیەكی كەمال 

مەزهەردا چەند ڕاستییەكی دركاندووە و دەڵێ : 
سەرەتای مانگی ئابی 1928 بڕیاردرا كۆمەڵێكی سیاسی 
دابمەزرێنن، بۆ دەستپێكردنی ئەم بڕیارە، ڕەشید نەجیب 

و مەحموود جەودەت و خەڵەف شەوقی داودی و 
ئەحمەد خواجە گەشتنە خزمەت ئەمین زەكی، بە 
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تەواوی پێویستییەكانەوە باسی كۆمەڵەكە كرا، ئەمین 
زەكی ماوەیەك دۆش داما، لە دواییدا فەرمووی: )من 

ناڵێم تێ مەكۆشن، چونكە بەبێ  تەشەبووس هیچ 
ناكرێ ، بەاڵم ئێوە ئەمینن كە بتوانن ئیدارەی ئەو كۆمەڵە 
بكەن..؟ ئێمەش زۆر خەریك بووین هیچمان پێ نەكراو 

نەتیجەش بە باش نەگەڕا، من ناتوانم تێكەڵتان ببم، بە 
فكری من )بەبڕوای من( ناجح نابن، مەنعیشتان ناكەم، 
چونكە واجبتانە، لە لزومیشدا لێتان دوور نابم، شەرتی 
یەكەم ئەسرارە، سڕتان دەرنەچێ، لە ئێستاشەوە تێتان 

ئەگەیەنم، بە سڕی پێتان ئەڵێم ئەم نەوعە تەشەبووسانە بە 
نەزەری ئینگلیزەكان مەرغوب نییە، مكافەحە ئەكرێن.. 

لە دوا قسە وتی: كاك مەحموود جەودەت ئەبێ 
لەسەرخۆ بیت، عەصەبیەت بێ فائیدەیە(. گەڕاینەوە 
و كۆمەڵ بڕیارەكەی بەجێ هێنا و )حیزبی پشتیوان( 

دامەزرا، ئیتر بە باشی نەزانرا لەم بابەتەوە ئەمین زەكی 
بەگ تێكەڵ بكرێ  یا پرسیاری لێ بكەین..(.

ئەمین زەكی باوەڕی بەو جۆرە ڕێباز و كار و 
چاالكییانە نەبوو، بەالی ئەوەوە خوێندن و خوێندەواری 
تاكە چرای ڕێگەی سەرفرازی گەل بوو، لەم بارەیەوە 
ئەحمەد خواجە ئەو سەرگوزەشتەیەش دەگێڕێتەوە و 
دەڵێ: )جارێكیان ئەمین زەكی بەگ لەگەڵ خۆی 
بردمی بۆ وەزارەتی ئەوقاف، ئەوسا ئەو وەزیری 

ئەوقاف بوو بە وەكالەت، كە دانیشتین فەرمووی: خاڵۆ 
باوكت باوكمە و تۆش برامی، بۆ ئێمە ئەمڕۆ چەكبازی 

و خۆبەكوشتدان بەكارنایەت، لە سوژن بێكەس تر 
كوردە، كەوابوو دەرمانی دەردی ئێمە خوێندنە، عیلم 
و سەقافەت ئەبێ بە هۆی ڕزگاری، قەسەم بەسەری 

باوكت، ڕۆژێك ئەبێ لە عالەم دا ژێردەستی و ئەسارەت 
نامێنێ ، هیندو هەموو ڕەشەكانی ئەفەریقیا دێنە ڕیزی 

بەریتانیاوە، بەاڵم ئەوەش بزانە كورد لە هەموویان 
مستەهەقتر و لەپێشترە، لەبەر ئەوە من ئەڵێم تێكۆشن 

بۆ خوێندن( دیارە ئەمین زەكی بەگ باوەڕی بە 
خوێنڕشتن و شۆڕشی چەكداری و سیاسی نەبووە، یان 

بڕوای بە كەسەكان نەبووە، بە تایبەت بنەماڵەی شێخ 
مەحموود، ترساوە ئەمان بیكەن و ئەوان بیقۆزنەوە و 

بیخۆن، یان بەریتانیا ی ناسیوە كە داگیركەر و دڕندەیە، 
یان دۆخەكەی بە نالەبار زانیوە، یان بڕوای بە میللەت 
نەبووە كە یارمەتیان بدەن، ئەوە هەموو ڕا و بۆچوونە 
بۆ شیكردنەوەی مەبەستەكانی ئەمین زەكی، من خۆم 
)نووسەر( وای لێكدەدەمەوە، شەرت نییە ئەمین زەكی 

وای ڕوانیبێ، دیارە ئەو كەسایەتییەكی شارەزا و 
زانایەكی بەتوانا و سیاسییەكی وردبین و دوور بین بووە، 

ئاگاداری كورد و دۆخ و سەردەم و دوژمنەكانیشی 
بووە، پێشبینی شتی كردووە و ڕاست دەرچووە، ئەوەتە 

ئەفریقیا و هیندستانیش لە بەریتانیا ڕزگاربوون و لە 

ئاستی ئەودان، بەاڵم كورد هەر ماویەتی، الی ئەمین 
زەكی كورد زۆر دواكەوتوو، نەخوێندەوار بووە، گلحۆ 
و ساویلكە و خۆش باوەڕ بووە، هیچ هەستی نەتەوایەتی 

و شارەزایی بارودۆخی نەبووە، ئەو ویستوویەتی لە 
پێشەوە میللەت خوێندەوار بكرێ ، ئەوە دەرمانی هەموو 

دەردێكە، ئەوسا هەوڵی تر بدرێ  و بینا لەسەر ئەو 
خوێندەوارییە بكرێ .

 وا دەزانم ئەمین زەكی بڕوای بە پێكهاتەی سروشت 
و هەست و ناخ و باری ڕەوشتی و كۆمەاڵیەتی كورد 
نەبوو، بیر و زەین و كلوری ناواخنی كوردی ناسیوە، 

بڕوای نەبووە بە شێوازی سیاسی و سەربازی كار 
بۆ كورد بكرێ ، دەیزانی جگە لەوەی سەركەوتوو 
نابن، ئەوەندەی تر كورد پەرت و جیاواز دەكەن و 
ڕەفتاری كورد دەشێوێنن، لە كۆتاییدا كورد دەكەنە 
پیاوی دوژمن، سەد ساڵی تر دوای دەخەن، ئەوەتا 

سەركردەكانی کورد زیاد 
لە شەست 

ساڵە خەریكن، منافەسەی ناشەریف دەكەن، ئەوەندەی 
دوژمنی یەكن، دوژمنی داگیركەر نەبوون، ئەوەندەی 

لەیەكیان كوشت لە دوژمنیان نەكوشت، مێشكی 
كوردیان شێواند، هەستی نەتەوایەتییان مراند، میللەت 

سەرگەردان و گەندەڵی فراوانتر دەكەن، ئەمین 
زەكی، شێخ مەحموودی لەبەرچاو بوو، میری میرنشینە 

كوردەكانی دیبوو، چیان بەیەك و چۆنی سەمایان بۆ 
دوژمن دەكرد، چاكترین پواز بەیەك 

و خۆخۆری یەكبوون، لەوەوە مەزەنەی ناخی كوردی 
بۆ دەركەوتبوو، كە دەبێ  كورد خوێنەوار و ڕۆشنبیر 

بكرێ ، ئەوسا كاری سیاسی بۆ بكرێ .
ئەو دڵسۆز بووە بۆ كورد، چەند 

جار بووە بە ئەندامی نوێنەران )مجلس النواب(، جاری 
یەكەم لە یەكەم خولی ئەو ئەنجومەنەدا بوو كە ڕۆژی 

شازدەی تەمووزی ساڵی 1925 دەستی بە كارەكانی 
كرد، دواجاریشیان لە خولی دەیەمینی ئەنجومەندا بووە 
كە ڕۆژی 9ی تشرینی یەكەمی ساڵی 1943 دەستی بە 

كارەكانی كرد، پاشان لەبەر توانایی ئەمین زەكی، بەپێی 
فرمانێكی تایبەتی كۆشك كرایە ئەندامی ئەنجومەنی 

پیران )مجلس العیان( كە ئەندامەكانی لەالیەن مەلیكەوە 
دادەنران، هەر كەسێك پایە و مەقامێكی تایبەتی نەبوایە 

بۆ ئەو شوێنە هەڵنەدەبژێررا.
ئەمین زەكی لەناو هەموو عێراق و پێشتریش لەناو 

لێپرسراوانی بااڵی عوسمانیدا ناسراو بوو، لەعێراق چەندە 
الی كورد ناسراو بوو، زیاد لەوە لە بەغداد و الی 

عەرەب و تورك و كاربەدەستان و كۆشكی مەلەكی 
ناسراو و دیار بوو، وەك پەرلەمانتار لە ڕۆژگاری 

پاشاییدا، یان هیچ نەبێت تا چلەكان، نە لەناو كورد 
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و نە لەناو عەرەبدا، یەكێك نەبوو بتوانێت شان بدا لە 
شانی ئەمین زەكی، دوو ڕاپۆرتی زۆر نایابی پێشكەش 
بە ئەنجومەن كردووە، یەكەمیان دەربارەی خوێندن و 
پەروەردەیە لە ناوچەی كوردەوارییەكاندا، دووەمیان 

دەربارەی كاروباری لەشكرە، دوو ڕۆژ بەر لەتەواوبوونی 
خولی یەكەمی ئەنجومەن، ڕۆژی 28ی كانوونی 

دووەم 1928 ئەمین زەكی بەگ نامیلكەیەكی ئامادە 
كرد بەناونیشانی )محاسەبەی نیابەت( كە هەمان ساڵ 
لە بەغدا بە چاپی گەیاندووە، لە سی و یەك الپەڕەی 
قەبارە مامناوەندیدایە، هەر لەسەر بەرگی نامیلكەكەوە 

ڕووی دەمی كردووەتە موەكیلە موحتەرەمەكانی و 
پێیان دەڵێ : )ئەوی حیسابی پاكە لە محاسەبە بێ باكە( 
ئەنجا بە وردی ئەمین زەكی نوێنەری سلێمانی، باسی 

ئەو كارانەی دەكات لە گشت بوارەكاندا، كە لە 
ماوەی دوو ساڵ و نیوی خولی یەكەمی ئەنجومەندا بۆ 
خزمەتی شارەكەی كردوونی، كۆتایی نامیلكەكەی بەم 

دوعایە دێنێت كە ئیمرۆ هەموو كوردێك زۆر لەوسا 
پتر پێویستی پێیەتی: )ئیتر تەمەنام لەقاپی خوای تەبارەك 

و تەعاال ئەمەیە كە خاصیەتی برایەتی و ئیدراك و 
فەزیلەتی دووربینی 

و ئیخالصات زیاتر كا 
و دڵمان لەگەڵ یەكتریدا چاك 
 و پاك بفەرموێ ، لە مصیبەتی 

حەسەد و غەرەزو لەبەاڵی نیفاق 
و ئیختیالف بە دوورمان بكات، 

والسالم علی من اتبع الهدی، 
1928/1/26 محمد ئەمین زەكی(. 

بەڵگەنامەیەكی ئینگلیزەكان 
بەسەر سوڕمانێكی زۆرەوە باسی 
)محاسەبەی نیابەت(ی كردووە، 

بەرز نرخاندوویەتی، دەڵێت 
ئەو جۆرە ڕەفتارە تەنها لەناو 

پارلەمانتارەكانی واڵتە ڕۆژئاواییە 
پێشكەوتووەكاندا باوە، 

بەڕاستی ئەمە شێوازێكی 
نوێیە لە عەقڵە گەورەكەی 

ئەمین زەكی كە 
ئەوروپییەكان ئاوا وەسفی 

دەكەن  و بە ڕەفتارێكی 
پەرلەمانتارە ڕۆژئاواییەكان 

بیچوێنن، واتە ئەمین زەكی 
كەسایەتییەكی سیاسی مۆدێرنە و پێشكەوتنخواز 

بووە بۆ ئەو كاتە، حەزی بە شۆڕشی چەكداری و 
خوێنڕشتن نەبووە، ڕزگاركردنی میللەت و شۆڕشی 

خوێندن و زانین و لەناوبردنی نەخوێندەواری و 

ڕاچەناندن و لەخۆڕامان و بیركردنەوە لە پاشەڕۆژی 
میللەتی، بە بەهێزترین شێواز زانیوە بۆ وریاكردنەوە 
و ڕزگاربوونی گەالن، لەم الشەوە بەریتانییەكان كە 

دیارە زۆر چاودێرییان كردووە، بەكەسێكی شارەزا و 
زانا و بەتوانا و زەین كراوەی ئەوروپییان چواندووە، 

بەریتانیا ئاوا وەسفی دەكات و، كۆشكی مەلەكی 
ئاوا بۆیان روانیوە، سیاسەتمەدارە بەرزەكانی عێراق و 
سەرەك وەزیران دەجار كردوویانەتە وەزیر و دووجار 
كردوویانەتە مدیر عامی وەزارەت، دوای چەند ساڵێك 

ئەمین زەكی بەگ نامیلكەی )دوو تەقەالی بێسوود(
ی باڵوكردەوە، كە دەربارەی ئەو كۆششانەیەتی 
لە ئەنجومەنی نوێنەران و دەزگاكانی میریدا، بۆ 

چارەسەركردنی چەند الیەنێكی كەموكورتییەكانی 
ناوچە كوردەوارییەكان داونی، ڕاپۆرتەكە ئەوەندە 

ڕاستگۆیانە و بەهێزە كە هەتا ئەوكاتە هیچ كوردێك 
نەیتوانیوە پڕۆژەیەكی زانستی مەزنی لەو جۆرە پێشكەش 

بە دەوڵەت بكات، ئەمە داوایەكی دیموكراسییانە و 
مەدەنیانە بوو، الی خۆی دەوڵەت بە سنگ فراوانییەوە 

وەری بگرێت، كەچی ئەو كارە ڕقی نا پیرۆزی 
كاربەدەستانی دەوڵەتی بەغدای هەڵساند و كتێبەكەیان 

قەدەغە كرد.
جارێك ئەمین زەكی دەچێتە الی پادشای عێراق و 

باسی بارودۆخی ناوچە كوردییەكانی بۆ دەكات، باسی 
دواكەوتن و بێ خزمەتگوزاری شارە كوردییەكان 

دەكات، پاشا دوو سەعات گوێ  بۆ ئەمین 
زەكی دەگرێ ، كە چۆن بە ئەدەبێكی 
لە ڕادەبەدەر، بە دیبلوماسییەكی كەم 

وێنە، بە دڵسۆزییەكی پاك بۆ عێراق و 
كوردستان، گرفت و پێشنیارەكانی 

پێشكەش دەكات، كە ئەمین زەكی 
دەزانێ  پادشای عێراق چاك گوێی 

بۆ گرتووە و تێكەڵی باسەكان 
بووە، بڕیار دەدات ئەمانە بكاتە 

ڕاپۆرت ـ یان پادشا خۆی داوای 
دەكات بە ڕاپۆرت پێشكەشی 

بكات ـ ئەوسا دەیداتە پاشا، وەك 
خۆی دەڵێ  ئەم عەریزەیەم لە ساڵی 
1935دا تەقدیمی جەاللەت مەئابی 
مەرحوم كردبوو، صورەتێكیشم بە 
فەخامەتی مەندوبی سامی بەریتانی 
دابوو، بۆم خوێندەوە، پێی خۆش 
بوو، تكای لەچاپدانی لێ كردم، 
بەڕاستی نەمویست دڵی بشكێنم، 

ئەوا بە كوردی و لەگەڵ موالحەزەم 
دەرهەق بە قانونی لوغاتی مەحەلیە 
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كە لە وەختی خۆیدا لەسەر ئارەزووی فەخامەتی 
مەندوب تەقدیمم كردبوو لە چاپمان دا، ناومان نا 

"دوو تەقەالی بێ سوود"، غەرەز لە باڵوكردنەوەشی 
تەنیا تێگەیشتنی هاوواڵتیان و خزمەتی تەئریخە، شایانی 
باسە ئەم عەریزەیە لە 20ی كانوونی دووەمی 1930دا 
پێشكەش بە جەاللەت مەئاب مەرحوم مەلیك فەیصەڵ 

كرا.
نووسینەوەی مێژووی كورد

لە نێوان شەرەفخان و ئەمین زەكی دا

شەرەفخان بە باوكی مێژووی كورد دادەنرێ ، لەسەدەی 
شانزەهەمدا شاكارێكی بە ناوی شەرەفنامە بە فارسی 

نووسیوە، پێشتر كاری وا بە كوردی و بە هیچ زمانێكی 
تر بۆ كورد نەكراوە، بەاڵم ئەمین زەكی بە نوێكەرەوەی 

مێژووی كورد دادەنرێ ، مێژووەكەی كارێكە تاكە 
لە جۆری خۆی، كە بە سوود وەرگرتن لە سەدان 

كتێب و بابەتی بیانی، زانیاری لەسەر مێژووی كورد 
كۆكردووەتەوە، كە پێشتر ئەو زانیارانە پەرت و باڵو 

بوون، ئەوە كارێكی بێوێنە و ماندووكەرە، وەك خۆی 
باسی دەكات، لە هەمانكاتدا هەر كوردێك بیخوێنێتەوە، 

هەستی بۆ خاك و گەلەكەی دەبزوێ، شەرەفخان لە 
پێشەكییەكەیدا باسی تایبەتمەندییەكانی پێكهاتەی 

دەروون و سروشت و كۆمەاڵیەتی كورد دەكات، 
هەوڵ دەدات ڕەچەڵەكی كورد بدۆزێتەوە، بەاڵم پێك 

دەگیرێ  لەگەڵ زانیاری هەڵەی مێژوویی كە پێش ئەو 
كراوە، پەنا دەباتە بەر خورافات، بێ ئەوەی بڕوای پێی 

هەبێت، ئەمین زەكیش لەسەرەتاوە لە گەڵ ئەفسانەدا 
پێك دەگیرێ ، بەاڵم ڕەخنەی لێ دەگرێ  و گاڵتەی 

پێ دەكات و بڕوای پێ ناكات، شەرەفخان سنووری 
كوردستان دیاری دەكات، ئەو جۆرە زانیارییە بۆ 

ئەو كاتەی شەرەفخان دۆزینەوە و باسكردنی قورس 
و گران بووە، چونكە ئەو دەمە لە ئەوروپاش ئەو 

زانستە باو نەبووە، ئەو هەوڵیداوە هەرچەند زۆر گران 
بووە ئەسنۆلۆجی )ڕەچەڵەك ناسی( كورد بدۆزێتەوە، 
بەاڵم بۆ ئەمین زەكی لەگەڵ ئەوەی كە ئاسان بووە، 
چونكە ئەو ئەندازیاری سنووردانان بووەو چەند جار 
سنووری ڕووس و بولغاریا و عوسمانی دیاریكردووە 

و نەخشەی ئەستەمبوڵی كێشاوە، بەاڵم بۆ سنووری 
كورد لەبەرهەمەكانیدا باسی ناكات، كە لەسەردەمی 
ئەمدا نەخشەی واڵتان و سنوور دیاریكردن باوێكی 
فراوان بووە .. ئەمین زەكی باسی 10 هەزار ساڵ لە 
مێژووی كورد دەكات، بەاڵم شەرەفخان باسی 700 

ساڵێك لە تەمەنی تەنها میرنشینەكان لەسەردەمی ئیسالمدا 
دەكات، كەالی ئەمین زەكی ئەوە تەنها یەك بەشە  لە 

مێژوویەكی دوورو درێژ،
ئەمین زەكی ویستی مێژووی كوردستان ڕوون بكاتەوە، 

لە كۆنترین سەردەمەكانیەوە تا سەردەمی خۆی، ئەوە 
كارێكی قورسە، لەوەی شەرەفخان قورسترە، واتە 

شەرەفخان بە پانتایی ئاسۆیی كوردا باڵوبووەتەوە، بەاڵم 
ئەمین زەكی شاقوڵی بە ناخی كوردا، بە ڕەچەڵەكی 
كوردا بەرەو خوار شۆڕ بووەتەوە، شەرەفخان هەموو 

ناوچە جوگرافییە كوردییەكان گەڕاوە، باسیان دەكات 
لە حەوت سەدەدا، ئەوە بۆ سەدەی شانزە قورس و 

گران و نوێ  بووە، هیچ زانیارییەكی نووسراو نەبووە، 
بەاڵم بۆ ئەمین زەكی سەرچاوە زۆر و بەرباڵو و بە 

هەموو زمانەكان هەبووە، شەرەفخان بیرێكی هاوچەرخی 
بەهێزی ئەسنۆلۆجی بووە، باسی سروشت و سیفەتە 

تایبەتییەكانی كورد بەگشتی لە هەموو ناوچەكان 
كردووە، كە ئەو كاتە هیچ زانا و میرێكی كوردی ئەو 
هەستە نەتەوایەتییەی بە تێگەیشتنی ئەمڕۆ بۆ نەتەوەكەی 
نەبووە، ئەوسا خەڵكی تەنها مەیلیان بۆ یەكیەتی گەالن 
لە بۆتەی یەك ئایینی جیهانگیریدا بووە، مەیلیان بۆ یەك 
شا و سوڵتان و خەلیفە بووە، لە غەیری ئەوانە، هەست 
و سۆز و مەیل بۆ خاك  و نەتەوەی تایبەت نەبووە و 
بە گوناه زانراوە، ئەو كاتە هەتا ناوقەد و لێوان لێوی 
زەین و ناخ و هەستی كورد، لەناو دەرەبەگایەتی و 
چینایەتی و میرایەتیدا چەقیبوو، هیچ یەكیەتییەكی 
سیاسییان نەبووە، هەموو گەالن هەستیان لە بۆتەی 

یەكیەتی ئیسالمیدا تاوابووەوە، بەاڵم لەزەینی شەرەفخان 

محەمەدئەمین زەكی، شەقاڵوە
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و ئەحمەدی خانێ و هەندێكی تردا شتێك هەبووە، 
ئەوەی شەرەفخان كردی بیرێكە تاكە، الی كەسی 

تر گەاڵڵە نەبووە، بەكەسی تر نەكراوە، بەاڵم ئەوەی 
ئەمین زەكی كارێكە، سەرچاوە بە هەموو زمانەكان 

هەبووەو دەست كەوتووە، پێشتر بە زمانی تر كراوە و 
ئێستەش بەردەوامە، ئەمین زەكی خۆی زۆر سوودی لە 

شەرەفنامە وەرگرتووە، زۆری دوو كتێبە گەورەكەی 
لەسەر شەرەفنامە ڕێكخستووە، شەرەفخان نەبوایە هەوڵی 
ئەمین زەكی وا مەزن دەرنەدەچوو، ئەوەی شەرەفخان 
بێوێنەیە، بەاڵم ئەوەی ئەمین زەكی بێوێنە نییە، دواتر 

لەوەی ئەو زۆر كراوە، دەتوانین بێ پشتبەستن بە ئەمین 
زەكی دەیان لێكۆڵینەوەی دەوڵەمەندتر و وردتر لەوەی 
ئەمین زەكی بكەین، مینۆرسكی لە ئەمین زەكی قووڵتر 

و پوختتر و وردتری كرد بە هەوڵی خۆی، ئەمین 
زەكی كۆكراوە و كورتكراوەی هەوڵی شەرەفخان 
و مینۆرسكی و سیدنی سمس و ئەوانی ترە، بەاڵم 

شەرەفخان نەبوایە ئێمە حەوت سەد ساڵ لە مێژووی 
كوردمان لێ ون دەبوو، بەكەسی تر و بەسەدان دەزگای 
مێژوویی وەك ئەمڕۆ نەدەدۆزرایەوە، شەرەفخان باس لە 
پێنج بۆ حەوت سەدە دەكات لە مێژووی هۆز و خێڵ 

و میر و ئەمارەتە كوردییەكان، حەوت سەدە لەمێژووی 
كورد فراوان و زۆرە بۆ ئەو سەردەمە، ئەو لەوەدا تەنها 

سوودی لە هەوڵ و گەڕان و پرسیار و گێڕانەوەی پیران 
لە باوكەوە بۆ باپیرە نووسیوە، ئەو نەینووسییایە، ئەو 

زانیارییانە دەبوو بەژێر تەپوتۆزی سەردەمان و سااڵن و 
باسانەوە، ئەمین زەكیش قووڵبووەتەوە بە مێژوودا، بەاڵم 

نەیتوانیوە زانیاری تەواو و یەكالكەرەوە كۆبكاتەوە، 
هەرچەند هەرچی هێناوە هەر ئەوەندە و ڕەنگە كەمێك 

زیاتر هەبووبێت، هەمان توانا و زەحمەت و هەستی 
كۆكردنەوەی شەرەفخانی بووە، ئەمین زەكی كەسی 

نەپەڕاندووە لە میر و میرنشین، بەاڵم زانیارییەكانی 
كەمن، لەڕووی سیاسییەوە سەردەمەكانی دیاری 

نەكردووە، یەك لە دوای یەكی نەكردوون، تا تێبگەین 
پێش و پاشی ڕووداو و سەردەمەكان چییە، بۆ نموونە، 
سەردەم و ڕووداو و پەیوەندی گەلە كوردیەكانی ماد 
و مانا و كاسی و گۆتی و لۆلۆیی و سۆباری و هۆری 

و خاڵدی و ئەوانی تری نەبەستووەتەوە بە سەردەمی 
ئەخمینی و یۆنانی و ئیرانی و ڕۆم و مەكدۆنی و 
عێالمی و ئەوانی تر، بەڵكو بەگشتی هەر لەسەر 

گەالنی كورد وەستاوە، بە كۆ باسی واڵتان و گەالن 
و پاڵەوان و ڕوداوەكان و گرفتەكان و ناخۆشییەكانی 

كردووە، شەرەفخانیش ئەو هەڵەی هەیە، خۆی لە چینی 
سەرەوە بووە، گرنگی بەگەل و چینی خوارەوە نەداوە، 
داواكاری و كێشە و گرفتی چینەكانی ژێرەوەی باس 

نەكردووە، كە ئەو لە گەورەترین میرە كوردەكان بووە، 

ئەو بە گەلەوە شت بووە، گەل نەبێ  میر و پاشا كێیە 
و بۆچی باشە.؟ شاخ و داخ و چەم و دۆڵ میریان بۆ 

چییە.؟ دەبوو گرنگی بە باس و ژیان و گرفتەكانی 
ڕەعیەتەكەی، بەجوتیار و پیشەوەر و كارزان و كاروان 
و قەتارچی و باری ژیان و گوزەرانیان بدایە، ئەو هەر 
تەنها گرنگی بە ژیان و ڕابواردنی میر و هێز و شەڕ و 
پەنا بردنە بەر سەفەوی و عوسمانی و شەڕی كوردان 

داوە، هەستی میرایەتی و دەرەبەگی بووە، بەاڵم بڕوای 
بە گۆڕانكاری لە دەسەاڵت و گۆڕانی كۆمەاڵیەتی 

نەبووە، بڕوای نەبووە ئەو بارە چەق بەستووە میرایەتییە 
سیاسییە كۆمەاڵیەتییە چینایەتییە بگۆڕێ  یان دەگۆڕێ ، 

بڕوای وابووە دەبێ  هەمیشە چینێكی بەرزی دەسەاڵتدار 
هەبێ  و، زۆرترین خەڵكی خزمەتكار و سەرباز و سەپان 
و پاڵە و جوتیار، بە خوێن و ڕەنجی خۆیان بەرگری لە 
دەسەاڵت و كورسی و ژیان و ئارەزووی ئەوان بكەن، 

بۆ خۆشی و شادی و ئارەزووەكانی سەرەوە بژین، دەبێ  
ئەمان بڕزێن و داوەشێن و هەڵوەرێن و ڕەنج بدەن، 

ئەوان بژین، ئەو و هیچ میرێكی تری كورد بڕوای بە 
یەكیەتی خاك و خەڵك و واڵت نەبووە، ئەوان بڕوایان 
وابووە بۆ پارێزگاری لە میرایەتی خۆیان، تاوێك بدەنە 
الی شای سەفەوی، ئەگەر نەگونجا بدەنە الی سوڵتانی 
عوسمانی، ئەگەر بڕێك لە هێز و دەسەاڵتی خۆیان بینی 

و خۆیان ناسی، تاوێك لە پایتەختەكەیاندا، خۆیان بە 
شت بزانن و گوێ  بۆ كەس نەگرن، ئەگەر ئەوەشی بۆ 
نەچووە سەر، تاوێكیش خاك و خەڵك و پایتەختەكەیان 

جێبهێڵن و، لە هەموو شت هەڵبێن و بە دەربەدەری 
بژین، هێندەی ئەحمەدی خانی بیركراوە و هەست 

پاك و بیر قووڵ و مەزن نەبوون، كە بۆ خاك و دۆخی 
خەڵكی هۆنیوەتەوە و گریاوە، لەو سەردەمە دوورەوە 
بۆ یەكخستنی گەلی كورد كۆشاوە، هەنسكی داوە و 
هەناسەی ساردی پیا هاتووە، هەوڵیداوە لە ژێر دەستی 

ستەمی ڕۆژگاردا دەربازیان بكات، ئەو مەالیەكی ئایینی 
بووە، بڕوای تەواوی بە خوا و ئیسالم بووە، بەاڵم ڕازی 
نەبووە كەس یاری بە چارەنووسی گەلەكەیەوە بكات، 

بە ستەمی فارس و تورك بەرامبەر گەلەكەی ڕازی 
نەبووە، تەنانەت گومانی كردووە، كە بۆچی گەلەكەی 

هەردەبێ  لە ژێر ستەمدا بێت، ئەو هەر عوسمانی و 
سەفەوی تاوانبار نەكردووە، بەڵكو وتویەتی تاوانباری 
یەكەم گەلەكەی خۆمە، كە بەو دۆخە نالەبارە خراپە 

چەقبەستووە ڕازییە، بیرناكاتەوە و خۆی ناگۆڕێت، ئەو 
بڕوای وابووە قەدەری كورد ئەوە نییە، بەڵكو بەدەستی 
خۆی خۆڵ دەكات بەسەری خۆیدا، تاوانباری یەكەم 

میر و گەلی كورد خۆیەتی، خەڵكەكە نەخۆشن، 
الوازن، خۆیان یەك ناگرن، دژی یەكتر لەسەر هیچ 

دەجەنگن، خۆخۆرن، پشت بە دوژمن دەبەستن دژی 
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برای خۆیان، بۆ یەك پوازن، لە شیعرەكانیدا زۆری لەوە 
تیایە.

  ئەمین زەكی لە مێژووەكەیدا باسی سەرەتای ئیسالم 
ناكات، وەك باوی مێژوونووسانی مەسیحی و سریانی و 
موسوڵمان، تەبەری و ئیبن كەسیر و مەسعودی و ئیبن 
جەوزی وایانكردووە، ئەوان كاریگەری نامە ئاسمانی 

و ئاینییەكانیان لەسەر بووە، سەرەتا لە دروستبوونی 
بونەوەر و زەوی و شاخ و ئاو و هەوا و گیاندارانەوە 

دەست پێ دەكەن، پاشان دابەزینی ئادەم و تۆفانی نوح 
و، باڵوبوونەوەی گەلەكان دوای تۆفان، پاشان باسی 
فارس و ئەفسانەكانیان، پاشان لە سەردەمی ئیسالمەوە 

چڕیان دەكردەوە، قورەیش و هاتنی پێغەمبەر و ڕاشدین 
و فتوحات و ئەمەوی و تا سەردەمی نووسەر خۆی 

دەچوون، بەاڵم نە شەرەفخان نە ئەمین زەكی ڕێچكە 
كۆنەكانیان پەیڕەو نەكردووە، گوێیان بە ئەفسانەی گەلە 

كۆنەكان نەداوە، هەرچەند ئەفسانە و ئایینە كۆنەكان 
سوودیان بۆ لێكۆڵینەوەی مێژوویی زۆر و زەبەندەیە، 
نووسینی مێژووی كۆن مەوسوعی و فەرهەنگی بووە، 

باسیان لە هەمووشت كردووە كە پەیوەندی بە مرۆڤەوە 
بووە، باس لە مێژوو و جوگرافیا و پزیشكی و ئەستێرە 

ناسی و فەلسەفە و زانست و ئایین كردووە، لە سەرەتاوە 
لە ئەوروپاش ئەوە باوبوو، بەاڵم شەرەفخان و ئەمین 

زەكی لەوە دوورن، مێژوونووسانی ئەوروپی و ئیسالمی 
لە كۆندا مێژوویان بە حەولی نووسیوە، واتە بە گوێرەی 

سەردەم و ساڵ و ڕۆژ دەیاننووسی، هەر لە مێژووی 
زایینی و كۆچییەوە، ساڵ بەساڵ و پاشا بە پاشا و خەلیفە 

بە خەلیفە، لە عیسا و محەمەد پێغەمبەرەوە، بۆ ڕاشدین 
و ئەمەوی و عەباسی و عوسمانی دەیانهێنا، هەر ساڵەی 
چی ڕووی بدایە كۆیان دەكردەوە، لە مردن و ڕووداو 
و شەڕ و ڕووداوی سروشتی و گرانی و تاعون و الفاو 

و بوومەلەرزە و سوتان و گرانی، بێ ئەوەی لە نێوان 
ئەو باسانەدا تەواوكەری و پەیوەندییەك بووبێت، ئەوە 
ڕێگەیەكی سەرەتایی بوو بۆ نووسینەوەی مێژوو، كە 

ئەمین زەكی و شەرەفخان نەیانگرتووەتە بەر، هەرچەند 
ئەوانیش جیاوازن لە نەخشەی كارەكانیان، بەاڵم ئەو 

شێوازەیان نییە، مێژوونووسانی ئیسالمیش زۆری نەبرد 
وازیان لەو شێوازە هێنا، مێژووەكەیان كردە بەش 

بەش و ئەبواب و فەصل، بە گوێرەی بابەت و بەپێی 
سەردەم، نەك بەپێی ساڵ، هەندێكی تریش وەك زەهەبی 

و ئەلئەسفەهانی و ئیبن ئه سیر و ئیبن حجر العسقالنی 
و ئیبن خەلەكانی بە ڕەچەڵەك كورد، بە زنجیرەی 

مێژوویی باسەكانیان نووسیوە، باس لە مێژووی ژیاننامەی 
پیاوە ناسراو و گەورەكان دەكەن، سیرە و كردەوەكانیان 

باسكردووە بەپێی پیتی ئەبجەدی، كە ئەمڕۆ بووە بە 
بەشێك لە مێژوو، بە مێژووی ڕجال یان سییەر ناسرارە، 

پێشتر الی مێژوونووسانی ڕۆمان و یۆنان باوبووە، مەال 
عەبدولكەریمی مودەریس و مەردۆخی و مەال تایەری 
بەحركە و دەستنووسەكەی مەال محەمەدی شارەزووری 

بۆ ناودارانی كورد هەروەك پێشینەكانیان كردووە، 
ئەمڕۆ ئەو شێوازە باوی نییە، مەرج نییە هەر شتێك باوی 

نەمابێ  سوودی نەبێت و بیدەینە بەر ڕێژنەی ڕەخنە..! 
ئەمین زەكی ئەو شێوازەی بەكارهێناوە لە )كوردی بە 
ناوبانگ( مشاهیر الكورددا، بەاڵم بەالوازی و هەژاری 

و كەم تفاقی، مافی تەواوی نەداوەتێ  و زانیاری 
زۆری لەسەر كۆنەكردووەتەوە، گلەیی نەكردووە كە 
بۆ ئەو زانا و كەسایەتییە كوردانە، هەموو توانایان بۆ 

ئایین و ئەدەب و سەقافەتی عەرەب و فارس و تورك 
بەختكردووە، هیچیان بۆ كورد نەكردووە، هەر ئەوە 

بووە وای كردووە كورد درەنگ بیپەرژێتە سەر مێژوو و 
ئەدەب و نووسین بە زمان و خەتی خۆی، زۆر لەو زانا 
و كەسایەتییانەی كورد جێی سەرسامی و داهێنان بوون، 
بەاڵم لە تاو خزمەتی ئایین و گەالنی خاوەن دەسەاڵت، 

نەیان پەرژاوە، یان درەنگ پەرژاویانەتە سەر گەل و 
خەت و نووسین بە كوردی، دەیانتوانی ئەو خزمەت 
و نووسین و شیعر و ئەدەبە بە خەتی كوردی بكەن، 

ئایین لەوەدا هیچ نكولییەكی نەبووە، ئەوان خۆیان 
ئیهمال بوون و خەتی كوردییان بە هیچ زانیوە، بەاڵم    

نووسەر )ئەمین زەكی( وەك خۆی باس دەكات، زۆر 
بە زەحمەت ژیانی ئەو كەسایەتییانەی بۆ ساغ بووەتەوە، 

ئەوە جێی نرخاندن و پێزانینە. 
 هاندەری سەرەكی بۆ نووسینەوەی مێژوو لە سەرەتای 
ئیسالمەوە عەقائدی و دینداری بووە، بۆ نیشاندانی ژیان 

و هەوڵ و جیهادی پیاوچاكان بووە لە ڕێی  خوادا، 
مەبەست ناساندنی بەرزی ئیسالم بووە بۆ پاداشت 

گەیشتن، ئەوروپاش لە كۆندا كە مێژووی مەسیحییەتیان 
دەنووسی هەروایان دەكرد، خۆیان و مەسیحیان بەرزو، 
غەیری ئەوانی بە نەفام و بەربەری و نەزان و داگیركەر 

دەناساند، لە ئەوروپا و ڕۆژهەاڵتیش نووسینەوەی 
مێژوو كاری دووەم بووە، بۆ وەرگرتنی وانە لە 

ئەزمونەكانی چاكەكاران و ناساندنی ڕەوشتی بەرز، 
یان بۆ پەروەردەكردنی منداڵی پاشایان و میران، یان 

بۆ ناساندنی پاشاكان و دەسەاڵتیان بووە، وەك چیرۆك 
و گێڕانەوە بووە، هەر بۆ تەسلیە و خۆشی و كات 

بەسەربردن بووە، بەاڵم ئەمین زەكی وای نەكردووە، 
مێژووی بۆ خۆشی و كات بەسەربردن نەنووسیوە، باسی 
شان و باهوی پاشایانی نەكردووە، ئەو لەوكاتەوە دەستی 

بە نووسینەوەی مێژووی كورد كردووە، كە تورك 
وازی لە هەڵگرتنی ئااڵی ئیسالم هێنا و ئااڵی تورك و 

تورانی بەرزكردەوە، باسی ئیسالم نەما، هەركەسە كەوتە 
باسی گەلی خۆی، ئەمین زەكیش ویستی باسی ژیان 
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و گوزەران و مێژووی میللەتەكەی خۆی بكات، باسە 
كۆنەكانی كوردی كۆكردەوە، لەگەڵ ئەوەشدا نەكەوتە 

هەڵەی نەتەوە پەرستییەوە، هەوڵی نەدا لە خۆوە كورد 
بەرزبكاتەوە و، بەشان و شەوكەتی كوردا هەڵبدات، 
دژی گەالنی تر بنووسێ ، ئەو مەبەستی پاكردنەوە و 

ڕوونكردنەوە و ڕۆشنكردنەوەی مێژووی كورد بوو، كە 
تاریكی و تەمومژ و تەپوتۆز قەتماغەی لەسەر بەستبوو، 

دایپۆشیبوو، هەرچەند لەمالوالوە ناو بەناو دەیویست 
وانە بدات، دەرس و عیبرەت لە ڕابردوو دەربهێنێ ، 

شتێك بە كورد بڵێ ، ئامۆژگاری گەلەكەی بكات، ئەوە 
ئاساییە.. مێژوونووسانی ئیسالم، بە زۆری ڕووداوەكانیان 

بە قەزاوقەدەر دەركردووە، تەفسیری ڕووداوەكان و 
لیكۆڵینەوە و شیكردنەوەیان تیا نەكردووە، بە گوناهیان 
زانیوە لەسەرووی ویستی خواوە قسە بكەن، بە مەرجێ  

یەك لەسەر سێی قورئان چیرۆك و مێژووە، كە بۆ دەرس 
و وانە وەرگرتن هێنراون نەك بۆ كات بەسەربردن و 
خۆشی، مێژوونووسانی عەرەب و ئیسالم زۆربەیان 

خۆیان نەیانوێراوە شیكردنەوە بۆ ڕووداوەكان بكەن 
و مێژوو بخوێننەوە، دەنا خوا ڕێگەی دابوون، لە 

مێژووی ئیسالمدا زۆر باس لە پیرۆزكردنی پێغەمبەر و 
پیاوچاكان و سەحابە و خەلیفەكان و زانایان و وەسف 
و سەناو پیاهەڵدانی لە ڕادەبەدەر هەیە، وا نازانی باسی 
مرۆڤ دەكەن، كە چاكە و هەڵەشیان لێ دەوەشێتەوە، 

وەك لە زۆر ئایەتدا هەیە، بەڵكو لە ڕیزی مرۆڤ 
بەرزكراونەتەوە بۆ ئاستی مەالئیكە، كە هەمیشە نور 

دەبەخشن و لە چاكەدان، ناڵێی لەسەر زەوین، حەشوە 
و زیادەی زۆری بێ پێویست و بێسوود هەیە، شیعر و 
پیاهەڵدان زۆرە، لە جەنگی ئوحد و زۆر جەنگی تردا 
موسوڵمانەكان شكاون، خوا خۆی ئەو شتانە دەباتەوە 

بۆ الدانی مرۆڤەكان، با سەحابەش بن و پێغەمبەریشیان 
لە گەڵدابێت، لە شەرەفنامەشدا ئەوە هەیە، نەیتوانیوە لە 

شێواز و پێڕی سەردەمی خۆی البدات، بەاڵم لەمەدا 
ئەمین زەكی وەك ئەوانی نەكردووە، دوورە لە زەخرەفە 
و ڕازاندنەوە و حەشوە و زیادە، ئەوان تەنها سوودیان لە 
سەرچاوەی ئیسالمی وەرگرتووە، دەرچووی مزگەوت 

و حوجرەن، بەاڵم ئەمین زەكی هەر چەند سەرەتا 
دەرچووی حوجرەیە، بەاڵم دواتر بەرزترین دانشگای 

سەربازی گەورەترین پایتەختی جیهانی ئەوكاتەی 
تەواوكرد، سەرچاوەی مەسیحی بەكارهێناوە، ڕۆشنبیرە و 
پیاوی سەردەمی خۆیەتی، زمانی ئەڵمانی و فەڕەنسی و 

ئینگلیزی و توركی و فارسی و عەرەبی زانیوە، شارەزای 
سەقافەتی ئەو میللەتانە بووە، دەیزانی ئەوانە چۆن باسی 

كورد و ناوچەكە دەكەن، بەاڵم ورد نەبووە لەوەی باری 
كۆمەاڵیەتی كورد لەو سەردەمانەی باسی دەكات دیاری 

بكات، ئەندازیاری نەخشەسازی بووە، سنووری زۆر 

واڵتی بەنەخشە كێشاوە، بەاڵم نەیتوانیوە یان نەیویستووە 
جوگرافیای كوردستان دەستنیشان بكات، ئەمین 

زەكی لە هەموو ئەوانەی سەردەمی خۆی شارەزاتر و 
بیر فراوانتر بووە، ڕەنگە یەكەم كەس بێت كە گەلە 

كوردەكانی پێش دەوڵەتی مادی باس كردبێت، لولویی 
و گوتی و عیالمی و نایری و خالدی و هۆری و 

سوبارتی و ئورارتۆو، بەاڵم شەرەفخان تەنها سوودی لە 
بیستن و گێڕانەوەی پیرەكان و وردەكاری و تێبینیەكانی 

خۆی وەرگرتووە، بەبێ بەڵگەنامە و سەرچاوەی 
نووسراو و كتێب، ئەمین زەكی چوار سەد ساڵ لە 

شەرەفخان دوور بووە، لە مێژووەكەیدا سوودی زۆری 
لە شەرەفخان وەرگرتووە، بەاڵم شەرەفخان یەكەم كەس 

بوو مێژووی كوردی نووسیوە، ئەو هەموو زانیاریانەی 
لەسەر خێڵ و میر و سەركردەكان و دەسەاڵتیان  
كۆكردۆتەوە، هەر بۆیە بە باوكی مێژووی كورد 

ناسراوە، ناكرێ  گلەیی لە شێوازی شەرەفخان بكرێ ، 
ئەوە شێوازی ئەو ڕۆژەیە و ئەوسا هەروا دەنووسرا، 

ناكرێ  گلەیی بكرێ  كە بۆچی شەرەفخان بە فارسی 
نووسیویەتی و بە كوردی نەینووسیوە، وەك ئەمین 

زەكی گلەیی لێ دەكات، بەڕای من ئەوە ئینصاف نییە 
و بێمانایە، بەاڵم دەكرێ  گلەیی بكرێ  كە بۆچی باسی 
چینی خوارەوەی ڕەعیەتەكەی، باسی باری كۆمەاڵیەتی 

كوردی ئەو كاتەی نەنووسیوە، شەرەفخان شتێكی 
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نەدەنووسی هەتا لێی تەئكید و مسۆگەر نەبوایە، خۆی 
عەیببار نەدەكرد، سنوری زانیاری خۆی دەزانی، ئەمین 

زەكیش مێژوویەكی واقیعی ئیجابی نووسیوە، پشتی 
بەسەرچاوە و بەڵگەنامە بەستووە، دوورە لە وشكی و 

ساردی، وای نەكردووە كە ڕای خۆی نەڵێ  و خۆی ون 
بكات، لە ژێر چەكوشی سەنەد و مناقەشە شكلیەكاندا بە 
تەنها نەماوەتەوە، بەاڵم شەرەفخان ئەو شێوازەی نەزانیوە 
و لەو سەردەمەدا باونەبووە، ئەمین زەكی هەوڵی نەداوە 
هۆكاری ڕووداوەكان دەربهێنێ ، گوێی بە كۆمەڵگەی 

كوردەواری و چینایەتی و چواردەورە سیاسیەكە نەداوە، 
كاریگەری كەشە جوگرافیەكەی لە سەر نەبووە، 

ئەمین زەكی دوورە لەوەی باسێك، ڕووداوێك بهێنێ ، 
عاتیفە و دەرونی خوێنەر بەالیەكدا بهەژێنێ ، یان ڕقی 
لەبەرامبەر بێتەوە و هەستی تۆڵەی ال دروست بێت یان 
بیترسێنێ ، وەك مێژوونووسانی ئیسالمی كە دەستی خوا 
و مەالئیكە دەهێننە ناو ڕووداوەكان و بەشدارییان پێ 
دەكەن، باسەكان پڕ دەكەن لە موعجیزە و پەرجوو 

وا دەكەن بەرامبەر بترسێ ، مێژووەكەی ئەمین زەكی 
ڕووتە لە شیكار و دەرهێنانی مانا و فەلسەفەی مێژوو، 

جگە هەندێ  شوێنی سادە، مەبەستی نووسەر دەرخستنی 
مێژووی گەلی كورد و شانازیەكانی ڕابردوویەتی، 

بەاڵم نەیتوانیوە شیكردنەوە بۆ كۆمەڵگەی كوردی و 
چینەكان و باری ئابوری بكات، باسی شار و دێ  و 
گۆڕانكارییەكانی بەدرێژایی مێژوو نەكردووە، دەبوو 
بە كورتیش بووە باسی بكردایە، چونكە لەسەردەمی 

نووسینی ئەمدا ئەو مانایانە درابووە مێژوو، ئەو 
نووسەرە ئەوروپی و عەرەبی و ڕۆژهەاڵتناسانەی كە 
ئەم پشتی پێ  بەستوون، شیكار و خوێندنەوەیان بۆ 

ڕووداوەكانی مێژوو كردووە، كنە و پشكنینەكان دەریان 

خستووە كە لە كوردستاندا زۆر جۆر پاشماوەی هونەری 
بووە، باسی زۆر لە ژیان و گوزەرانی بابل و ئەكەدیان 

بە وردی كردووە، ئەمین زەكی نەیتوانیوە شتێك لە 
قەاڵ و شار و ئاودێری و شارستانی گەلە كۆنەكانی 

كوردستان بڵێ ، گەالنی زاگرۆس كە ناوی بردوون، 
مێژوونووسانی لە ئەمین زەكی كۆنتر لە ئەوروپی و 

عەرەبی باسی زمان و عادات و دابو نەرێت و ڕەفتاری 
كۆنی كورد و سۆمەر و ئەكەد و بابلیان كردووە، 
شەرەفخان و ئەمین زەكی بۆ باری كۆمەاڵیەتی و 

دەرونی و ئایینی و شارستانی كورد لە مەسعودی وردتر 
و شارەزاتر نەبوون، كە هەزار ساڵ لە ئەمین زەكی و 
پێنج سەد ساڵ لە شەرەفخان كۆنتر و دوورتر بووە، 

ئەم تەنها ناوی هەندێ  پاشا و ناوچە و جەنگەكانیانی 
بردووە، نەیتوانیوە فكرەیەك لەسەر ژیان و گوزەران و 

شارستانی گەالنی زاگروس لە گوتی و كاسی و لولویی 
و خالدی بدات، كە بەمەرجێ  ئەوان دەستی بااڵیان بووە 
لە دروستكردنی شارستانی ئاسیای ڕۆژئاوادا، شەڕی زۆر 

لەنێوان خەڵكی دەشت و شاخدا لەسەر ژیان و باری 
گوزەران ڕوویداوە، بەاڵم شەرەفخان و ئەمین زەكی 

هەر نەچوون بەالیدا، ڕابردووی هەموو گەلێك هێڵێكی 
بەردەوام و بەدەم یەك بەسراوە و بۆشایی تیانییە، ئەمین 

زەكی هەوڵیداوە مێژووی كورد بێپچڕان و بۆشایی 
بەوردی بهێنێ  و هەموی ڕووناك بكاتەوە و تاریكی 

نەهێڵێ ، بەاڵم زۆر كەم نەبێت سەركەوتوو نەبوو، هەتا 
ئێستەش زۆر پارچە كات و سەردەم و زەمەن هەیە 

تاریكە و ونە و ڕوننەكراوەتەوە، لە ژێر هیڵی تاریكیدا 
دەناڵێنێت، ئەمین زەكی توانای گەنجی خۆی لە 

خزمەت تورك و حكومەتی عێراقدا بەخت كرد، كاتی 
نەبوو بۆشاییەكانی مێژووی كورد ڕوون بكاتەوە، دەنا 

دانیشتوو: 1- ماجد 2- جاهید 3-فاتمە 4- محەمەدئەمین زەكی
ڕاوەستاو: 1- سانیحە 2- بەدیع 3- هاوسەری بەدیع
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توانای هەبوو، هیچ گەلێك نییە لە دونیادا تاریكییەكانی 
ژیانی هێندەی كورد زۆربێت، )نیكوالمار( مێژوونووسی 

جۆرجی دەڵێ : كورد ئەو گەلەیە كە مێژوو لەبیری 
كردووە، یان لە بیری چووە، واتە ژیانی نەنووسراوەتەوە 

خۆیشی نەیكردووە.        
 هێڵی زەمەن بڕینی تیا نییە، بەاڵم هێڵی ژیان و مێژووی 
كورد بڕینی زۆرە لەبەر زۆر هۆ، چونكە كورد لەواڵتی 
خۆیدا و لەسەر خاكی خۆی بە ناوی زۆرەوە هەبووە، 

بەم ناوەی ئەمڕۆوە كە )كورد( ە نەبووە، كە لەسەردەمی 
ئیسالمدا بۆی یەكال بووەوە، پێش ئیسالم بە پێی 

ناوچەو خێڵ و عەشیرەت، ناوی جیاوازی بووە، هەموو 
ئەو ناو و ناوچانە سەرەداوی لق و پۆی ئەو بوون، 
گرنگی مێژوونووس ئەوەیە لق و پۆكان ببەستێتەوە 
بەڕەگەكەیەوە، هەتا درەختی نەسەب و ڕەچەڵەك 
و ژیانی كورد یەك بگرێتەوە، مێژووی پارچەكان 

و شوێنەكانی كۆبێتەوە، هێڵی تەمەن و زەمەنی لێك 
پچڕاوی پێك ببەسرێتەوە، ئەوە ئەركێكی قورسە، ئەگەر 

هەندێ  پارچەی ون مابوو، ئەوە لە مێژووی هەمو 
گەلێكدا هەیە.

 كە كورد و كوردستانەكەی ئەمین زەكی تەواو 
دەكەیت، سوودی زۆر وەردەگری، بەاڵم  هەست 

دەكەیت ڕابردووی كورد لە هەندێ  جێ  بە تەمومژی 
ماوە، سەردەمی زۆری پچڕاو و ون و تاریك و ئاڵۆز 

هەیە، بۆشایی تیایە، ئەمین زەكی نەیتوانیوە سەردەمەكان 
پڕكاتەوە و تۆكمەیەك لە مێژووی كورد وەك 

كاڵفەیەكی تەواو بخاتە بەردەست خوێنەر، ئاڵۆزاوە، 
پێش و پاش و زانیاری كەم لەسەر سەردەمێكی درێژ 

هاتووە، ڕەنگە ئەمین زەكی خۆشی هەستی بەوە 
كردبێت، هەر ئەوەندە زانیاری بووە، ئەو پیر و تەنها 
بووە، ئەو بیرۆكەیە هەر الی ئەو بووە، سەرچاوەكان 

و دەستنووسەكانی بە ماڵەكەیەوە لەو تەمەنە پیرەدا 
سووتاوە، دووبارە نووسیویەتیەوە، بەو خەفەت و 

مەینەتییەوە هەر ئەوەی بۆ دەرهاتووە.
 ئەمین زەكی تەنها سوودی لە مێژوونووسە دوورە 

ئەوروپییەكان وەرگرتووە، لە ڕوانگەی ئەوانەوە 
نووسیویەتی، زۆر كەم سوودی لە مێژوونووسی 

عەرەب و فارس و ئەرمەن و سریان وەرگرتووە، 
كە مێژوومان لەگەڵ ئەو گەالنە پێك هەڵپێكراو و 

پێك ئااڵو و تێك هەڵپسڕاون، دەبێ  ئەوەش بڵێین كە 
تاسەردەمی نووسینەكانی ئەمین زەكی لەسەر كورد 

زۆر شت نەدۆزرابووەوە، ئاسەوارەكان نەخوێنرابوونەوە، 
مینۆرسكی هەڵەی كردووە، ئەمین زەكیش ئەو 

هەڵەیەی وەك خۆی گواستووەتەوە، ئەمین زەكی 
بڕوای وایە كە گەلی كورد پاشماوەی گەلە كۆنەكانی 

سەرخاكەكەیەتی، لە پاشماوەی ئەوان ماوەتەوە و 

پێكهاتووە، زمانەكەشی پاشماوەی پەهلەوییە، وردە وردە 
پێش كەتووە و گەشەی كردووە، ئەمین زەكی ڕەخنە 
لە شەرەفخان دەگرێ  كە بۆچی بە فارسی مێژووەكەی 

نووسیوە، شەرەفخان لە پێشەكییەكەیدا دەڵێ ، بۆیە بە 
فارسی نووسیومە چونكە زمانی ئەدەب بووە بۆ فارس و 

كورد و زۆر گەلی تر، لە كوردی باوتر بووە. 

سەرچاوەكان:
1ـ كورد و كوردستان ـ محەمەدئەمین زەكی ـ 

ئینتشارات سیدیان ـ مهابات.
2ـ سەرجەمی بەرهەمی محەمەدئەمین زەكی ـ 

ئامادەكردنی سدیق ساڵح ـ بەرگی یەكەم ـ بنكەی ژین 
ـ سلێمانی ـ 2005.

3ـ مشاهیر الكردـ اعداد رفیق صالح ـ بنكەی ژین ـ 
الجزء الثانی ـ السلیمانیە ـ 2005.

4 ـ تأریخی سلیمانی و وەاڵتی ـ محەمەدئەمین زەكی ـ 
ئامادەكردنی ڕەفیق ساڵح ـ بنكەی ژین ـ ساڵی 2006.

5ـ ژیاننامەی مێژوونووسانی كورد ـ عوسمان سەید قادر 
ـ بەرگی یەكەم ـ چاپخانەی شڤان ـ سلێمانی ـ 2001.

6 ـ رۆژنامەی خەبات، ژمارە )927( وە ژمارە )1012( 
لە 2001/2/2... ڕۆژنامەی خەبات ژمارە، )874(|15| 
5|1998، خەبات ژمارە )875(، 22|5| 1998 خەبات 

ژمارە )876( |29|5|1998 ، )د عصمت شریف وانلی(.
7ــ هەفتەنامەی )اإلتحاد(، ژمارە )358( و )359( و 

)360( و )361( مانگی 2|2000 د. كەمال فوئاد.
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)خوێندنەوەیەکی خێرا(

محەمەدئەمین زەکی)1880 - 1948( سەرەتای)کوردی( 
نووسینی، بە شیعر دەستی پێکردووە، لەم 

بارەیەوە)پیرەمێرد:1867 -1950( دەڵێ: سەرەتای 
جونبوشی)محەمەدئەمەین زەکی( بە شیعر بوو، ئەوەڵ 
مەنظوومەی کە لە ئەستەمووڵ نیشانی منی دا، لەوانە 
بوو بەچاوەوە ببێ، ئاتەشین و ڕەنگین.. دوای ئەوەی 
کە)نەژاد(ی کوڕم لە جەزیرەی)هەگبەلی( هاتە دنیا، 

ئەو قەصیدەیەکی نووسیبوو. خالید ضیاو ئەکرەم بەگی 
ڕەجائی زادە زۆریان پەسەند کرد. بەاڵم من زۆری 

لەگەڵ خەریک بووم، کە لەگەڵ شیعر خەریک نەبێ، 

قووەی تەحریری هەڵئەقرچێ. چاک بوو شوکر وازی لەو 
پیشە درۆزنەی ئەو سەردەمە هێنا و دەستی دایە عیلم و 

فەن.)1(
هەڵبەت دەبێ بزانین کە محەمەدئەمین زەکی، لەبەر دڵ 
و لەسەر تکاو داخوازیی )پیرەمێرد(، دەستبەرداری شیعر 

نەبوو، چونکە وەک دواتر دەزانین، لەماوەیەکی کەمی 
تەمەنیدا، لە شارێکی بچووکی وەک شاری)سلێمانی(
یەوە، چۆتە شاری بەغداد بۆ خوێندنی)سەربازی( و 

لەوێوە بۆ خوێندنی بااڵتر بۆ ئەستەمووڵی ئەو ڕۆژگارەی 
سااڵنی )1898(ی پایتەختی هەموو واڵتانی ئیسالم و 
خاوەنی مێژوویەکی نزیکەی)450( ساڵ دەوڵەتداریی 

و لەوێش پلەی سەربازیی بەرز و بەرزتر دەکرێتەوە و 

محه مه دئەمین زەکی
و خۆالسەیەکی

تەئریخی کوردو 
کوردستان

محەمەد حەمەباقی
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گەلێ فەرمان و کاری لەشکریی پێ دەسپێردرێ، کە 
پلە دوای پلە و کار دوای کار، چاوی بە شارانی تازە و 
دنیای تازە و ئەوەندە گەشەکردوودا دەکرێتەوە، تیایاندا 

ڕادەمێنێ و هەرگیز ناتوانێ لەگەڵ واڵتە داگیرکراوە، 
دواکەوتووەکەی خۆیدا بەراوردی بکات.

هەر پێوەند لەگەڵ کاری سوپاییدا، ساڵی)1907( لە 
ئەستەمووڵ بۆتە ئەندامی)لیژنەی نەخشە دانان(، بۆ دانانی 
نەخشەی ئەستەمووڵ و ساڵی)1908( بۆتە ئەندامی)لیژنەی 

نەخشە و دیاریکردنی سنووری تورکی-ڕووسی( 
و ساڵی)1910( بۆتە ئەندامی لیژنەی دیاریکردنی 

سنووری)تورکیا -بولگاریا( و دوو ساڵ لەم کارەیدا 
ماوەتەوە و ساڵی)1912( لەکاتی هەاڵیسانی جەنگی 

)بالکان( دا، ڕەوانەی ئەوێ کراوە و دواتر ساڵی 
)1913( لەگەڵ هەندێ ئەفسەردا، بۆ کاری سەربازیی 
بۆ فەڕەنسا نێردراوە و ماوه ی ساڵێکی تێدا ماوەتەوە.. 
ساڵی)1914(ش کراوەتە ئەندامی لیژنەی دیاریکردنی 

سنووری تورکی-ڕووسی و دوای تەواوکردنی کاری ئەم 
لیژنەیە، چۆتە)بایەزید(،)تفلیس(و هەر لەم سەروبەندەدا، 

جەنگی یەکەمی جیهانی دەست پێدەکات و لەوێوە 
زۆر بە دژواریی و بە ڕێگەی: باکۆ، ڕستۆف، مۆسکۆ، 

پیتروگراد، فنلند، سوید دا بۆ تورکیا گەڕاوەتەوە.. 
ساڵی )1914( وەک ئەرکانێکی جەنگیی، لەتیپی)1(

دا دامەزراوە و لەسەر داوای مارشاڵ )ڤۆندر گۆڵتس(
یش ماوەی )3( مانگ لە )ئەیا ستڤانۆس(دا ماوەتەوە، 

تا لە خولی فڕۆکەوانیدا بەشداری بکات و لە دووەمین 
ساڵی جەنگی یەکەمی جیهانیدا )1915(، پلەی سەربازیی 

بەرزتر کراوەتەوە و ڕاستەوخۆ بەشداریی بەرەکانی 
جەنگی کردووە و بۆ ئەرکانی جەنگیی سوپای 

عێراق، بۆ )سەلمان پاک( گوێزراوەتەوە و ڕاستەوخۆ 
لێرەش بەشداریی بەرەکانی جەنگی کردووە و هەر 
هەمان ساڵ لەسەر داوای )مستەفا کەمال -ئەتاتورک(
ی فەرماندەی سوپا، کراوەتە یاریدەدەری سەرۆکی 

ئه رکانی جەنگ و بۆ )حەڵەب( و )فه له ستین( نێردراوە 
و سااڵنی )1917 -1918(، تا ئەو کاتەی بۆ سوپای)3(
ی سەر سنووری قەفقاسیا گوێزراوەتەوە، لەبەرەکانی 

جەنگدا بووە. لە کۆتایی هەمان ساڵدا بۆ )بەشی مێژووی 
جەنگ( گوێزراوەتەوە. هەموو ئەم کارانەیشی بەر لەوە 

ئەنجامداون، کە لە)24ی تەمووزی 1924(دا، بەیەکجاریی 
بۆ واڵت)عێراق( گەڕاوەتەوە.

ئەم کار و ئەرکە زۆرەی لە ماوەیەکی کەمی ژیانیدا، 
لە شاران و واڵتانی جیاجیا و پێشکەوتووی دنیادا دیونی 

و لە پلە و پایەی هەستیار و بااڵدا، لە ئەستۆی گرتن 
و بوونە مایەی ئەوەی ناسیاوی زۆرتر لەگەڵ گەورە 
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پیاوانی جیهان و سیاسەتمەداران و گەورە فەرماندەی 
سەربازیی و دیپلۆماسی دەوڵەتانی: تورکیا، ئێران، 

ڕووسیا، فەڕەنسا، بولگاریا، ئەڵمانیا، سوید دا پەیدا بکات 
و زمانی زۆریشیان فێر ببێ.. هەموو ئەمانەش، دیدو 

جیهانبینی و ڕۆحی ناسک و شاعیرانەی)محەمەدئەمین 
زەکی(یان لە گەڕەکی )گۆیژە(ی ساکار و سادەی 

)سلێمانی(ی زێدەوە، بەرەو ئاسۆی فراوانتر و لێکدانەوە 
و بیرکردنەوەی قووڵ و کراوەتر ڕێنوێنی کردووە و ئەو 
چەندین بەرنامە تازە و ئەرکە هەمەجۆرە دیپلۆماسییەی 
لە نزیکەوە تیایاندا ژیاو ڕاستەوخۆ ئەزموون و پیادەی 

کردن، هەریەکەیان بەجیا، ئیستگە و ئەزمونی نوێ بوون 
و هەریەکەشیان هەڵوێستە ڕامانی نوێیان پێ بەخشی.. 

چونکە کە چەندین جار لە لیژنەکانی دیاریکردنی 
سنووری نێوان دەوڵەتانی: تورکیا_ ڕووسیا، تورکیا_ 

بولگاریادا بووە ئەندام، نەخشەی واڵتانی زۆری دیتن، کە 
سنووری جیاکراوە و قەوارەی سیاسیی ددان پێدانراویان 

لەالیەن دەوڵەتانەوە هەیە، بەاڵم نەخشەی)کوردستان(
ی واڵتەکەی ئەمیان تێدا نەبوو!.. کە خۆی وەک 

فەرماندەیەکی بااڵی سوپای عوسمانی، لە نزیکەوە –لە 
جەنگی یەکەمدا -بەرنامەی فراوانخوازیی دەوڵەتانی: 

عوسمانی، ڕووسیا، ئەڵمانیا، فەڕەنسا و.. پەیماننامەی پشت 
پەردەو ژێر بەژێر نێوان ئەم واڵتانەی بۆ داگیرکردن و 
دابەشکردنی واڵتان و گەالنی ناوچەکە بینی، چاکتر 
شارەزا و ئاگاداری دیوی ناوەوەی دەوڵەت بوو.. کە 

ڕەشەکوژیی دەیان و سەدان هەزار )ئەرمەن(ی لەالیەن 
سوپای عوسمانی و بە فەرمانی دەرباری عوسمانیی 
و بە بەرچاوی واڵتانی: ڕووسیا، ئەڵمانیا، بەریتانیا، 

فەڕەنساوە بینی، لەوە گەیشت، کە داکۆکیکردن لە مافی 
گەالن، پرۆپاگندەی دەوڵەتانی زلهێزە، بۆ بەرژەوەندی 
خۆیان.. کە بانگەوازی )جیهاد( و )غەزای موقەددەس( 
دەوڵەتی عوسمانی -بەناو ئیسالمەوە -بینی، لە فڕوفێڵی 

درۆزنانەی دەرباری عوسمانی و هەڵخەڵەتاندنی گەالنی 
ژێر دەستەی ناو قەڵەمڕەوی عوسمانی گەیشت.. ئەو 

جیهاد و غەزا )نا مووقەدەس(ەی، بەناوی ئیسالمەوە، بە 
ئاگاداری و بە بەرچاوی محەمەدئەمین زەکی_ یەوە، 
بە خەڵکی ساده  ده گه یه ندران و ئه وانیش په رۆشتر له  

سوپای عوسمانی، به پیر جه نگه که وه  ده چوون، به گوێره ی 
زانیاریی محه مه دئه مین زه کی، جگه  له  کاولکردنی 
واڵته که ی و هه ڵته کاندنی ژێرخانی ئابووری، زیانی 

کوژرانی )نیو ملیۆن( کوردی ژێر ده سته ی لێکه وته وه ..
)2( له کاتێکدا که  کورد له م جه نگه دا، نه ده سه اڵتی له  

بڕیاری هه ڵگیرسان و نه  له کوژاندنه وه  و نه  قازانجی 
له  ده ستکه وته کانی جه نگه که دا هه بوو.. له وه  زیاتر که  

ئه گه ر واڵته که ی )ئه م(، له پێش هه ڵگیرسانی جه نگه که دا، 
بریتی بووبێ له  دوو به شی داگیرکراو، ئه وا له دوای 

جه نگه که  کرایه  چوار به شی داگیرکراو و به ره و ڕووی 
چوار سیسته می ناو چوار ده وڵه تی جیاواز کرایه وه  
و ئه و بانگه واز و ڕاگه یاندنانه ی له کات و له دوای 

سێیەم كابینەی جەمیل مەدفەعی
1- عەبدولحسێن چەلەبی 2- محەمەدئەمین زەكی 3- تۆفیق سویدی 4- ڕەشید خۆجە 5- جەمیل مەدفەعی 6- یوسف غونەیمە 

7- عەبدولعەزیز قەساب 8- نووری سەعید
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جه نگه که ش، بۆ دیاریکردنی چاره نووس و مافی گه النی 
ژێر ده سته  باڵو ده کرانه وه ، که چی کورد له به روبوومی 

کۆنگره ی )ئاشتی پاریس: 1919/1/18(و په یمانی )سیڤه ر: 
1920/8/10(و کۆنگره ی )لۆزان: 1923/7/24(، له ژێر 
ده سته یی و داگیرکردن زیاتر، هیچی بۆ نه مایه وه .. له 

 حاڵێکدا هه ر دوای بڕانه وه ی  جه نگه که  و به  به رچاوی 
کورده وه ، گه النی نزیک و دراوسێی کورد، چه ندان 
ده وڵه تی سه ربه خۆیان بۆ دروست کرا.. هه موو ئه م 

ڕووداوانه وه ش، به  هه موویان،)محه مه دئه مین زه کی( یان 
کرده وه  به  هه ویر و سه رله نوێ و به جۆرێکی دیکه  هه ڵیان 
شێالیه وه  و وایان لێکرد هوشیاریی سیاسی زیاتر و قووڵتر 

بێ.. نفووزی کاریگه ری بیانی و پێوه ندییه کانی نێوان 
ده وڵه تان باشتر تێبگات.. له سه روو هه موو ئه مانه شه وه  

زیاتر ئاشنای هه لومه رجی ناله باری ژیانی خه ڵکی 
کوردستان بوو.

ئه م داروباره ی ژیانی )محه مه دئه مین زه کی له  تورکیا: 
1898 -1924(و ڕووداوه کانی ئه و قۆناغه  جه نجاڵ 

و مێژووییه ی تیایدا ژیاوه ، ئه گه ر وه ک ده ڵێن: مێژوو 
زۆرجار خۆی دووباره  ده کاته وه ، تاڕاده یه ک و به هه ندێ 
جیاوازییه وه ، داروباری سه ره تای ژیانی میر شه ره فخانی 

بدلیسی)1543-1604(مان بیر ده خاته وه ، که  هه ردووکیان 
دوای چوونه  ده ره وه یان له  کوردستان و تێکه ڵبوونیان 
به  ده ربار و داموده سگای هه ردوو ده وڵه تی سه فه ویی 

و عوسمانی و چاوکرانه وه  و تێکه ڵبوون و تێکچڕژانیان 
به  ڕووداوگه لێکی سیاسی و سه ربازیی و نێوده وڵه تیدا، 

سه رومڕ بیروبۆچوونیان ئاڵوگۆڕی خێرای به سه ردا دێت و 
له  چاره نووسی گه له که یان ده که نه وه .

زیاره تێکی ماڵباتی شه ره فغانی بدلیسی و شه ره فنامه :
له سه روبه ندی خۆئاماده کردنی ده وڵه تی عوسمانی دا، 
بۆ جه نگی چاڵدێران )1514(، زانای گه وره : حه کیم 

ئیدریس بدلیسی)؟ - 1520(، پێشنیازی بۆ سوڵتان سه لیم 
)1512 – 1520(کرد، دڵنه وایی میر و مه زنانی کورد 
بکات، بۆ ئه وه ی له  شه ڕی دژی سه فه ویی، پشتیوانی 

ده وڵه تی عوسمانی بکه ن و له به رامبه ردا به ڵێنیان بداتێ، 
هه ریه که یان له  ده ڤه ری خۆیدا میرنیشین پێک بهێنن و 
سه ر به ده وڵه تی ناوه ندی عوسمانی بن.. سوڵتان سه لیم 

پێشنیازه که ی په سه ند کرد و کوردان هاوکارییه کی 
زۆری له شکری عوسمانییان کرد و ئاکامیش له شکری 

سه فه وی تێکشکاو داموده زگا و ده سه اڵتی سه فه وییان، تا 
ناو قوواڵیی ئێران ڕاونا، له م هێرشه ی سوپای عوسمانی 

دا، خودی حه کیم ئیدریس بدلیسی و )46( میری کورد، 
تا گرتنی )ته ورێز(ی پایته ختی سه فه ویی له گه ڵ سوڵتان 

سه لیم دا بوون.)3(
به اڵم دوای ماوه یه ک، ده وڵه تی عوسمانی هه ر ئه وه نده ی 

کاری به  کورد نه ما، ورده  ورده  له  به ڵێنی خۆی 
پاشگه ز بۆوه ، به تایبه تیش له  سه رده می سوڵتان سلێمانی 

قانوونی)1520 – 1566( کوڕی سوڵتان سه لیم دا، 
که  ده ستی کرد به  داگیر کردن و ته نگ پێهه ڵچنینی 
به رو دوای میرنشینه کانی کورد و ساڵی 1535،)وه ک 

نموونه ( میرنشینی بدلیسی داگیر کرد، که  میر 
شه مسه ددین– باوکی)شه ره فخان( فه رمانڕه وای بوو.. میر 
شه مسه ددین –یش هه ر هه مان ساڵ به ناچاری په نای بۆ 
شا ته هماسب )1524_ 1576(ی یه که م برد له  ته ورێز 

و له و مێژووه  به دواوه ، میر شه مسه ددین، زۆر به  ڕێزه وه  
ده کرێته  فه رمانڕه وای)ساراب( و )مه راغه (و دوازده  

ساڵ دوای ئه م په نابردنه ،)شه ره فخان( ساڵی )1543(، له 
 گوندی)که ره هڕوود(ی نزیک شاری)قوم( به دنیا هاتووه 

 و ئه گه رچی له گه ڵ بنه ماڵه که یاندا ئاواره  بووه ، به اڵم وه ک 
مندااڵنی)شا(و شازاده  و میر و میرزاده کانی سه فه ویی، 

له  ده رباری )شا ته هماسب( دا په روه رده  ده کرێ و 
هێشتا مێردمنداڵ )11 ساڵ( ده بێ، که ساڵی)1554( 

له جێی باوکی ده کرێته  میری)سالیان و مه حموود ئاباد 
و موغان و شیروان(. به مجۆره  تا ساڵی)1578(،  واته: تا 
ته مه نی ده گاته )36( ساڵیی، وه ک میر و فه رمانڕه وایه کی 

کاراو لێهاتوو، له چه ند هه رێمێکی ئێراندا، به رودوا 
فه رمانڕه وایه تی کردووه  و له  ته مه نی)37( ساڵیدا دووباره  

به ناچاری له گه ڵ ماڵباتی خۆیان و هۆزه که یاندا، بۆ 
کوردستانی ناو قه ڵه مڕه وی عوسمانی گه ڕاوه ته وه  و 

ده رباری)عوسمانی(یش پێشوازی و ڕێزی زۆری لێناوه 
 و بۆته وه  به  )میر(ی پاشالیکی )بدلیس(ی پشتاو پشت بۆ 

به جێماوی.. به اڵم ساڵی)1594( ده ستبه رداری میرایه تی 
بۆ)شه مسه ددین به گ(ی کوڕه  گه وره ی ده بێ، که  وه ک 

دیاره  سه رقاڵبوونی زۆری به  نووسینه وه ی)شه ره فنامه (
ه وه ، ناچاری کردووه  هه موو کاتی خۆی بۆ ئه و پرۆژه  

گه وره یه  ته رخان بکات)که  پرۆژه ی عومری بووه (، 
چونکه  هه ر دوای گه ڕانه وه ی له  ئێرانه وه  بۆ بدلیس 

)1578(، یه کسه ر ده ستی به  نووسینی )شه ره فنامه ( 
کردووه ،)4(  که  نووسینی هه ردوو به رگه که ی، 

نزیکه ی)20( ساڵێکی خایاندووه .)5( هه رچه نده  من پێم 
وایه  زۆر زووتریش و پێش گه ڕانه وه یشی، که ڵکه ڵه   و 
گه رای نووسینی ئه م پرۆژه یه ی له  مێشکدا هه بووبێ. 

چونکه  له الیه که وه  زۆربه ی هه ره  زۆری ئه و سه رچاوانه ی 
بۆ نووسینی ئه م کاره ی پشتی پێبه ستوون، به  زمانی 

فارسی بوون و ده گونجێ هه ر ئه و سااڵنه ی ژیانی له  
ئێران، ئه و سه رچاوانه ی له  کتێبخانه  ده وڵه مه نده کانی 
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سه فه وی و ئه و چه ندین شاره ی ئێراندا چنگ خستبن، 
که تیایاندا فه رمانڕه وا بووه . له الیه کی تریشه وه  و له و 
زانیارییه وه ، که  هه ر دوای گه ڕانه وه ی بۆ )بدلیس(و 

ده ست به کاربوونه وه ی میرایه تی، ناگونجێ پرۆژه یه کی 
وا پڕ له  زانیاریی و پشت به ستوو به و سه رچاوه  زۆره ، 

به ده م کاری زۆری ڕۆژانه ی میرایه تییه وه  بنووسرێ.
)6( چونکه )شه ره فنامه (، که  یه که مین و تاقانه  کتێبێکی 

مێژووییه ، له  سه ده ی شازده دا، له الیه ن کوردێکه وه  
به تایبه تی له سه ر مێژووی کورد نووسرابێ، هاوته ریب 

له گه ڵ ئه وه دا که  کتێبێکی مێژووییه ، هاوکات له کرۆکدا 
مانای هه ست به :)کورد بوون(ی ڕووناکبیرێکی هوشیاره ، 

که  به خه می مێژووی نه ته وه که یه وه  بووه . ئه و هه ست 
و خه مه ی، که  نه ته وه ی سه رده ست، به درێژایی مێژوو، 
ئه وه نده  جیاوازی له نێوان خۆی و گه النی ژێر ده ستدا 

دروست ده کات، تا گه له  ژێرده سته که ش جیاوازییه کانی 
زمان و کولتوور و جوگرافیا و مێژووی بیرده که وێته وه  

و له گه ڵ جیاوازییه کانی داگیرکاره که دا به راورد ده کات. 
ئه وسا ئه و خه مه  به دوای ڕێگه  چاره  و ده ره تاندا ده گه ڕێ 

بۆ ئه وه ی بۆ به رامبه ره که ی بسه لمێنێت، که  ئه میش 
مرۆڤه  و زمان و کولتوور و جوگرافیا و مێژووی تایبه ت 
به خۆی هه یه .. ئه و خه مه ش الی )شه ره فخان( له  ئاکامی 
ئه و زنجیره  کاره سات و ڕووداوانه دا، دوای ژان و برک 
و خۆخواردنه وه  و په ژاره یه کی بێبڕانه وه  دێته  کوڵ، که  
گه لی کورد – بنه ماڵه ی شه ره فخان وه ک نموونه یه ک – 
به هیوای گه یشتن به  ئازادیی، له  قۆناغێکدا هاوکاریی و 
پێشتیوانی ده وڵه تی )عوسمانی(یان کردووه  و به دڵ و به  
گیان و پێ به پێی له شکری عوسمانی، له  دژی ده وڵه تی 

شیعه  مه زهه بی سه فه ویی جه نگاون. به اڵم سه رئه نجام 
له  ماڵوێرانی و بێ هیوایی زیاتر، هیچی تریان بۆ 

نه ماوه ته وه . ناچار ڕوویان له  ده وڵه تی سه فه ویی کردووه 
 و له وێش به هه مان ئاکام گه یشتوون.. ئه وسا ته می 

نائومێدی به ری چاوی تاریک کردوون و الی هه ردوو 
ده وڵه تیش)عوسمانی و سه فه وی(، ئێسک گران و گومانبار 
هه ژمار کراون و په راوێزخراون و ناوبه ناویش به بیانووی 

جۆر به جۆره وه ، تۆڵه یان لێکراوه ته وه .
شه ره فخان ئه گه رچی )29(ساڵ دوای جه نگی )چاڵدێران( 

به دنیا هاتووه ، به اڵم ڕووداوه کانی جه نگه که ، الی 
بنه ماڵه که ی خۆیان و الی جه ماوه ری ده وروبه ری 

شه ره فخان و دواتریش له  په نا بردنی شه ره فخان دا بۆ 
ده رباری سه فه ویی، به  به رده وامیی به یادی شه ره فخان 

هێنراوه ته وه )ئه گه ر نه ڵێم به چاویاندا دراوه ته وه (. شه ره فخان 
–یش وه ک ڕووناکبیرێکی هه ڵقواڵو و به شداربووی 

ڕاسته وخۆی کۆمه ڵێک ڕووداوی خێرای ژیانی خۆی 

و پشتاوپشتی بنه ماڵه که ی، که له   ساڵی )1384(ه وه  تا 
ڕۆژگاری )شه ره فخان( فه رمانڕه وای پاشالیکی )بدلیس( 

بوو،)7( له دیوی ناوه وه ی ئه و ڕووداوانه  ورد بۆته وه 
 و بۆی ده رکه وتووه ، ئه و ملمالنێ و جه نگانه ی نێوان 

سه فه ویی و عوسمانی و ده وڵه تانی پێش ئه وانیش، 
له  گه النی ژێر ده سته یان به ناوی پاراستنی ئیسالم و 

مه زهه ب و شتی تره وه  خه ڵه تاندووه  و کردوویانن به  
سووته مه نی ملمالنێ و جه نگه کانیان، به اڵم له پشت 
په رده وه  و له بناواندا، داکۆکی و پاراستنی قه واره ی 

سیاسی و نه ته وایه تی و زمان و کولتوور و جوگرافیا 
و مێژووی واڵته کانی خۆیان مه به ست بووه .. لێره وه  

شه ره فخان، به گیانی هوشیار و ئاگادارکردنه وه ی 
نه ته وه که ی، که  نه ته وه یه کی جیاوازه  و خاوه نی زمان 
و کولتوور و جوگرافیا و مێژووی خۆیه تی و ده بێ 

بپارێزرێ. به  پێویستی زانیوه  ئه م په یامه ی، به  نووسین 
و له  شێوه ی مێژوودا بۆ گه له که ی و بۆ دراوسێکانی 

گه له که ی بگێڕێته وه ، که  وه ک دیاره  ئه م په یامه ی 
شه ره فخان)شه ره فنامه (، له  ڕۆژگار و داروبارێکی 

ئه وپه ڕی بێ هیوایی کورد دا نووسراوه . بۆیه  هه ر ئه و 
سه رده مه ، که  هێشتا چاپ و چاپخانه  دانه که وتووه ، وه ک 
ده ره تان و هیوا به خشین، پێشوازییه کی خێرا و گه رمی 

له  الیه ن خوێنه ران و ڕووناکبیرانه وه  لێکراوه  و هه ر ئه و 
ڕۆژگاره ش، نووسخه ی زۆری له  الیه ن خۆشنووسانه وه  
له به ر نووسراوه ته وه  و له  دوای نووسینه وه یشی، ده یان و 

سه دان ساڵ، ده ستاوده ست و ماڵه وماڵ و شاران و واڵتان 
گێڕدراوه  و گه ڕیده کانی ئه وروپا و کورد ناسانیش 

به په رۆش و تاسه وه  عه وداڵی په یداکردنی بوون، له وانه : 
ژان باتیست تاڤێرنی، که  له  ساڵه کانی )1623 – 1668(دا، 
له  یه کێک له و شه ش سه ردانه ی بۆ کوردستانی کردووه ، 

سه ردانی میرنشینی )بدلیس( و دیده نی)ئه بداڵ خان(ی 
میری بدلیس و نه وه ی شه ره فخانی کردووه ، ده ستنووسی 

)شه ره فنامه (ی له  کتێبخانه  ده وڵه مه نده که ی)ئه بداڵ خان(
دا دیتووه .)8( ئه ولیا چه له بی-ش که  دیداری هه مان میر 

و هه مان کتێبخانه ی کردووه ، چاوی به  چه ندان نوسخه ی 
ده ستنووسی )شه ره فنامه ( که وتووه . مالکۆڵم)1769– 

1833(و کلودیوس جه یمس ڕیچ)1787 – 1821(یش، 
که  سه ردانی ئه مانوڵاڵخانی گه وره )1775 -1824(ی 

میری ئه رده اڵنیان کردووه  )1809، 1820(، ده ستنووسی 
)شه ره فنامه (یان لێ وه رگرتووه .)9(
*****

محه مه دئه مین زه کی به رله وه ش بۆ واڵت 
بگه ڕێته وه )1924(، ده یزانی )شیعر( ده ره قه تی خه م و 
خه ونه کانی نایه ت، بۆیه )وه ک پێشتر وتمان( هه ر له  
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ساڵی)1909(ه وه ، سه رچاوه  و زانیاریی بۆ نووسینی 
مێژووی کوردستان کۆکرده وه . به اڵم ساڵی )1919( 

ماڵه که ی و کتێبخانه که ی)له  ئه سته مووڵ( ده سووتێن و 
دووباره  ده ست به کۆکردنه وه ی سه رچاوه  و زانیاریی 
ده کاته وه . هه رچه نده  له هه مان ئه و ماوه یه دا، که  خۆی 

بۆ ئه م پرۆژه یه  ئاماده  کردووه )1906– 1922(، هه شت 
– نۆ کتێبی نووسیون و به چاپی گه یاندوون، به اڵم 

هه موویان بریتی بوون له  کاروباری سه ربازیی و جه نگ 
و بیره وه ری خۆی، وه ک فه رمانده یه کی سوپای عوسمانی 
له  جه نگی یه که می جیهانیدا)1914-1918(و هه مووشیان 

به  زمانی)تورکی( بوون، که  ئه مانه ش نیشانه ی تری 
دوورکه وتنه وه ی)محه مه دئه مین زه کی( بوون له  شیعر. 

   محه مه دئه مین زه کی دره نگتر له و هاوڕێیانه ی بۆ 
واڵت گه ڕایه وه ، که  له  ئه سته مووڵ پێکه وه بوون و 

له گه ڵ هاتنه وه یاندا بۆ واڵت، له  پێکه وه نانی ده وڵه تی 
عێراق)1921(دا به شدار بوون و پله  و پۆستی بااڵیان 
وه رگرت. محه مه دئه مین زه کی-یش هه ر زوو پله ی 
بااڵی له  ده وڵه تی عێراقدا وه رگرت. به اڵم ئه و کارو 

پله  بااڵیانه ی بۆ ئه وه  بوون، تا له  ژیانی جه نجاڵی 
ئه سته مووڵ دووربکه وێته وه  و که شوهه وایه کی ئارام 
و سه قامگرتووی بۆ بڕه خسێ و ده ست به  پرۆژه ی 

نووسینه وه ی مێژووی کورد و کوردستان بکات، که  
پرۆژه ی هه موو ژیان و هه موو خه ونه کانی بوو. بۆیه  
هه روای کرد و یه که مین ساڵی دوای گه ڕانه وه ی بۆ 

واڵت)1925(و به  پشتیوانی ئه و زانیاریی و سه رچاوانه ی 
له  واڵتانی ئه وروپا له  ئه رشیفی واڵتانی دراوسێدا، ده ستی 
خستبوون، ده ست به  نووسینه وه ی پرۆژه که ی ده کات و 
دوای)6( ساڵ، به رگی یه که می)خۆالسه یه کی ته ئریخی 
کورد و کوردستان:1931( و ساڵی)1937(یش به رگی 

دووه م ته واو ده کات. هه ردوو به رگه که ش له  الیه ن 
ڕووناکبیرانی کورده وه ، به تاسه  و ڕێزێکی زۆره وه ، 
پێشوازی و ده ستخۆشی لێده کرێت و له پێشیانه وه ، 

شاعیر و ڕووناکبیری مه زن: پیره مێرد)1867- 1950(، 
له زنجیره یه ک وتاری ڕۆژنامه ی)ژیان( و)ژین( و گۆڤاری 
)گه الوێژ(دا، ده ستخۆشی و مشتومڕی مێژوویی له گه ڵ 

محه مه دئه مه ین زه کی دا داده مه زرێنێ.)10( به دوایدا: 
شێخ محه مه دی خاڵ و ئوسمان سه بری، هه ریه که یان 
به جۆرێک لێی ده دوێت، که  یه که میان له  نامه یه کی 
سوپاس و پێزانیندا:)ئه وه ڵه ن به ناوی هه موو قه ومی 
نه جیبی کورده وه ، ثانیه ن به ناوی هه موو عوله ما و 

ئوده با و شوعه را و مه شایخه وه ، ته شه کوری مه عالی 
محه مه دئه مین زه کی( ده کات)11( و له  دواییدا زه بر 

و ڕه نگدانه وه ی )خۆالسه یه کی ته ئریخی کورد و 

کوردستان( الی الوان و خوێنده وارانی کورد، بۆ 
محه مه دئه مین زه کی باس ده کات و ده ڵێ: ئه مڕۆ هه موو 

الوان و خوێنه ران و تێگه یشتووانی قه ومه که یشی، ئه و 
ئه په رستێ و هه ر یه کێک له وان، هه یکه لێکی مه عالی 
ئه مین زه کی له  دڵ و ده روونی خۆیا داناوه  و..)12( 

دووه میشیان: یه که مین کوردێکه ، که  نرخاندنێکی شیاوی 
له باره ی هه ردوو به رگی)خۆالسه یه کی..( باڵوکرده وه ..

)13( پێبه پێی ئه مان یش محه مه د عه لی عه ونی، هه ردوو 
به رگه که ی)خۆالسه یه کی..( به رودوا:)1937، 1945( بۆ 

عه ره بی ته رجه مه  کردن.. که  ئه گه ر هۆی ئه م پێشوازییه  
گه رم و خێرایه ی ڕووناکبیرانی کورد بپرسن، ده ستبه جێ 

له  چه ند خاڵێکدا ده ڵێین:
1- محه مه دئه مین زه کی له  داروبارێکدا ئه م دوو به رگه ی 

مێژووی کورد و کوردستانی به خوێنه ران گه یاند، که  
گه لی کورد، دوای بڕانه وه ی جه نگی یه که می جیهانی، 
به سۆنگه ی ئه وه  ی له  هه موو ئه و ئاواتانه ی بێبه ش بوو، 

که  چاوه ڕێی ده کردن له ڕێگه ی)کۆمه ڵی نه ته وه کان(
ه وه  پێی بگات، تووشی بێ هیواییه کی یه کجار تاریک 

ببوو. ته قه لالکانی کوردیش خۆی، له  بزووتنه وه ی شێخ 
مه حموودی حه فید)1881 – 1956(، له  سااڵنی)1919- 

1925(و شۆڕشی شێخ سه عید)1925(و جوواڵنه وه ی 
سمکۆی شکاک)1914 -1930(، که  تێشکانی هه موویان، 
تێشکانی ڕۆحی نه ته وه ی کوردیان به دوای خۆیاندا هێنا 

و ئه وه نده ی تر، کورد خۆی به  تێشکاو و ده رکراوی 
مێژووی خۆی ده زانی و وای هه ستده کرد ئه و خه باته ی 

بۆ پاراستنی زمان و جوگرافیا و مێژووی خۆی کردووه ، 
به  ئه نجام نه گه یشتوون، ئیتر هه موو له مه ودوا هه موو 

ئه و شتانه ی له به ر مه ترسیدان، به تایبه تیش که  له م 
قۆناغه  تاریکه دا، هیچ پشتیوان و کۆمه ڵه  و حیزب و 

ڕێکخراوێکی کوردی نه بوو، تا به رگریی له  پاراستن و 
بووژاندنه وه ی ئه و بنه ما سه ره کییانه ی گه لی کورد بکات.
2- ئه و سه رچاوانه ی محه مه دئه مین زه کی، له  نووسینی 
مێژووه که یدا، بۆ پشکنین و دۆزینه وه  و ساغکردنه وه 

 و سه لماندنی سه ربه خۆیی زمان و جوگرافیا و مێژووی 
ڕه گه زی کورد، پشتی پێ به ستبوون، به تایبه تیش ئه وانه ی 

کوردستان و واڵتانی ئه وروپا، وه ک: مینورسکی، مارک 
سایکس، سپایزه ر، لۆنگریک، درایڤه ر، نورمان، لسترنج، 
هۆل، نۆلدگه  و... هتد. سه رچاوه  گه لێکی پڕ له  زانستی 
ده وڵه مه ند و تازه  و جێی متمانه  بوون، که  زۆربه یان)له و 
سه رده مه دا( نه ک هه ر بۆ سه ر زمانی کوردی، به ڵکو بۆ 

زمانه کانی: عه ره بی، فارسی، تورکی –یش ته رجه مه  
نه کرابوون. بۆیه  ئه م زانیارییه  تازانه ی مێژووی)کورد 
و کوردستان( ڕاستییه کی سه لمێنراوی بۆ ڕووناکبیران 
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و خوێنه رانی کورد، له سه ر مێژووی نه ته وه که یان پشت 
ڕاست کرده وه ، تا به شانازییه وه  پشت به و مێژووی 

زانسته یان ببه ستن، که  تا ئه و کاته )مخابن به  - شه ره فنامه  
- شه وه (، له  ڕوانگه  و بۆچوونی)شانامه  - ی فیرده وسی: 
940 – 1020( به  ئه فسانه  هه ڵچنراو و بێ بنه مای زانستی 
و هه ندێ مێژوونووسانی عه ره بی وه ک: مه سعوودی، ئیبن 

قوته یبه ، دینه وه ری و مێژوونووسانی سه ره تای ئیسالم، 
بنه چه  و دێرینه ی کوردیان بۆ سه ر دێو و درنج و جنۆکه  
ده گێڕایه وه .)14( به اڵم محه مه دئه مین زه کی، به  بڕوایه کی 

نه گۆڕ و پته وه وه ، ئه و بۆچوونه  پووچانه ی ڕه تکردنه وه 
 و نه ته وه ی کوردی، وه ک مرۆڤیکی شکۆمه ند و هاوتای 

هه موو مرۆڤی ئه م سه ر زه مینه  پێناسه  کرد.
له دوای مێژوونووسینی)شه ره فنامه : 1597(ه وه ، تا مێژووی 

نووسینی هه ردوو به رگی)خۆالسه یه کی ته ئریخی کورد و 
کوردستان: 1931، 1937(، که  ده کاته  )341( ساڵ، واته : 
نزیکه ی سێ سه ده  و نیو، جگه  له چه ند مێژوونووسێکی 
سه ر به  میرنشینی ئه رده اڵن، که  هه موویان هه ر میژووی 
میرانی ئه رده اڵنیان نووسیوه ،)15( ئیتر مه ال مه حموودی 
بایه زیدی)1799– 1869(: اداب و ڕسومات اکرادیه  و 

حسێن حوزنی موکریانی )1890 -1947(یش مێژووه کانیان، 
مێژوویه کی گشتگیر و سه رومڕی دێرینه  و بنه چه ی کورد 

و کوردستان نین. بۆیه )خۆالسه یه کی ته ئریخی کورد و 
کوردستان(ی محه مه دئه مین زه کی، مێژوویه که ، نه ک هه ر 
مه ودایه کی مێژوویی سێ سه ده  و نیوی دوای)شه ره فنامه ( 

پڕ ده کاته وه : به ڵکو مه ودایه کی سه دان و هه زاران ساڵی نه  
نووسراوی کورد و کوردستان پڕ ده کاته وه ، به تایبه تیش که  
به  دیالێکت و له  ناوچه یه کدا نووسراوه ، که )100(سه د ساڵ، 
به ر له  محه مه دئه مین زه کی، شاعیرانی ناودار: نالی، سالم و 

کوردی و هاوڕێکانیان، بناغه ی هه مان ئه و دیالێکته  نوێیه یان 
دامه زراند و شیعری نیشتمانپه روه رانه یان پێ نووسی، به اڵم 

ئه وانیش مه یدانی )مێژوو( یان به  چۆڵی به جێ هیشتبوو، که  
محه مه دئه مین زه کی ئه م که لێنه شی پڕکرده وه .

    له به ر ئه م هۆیانه ، خۆالسه یه کی ته ئریخی کورد و 
کوردستان، ڕووداوێکی مه زنی مێژووییه ، که  له دوای 
)شه ره فنامه (ه وه ، ڕووداوی وا پڕ ئاوازه  و کاریگه ر له  
مێژووی ڕووناکبیری کوردیدا ڕووی نه داوه ، چونکه  

)وه ک وتمان( له سه رده م و قۆناغێکدا نووسرا، که  ڕۆحی 
نه ته وه یی کورد، له  بارێکی داهێزران و بێ هیواییه کی 
نادیاردا ده ژیا و ئه م مێژووه ، وزه  و وره  و خوێنێکی 

تازه ی پێبه خشی، تا له به رده م دابه شکردن و داگیرکاریی 
و بێبه شکردنی له  ژیان و ئازادی و سه ربه خۆییدا، متمانه  
به خۆی په یدا بکاته وه  و دڵنیای بکات، که  ئه ویش وه ک 

مرۆڤ، هه موو مه رجه کانی ئه وه ی تێدایه ، مافی ژیانی ئازاد 

و سه ربه خۆیی و پێکه وه نانی قه واره  ی سیاسی و نیشتمانی 
خۆی هه بێ، ئه م متمانه  پێبه خشینه وه یه ش ده بێته  هه وێنی 

وه رسووڕانێکی نوێ له  مێژووی هه ستی نه ته وه یی کورداو 
ڕووداوێکی ڕووناکبیریی و مێژوویی ئه وه نده  ناوازه یه ، 

وه ک چۆن له  مه یدانی جوگرافیاییدا پرۆژه ی دروستکردنی 
شارێکی تازه ی وه ک نموونه ی شاری به غداد)762ز(، یان: 
شاری)سلێمانی: 1784(، وه ک دوو پێویستی جوگرافیایی، 

بڕیاری دروستکردنیان ده درێ و ده بنه  دوو ڕووداوی تازه ی 
جوگرافیایی دوو شاری تازه  له سه ر نه خشه ی جیهان زیاد 
ده که ن و بۆ هه تا هه تا و هه میشه  ناویان له سه ر نه خشه ی 
جیهان ده مێنێته وه . هه ر به و جۆره )خۆالسه یه کی ته ئریخی 
کورد و کوردستان(یش، ڕووداوێکی گه وره ی مێژووییه .

   له جێی خۆیدایه تی له بۆنه ی ناوهێنانی ئه و)دیالێکت(
ه ی )خۆالسه یه کی ته ئریخی کورد و کوردستان(ی پێ 

نووسراوه ، بڵێم: ئه وه  ئاشکرا و زانراوه ، که  ئێستا به و 
دیالێکته  ده ڵێن: دیالێکتی کرمانجی ناوه ڕاست، یان وه ک 

له  ده مێکه )ئارخۆ. دزکۆ: 1853( ناوی ناوه : دیالێکتی 
سلێمانی)16(، که  دیاره  مه به ست له  دیالێکتی سلێمانی، 

به مانای ئه وه ی ئه م دیالێکته ، له دوای دروستبوونی شاری 
سلێمانی )1784(ه وه ، گه اڵڵه  بووه  و داکه وتووه  و به م 
پێیه  ئه م پرسیاره  دێته  گۆڕێ: ئه ی پێش دروستبوونی 

شاری)سلێمانی(، دانیشتوانی )شاره زوور – شوێنی ئێستای 
سلێمانی(، به  چ دیالێکتێک په یڤیون؟. 

   وه اڵمی ئه مه ش دیسان زانراوه ، که  دیالێکتی )گۆران( 
بووه . به اڵم محه مه دئه مین زه کی نموونه یه کی زیندووی بۆ 
سه لماندنی ئه م ڕاستییه  باسکردووه ، که  هێشتا زمانه وانانی 

کورد، ئاماژه یان به م به ڵگه یه  نه کردووه . محه مه دئه مین 
زه کی له م بواره دا و له باسی ڕووداوه کانی له شکرکێشی 
و هێرش و کاولکارییه کانی )نادر شا: 1688 – 1747(

ی ئه فشاردا، بۆ سه ر کوردستان و ناوچه کانی: شاره زوور 
و که رکووک)1732 – 1743(دا، ده ڵێ: )مه عامه له ی نادر 

شا، ده رهه ق به  کورد، زۆر خراپ بوو و کورده کان ئه یان 
بوغزاند. حه تتا دائی به شه ڕی له گه ڵ: تۆپاڵ عوسمان پاشا– 
دا به له هجه ی – گۆران – هه جوویه کیان بۆ هه ڵبه ستبوو..(

)17(. به مانایه کی تر: تا سه ده ی هه ڤده ش، شێوه زارو 
ئه ده بیاتی شاره زوور و گه رمیان و که رکووک، هه ر دیالێکتی 

)گۆران( بووه .

دوا سه رنج:
ئه و سه رچاوانه ی محه مه دئه مین زه کی بۆ نووسینی 

)خۆالسه یه کی..( کۆی کردونه ته وه ، نزیکه ی)250( 
سه رچاوه  بوون. له ناو ئه مانه دا ئاماژه  مان به هه ندێ له  

سه رچاوه گه لی کوردناسان و خۆرهه اڵتناسان کرد، به اڵم 
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هاوکات که ڵکی له  سه رچاوه یه کی زۆری دراوسێکانی 
کورد و مێژوونووسانی عه ره بیش وه رگرتووه  و له ناو 

ئه مانه دا وه ک نموونه : سیاحه تنامه ی ئه ولیا چه له بی، 
ته ئریخی عموومی موراد به گ، ته ئریخی نه عیما، 

ته ئریخی جه وده ت، ته ئریخی عموومی ئه حمه د ڕه فیق 
ڕه سملی، خه ریطه ی عوسمانی ته ئریخی، قاموس االعالم 
ش س سامی، حاجی خه لیفه ، تاریخ ایران باستان)حسن 

پیرنیا – مشیر الدوله (و.. گه لێکی دیکه . به داخه وه  
زانیارییه کانی )هه ندێ( له م سه رچاوانه ی، به بێ به راورد 

و لێکۆڵینه وه ، وه ک خۆیان بۆ کتێبه که ی گواستوونه ته وه ، 
که  به ر  له  من مامۆستایان: محه مه د جه میل به ندی 

ڕۆژبه یانی،)18( حیسامه ددین نه قشبه ندی،)19( د. که مال 
فوئاد،)20( د. عه بدولفه تاح عه لی بۆتانی،)21( د. فرست 

مرعی، سه رنج و ڕاستکردنه وه یان له ئاستیاندا نووسیوه 
 و خۆزگه م ئه وه یه  له  کاتی سه رله نوێ له چاپدانه وه ی 

سه رجه می به رهه مه کانی محه مه دئه مین زه کی دا، 
هه موو ئه و سه رنج و ڕاستکردنه وانه یان پێ زیاد بکرێ.. 
سه رنجێکی زۆر ورد، که  ئه و به ڕێزانه  به الیدا تێپه ڕیون، 

مێژووی مه رگی ڕابه ر و شۆڕشگێڕی ناسراو: شێخ 
عوبه یدوڵاڵی نه هری_ یه ، که  محه مه دئه مین زه کی 
له  الپه ڕه  )334(ی به رگی یه که می مێژووه که یدا، 

چه رده یه کی له باره ی شۆڕشه که یه وه  باسکردووه  و ئه و 
زانیارییانه  بۆ ئه و کاته )1931(، ورد و به که ڵک بوون 

و ئاماژه ی به سه رچاوه کانی ئه م بابه ته  نه کردووه ، به اڵم 
که  باسی گرتن و خۆبه ده سته وه دانی شێخ عوبه یدوڵاڵی 

کردووه ، نووسیوێتی: ساڵی 1883، خۆی به ده سته وه دا! 
له کاتێکدا به گوێره ی ئه و به ڵگه  ڕه سمییانه ی ئێمه  

ده ستمان که وتوون، ده ریده خه ن که  شێخ عوبه یدوڵاڵ له  
)1881/1/21 ز(دا، خۆی به ده سته وه  داوه  و به گیراویی و 
ده ستبه سه ریی بۆ موسڵ و له وێشه وه  بۆ: ئه سکه نده روونه ، 

به یرووت، حیجاز، مه دینه  و تائیف براوه  و دوای مانه وه ی 
نزیکه ی دوو ساڵ و دوو مانگ، ڕۆژی )12/ 10/ 

1883(، له  شاری )تائیف( کۆچی دوایی کردووه .)22(

په راوێز:
1- ڕۆژنامه ی )ژین(، سلێمانی، ژماره  )555(، 9ی شوباتی 

1939، ل 1.
2- خوالسه یه کی ته ئریخی کورد و کوردستان، جزمی 

یه که م، 1931، به غداد، ل 25
3- شه مسی محه مه د ئه سکه نده ر )دکتۆر(، مێژووی کورد 
له سه ده ی 16هه مدا، وه رگێڕانی بۆ کوردی: شوکر مسته فا، 

چاپه مه نی وه زاره تی ڕۆشنبیری هه رێمی کوردستان، 
هه ولێر، چاپی یه که م، ل 18
4- هه مان سه رچاوه ، ل 31.

5- هه مان سه رچاوه ، ل 31 – 32.
6- جێی بیرهێنانه وه یه ، که  محه مه دئه مین زه کی –ش 

)20( ساڵ به ر له نووسینی )خۆالسه  - 1931(، واته  
له ساڵی )1910(ه وه ، ده ستی به کۆکردنه وه ی سه رچاوه و 

زانیاری بۆ ئه م کتێبه  کردووه ، به اڵم مه خابن ساڵی 
)1919( کتێبخانه  و ماڵه که شیان سووتاوه . دووباره  دوای 

1-محەمەد مەخزوعی 2- ژاڵە 3- حەسەن 4- سانیحە
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گه ڕانه وه ی بۆ عێراق )1924( که وتۆته وه  په یداکردنی 
سه رچاوه  و زانیاری 

7- شه مسی ئه سکه نده ر )سه رچاوه ی پێشتر ناوهێنراو( ل 
23

8- هه مان سه رچاوه ، ل 16
9- کلودیوس جه یمس ڕیچ – گه شتنامه ی ڕیچ بۆ 

کوردستان )1820(، و بۆ کوردی: محه مه د حه مه باقی، 
چاپی پێنجه م، چاپه مه نی موکریانی، هه ولێر 2012، ل 

240 – 238
10- پیره مێرد له  ژماره کانی ڕۆژنامه ی )ژیان( و )ژین(و 
گۆڤاری )گه الوێژ(دا، ئه م وتارانه ی له باره ی )خۆالسه ...(

ه وه  نووسیوه :
- ڕۆژنامه ی )ژیان(، ژماره  422، ساڵی 9، 8ی کانوونی 

یه که می 1934، ل 1
- ڕۆژنامه ی )ژیان(، ژماره 425 ، ساڵی 10، 5ی کانوونی 

دووه می 1935، ل 2
- ڕۆژنامه ی )ژیان(، ژماره  427، ساڵی 10، 19ی 

کانوونی دووه می 1935، ل 2
- ڕۆژنامه ی )ژیان(، ژماره  431، ساڵی 10، 16ی شوباتی 

1935، ل 1- 2
- ڕۆژنامه ی )ژیان(، ژماره 434، ساڵی 10، 23ی ئازاری 

1935، ل 1 
- ڕۆژنامه ی )ژیان(، ژماره  502، ساڵی 11، 14ی تشرینی 

یه که می 1936، ل 2
- ڕۆژنامه ی )ژیان(، ژماره  542، ساڵی 12، 15ی تشرینی 

دووه می 1937، ل 1- 12
- ڕۆژنامه ی )ژیان(، ژماره  543، ساڵی 12، 23ی تشرینی 

دووه می 1937، ل 2
- ڕۆژنامه ی )ژیان(، ژماره  555، ساڵی 13، 9ی شوباتی 

1939، ل 1
- ڕۆژنامه ی )ژیان(، ژماره  573، ساڵی 13، 6ی ته موزی 

1939، ل 1
- ڕۆژنامه ی )ژیان(، ژماره 579، ساڵی 1، 22ی ئازاری 

1945، ل 3
- گۆڤاری )گه الوێژ(، ژماره  )11 -12( ساڵی 3، دووه م 

– کانوونی یه که می 1942، به غداد، ل 21 -23
11- ڕۆژنامه ی )ژین(، سلێمانی، ژماره  571، 22ی 

حوزه یرانی 1939، ل 3. هه روه ها هه مان ڕۆژنامه ، ژماره  
572، 29ی حوزه یرانی 1939، ل 2

12- هه مان سه رچاوه 
13- گۆڤاری )هاوار(، ژماره  29، سێ شه ممه ، 10ی 

حوزه یرانی 1941، ساڵی 9
14- شرفنامه  )تاریخ مفصل کردستان(، به  اهتمام 

والدیمیر ولییامینیوف زرنوف، انتشارات اساطیر، چاپ 
اول، 1377 هـ . ش، ص 12 -13.

15- ئه و مێژوونووسانه  بریتین له : یادداشته 
- یاداشته کانی مه ئموون به گی کوڕی بێگه به گی 

ئه رده اڵن )1577ز(، که  به ته نیا ئه میان نزیکه ی )25( ساڵ 
به ر له  )شه ره فنامه ( نووسراوه 

- مه ال محه مه د شه ریف )قازی ئه رده اڵن(: زبدة التواریخ 
.)1800 – 1799(

-  محه مه د ئیبراهیم ئه رده اڵنی: ذیل شرفنامه  )1810(.
- خوسره و به گی ئه رده اڵن: لب التواریخ )1833(.

- ماهشه ره ف خانم )مه ستووره : 1804 – 1847(: مێژووی 
ئه رده اڵن.

- عبدالقادر بن رستم بابانی: تاریخ و جغرافیای کردستان 
.)1869(

-علی اکبر و قائع نگار کردستانی: حدیقه ی ناصری 
.)1891(

16- ئه لیکسانده ر خودزکۆ: چه ند لێکۆڵینه وه یه کی 
فیلۆلۆژی ده رباره ی زمانی کوردی – دیالێکتی سلێمانی 

– و. بۆ کوردی: د. نه جاتی عه بدوڵاڵ.
17- خۆالسه ... ل207

18- گۆڤاری ڕۆشنبیری نوێ، به غداد، ژماره  122، 
حوزه یرانی 1989، ل 75 – 81. هه روه ها: مجلة المجمع 
العلمی العراقی – الهیئة، بغداد، المجلد 27 – 28، 1998.

19- گۆڤاری )ژین(، سلێمانی، ژماره  )1(، ته موزی 
.2009

20 – مقدمة الطبعة الثانیة من الجزء الثانی من کتاب 
)خالصة تآریخ الکردو کردستان(، لندن، 1986.

21- گۆڤاری )ژین(، سلێمانی، ژماره  )1(، القسم العربی، 
تموز 2009، ص 351 – 370

22- چی له باره ی )ئه مین زه کی به گ(ه وه  نووسراوه ، 
ئاماده کردنی: ڕه فیق ساڵح، چاپه مه نی بنکه ی )ژین(، 

سلێمانی، 2010، ل 386.
23- بۆ زیاتر زانیاریی له م باره یه وه  بنواڕه : محه مه د 

حه مه باقی، شۆڕشی شێخ عوبه یدوڵاڵی نه هری )1880( 
له به ڵگه نامه ی قاجاری دا، چاپه مه نی موکریانی، هه ولێر، 

2000، ل 25، 247، 248
    سه رنج: سه یر له وه دایه  به ڕێز )د. که مال فوئاد( 

له ئاست مێژووی ناوبراودا، له باتی ئه وه ی ڕاستی بکاته وه ، 
مێژووی مه رگی شێخ عوبه یدوڵاڵی نه هری کردۆته  

)1888(! له م باره یه وه  بنواڕه : چی له باره ی )محه مه دئه مین 
زه کی به گ(ه وه  نووسراوه . سه رچاوه ی پێشتر ناوبراو، 

ل345
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ئەمین زەكی بەگ 

لە ناوەرۆكی كتێبی 
كوردیدا

بوار نورەدین

لەم سەرەتایەدا پێویستە بڵێین، كتێبە ناوازەكەی مامۆستا 
ڕەفیق ساڵح بە ناوی )چی لە بارەی »محەمەدئەمین زەكی 

بەگ«ـەوە نووسراوە( ئامادەی كردووە، كارێكی كەم 
وێنەیە و لە خۆیدا بیبلیۆگرافیایەكی تایبەت بە ڕەحمەتی 

)محەممەد ئەمین زەكی بەگ(ـە؟ چونكە كاری لەم جۆرە 
بۆ كەم نووسەر و ناوداری كورد ئامادە كراوە... لەگەڵ 
ئەمەشدا و بەهۆی كۆمەڵێك هۆكار و كێشەی )كتێب( 
و )كتێبخانە(ی كوردییەوە، هەست دەكەین هەندێكیانی 

بەرچاو نەكەوتبێت؟ 
لەالیەكی ترەوە لە پێناو ناوەرۆكی ئەم ژمارەیەی )ڕۆڤار(دا، 
بە وردی بەناو فایلی بیبلیۆگرافیاكەماندا گەڕاین و توانیمان 
بیبلیۆگرافیایەكی تایبەت بە )محەممەد ئەمین زەكی بەگ( 

ئامادە بكەین و بەو شێوازەی خوارەوە ڕێكیان بخەین، 
لە كاتێكدا، كارەكەی ئێمەش هەموو باڵوكراوەكانی 
نەگرتووەتەوە – وەك: گۆڤار و ڕۆژنامە-، هەروەك لە 
بابەتەكەی تریشدا ئاماژەی پێ  كراوە، بیبلیۆگرافیاكەش 

تەنها لە بارەی كتێبی كوردییەوەیە... بەاڵم لەگەڵ هەموو 
ئەمانەشدا، دەكرێ  هەردووكیان ببنە تەواوكەری یەكتری و 

تا ڕادەیەكی زۆر كارەكە لە كۆتایی نزیك بووبێتەوە، واتە 
بە هەردوو بیبلیۆگرافیاكە –كتێبەكەی مامۆستا ڕەفیق و ئەم 
بیبلیۆگرافیایە- توانیبێتمان زۆربەی سەرچاوەكان لە بارەی 
ژیان و بەرهەمەكانی ڕەحمەتی )ئەمین زەكی بەگ(ەوە، 

بخەینە بەردەستی خوێنەران و لێكۆڵەران...  
سەرەتا پێنج كتێب دەناسێن كە بە شێوەیەكی ڕاستەوخۆ 
كاریان لەسەر ژیان و بەرهەمەكانی ڕەحمەتی كردووە، 
هەروەها پێویستە خوێنەر لەوە ئاگادار بكەینەوە، شێوازی 

ناساندنی كتێبەكان شێوەیەكی تایبەتە و لێرەدا ناكرێت ئەم 
هەموو وردەكارییانە بخەینەڕوو، بەڵكو خوێنەر دەتوانێت 
بۆ سەرەتای )كتێبی: بیبلیۆگرافیای ناسێنراو و پۆلێنكراوی 

كتێبی تایبەت بە كورد و كوردستان: 1925- 2010
»بەرگی یەكەم: مێژوو«، ئامادەكردن: بوار نورەدین، چاپی 

یەكەم- چاپخانەی »سەردەم« سلێمانی- كوردستان، لە 
باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم، 2012( 
بگەڕێتەوە، هەروەها هەمان ئەو )هێما(یانەی لە بابەتەكەی 

تردا بەكارهاتوون، لێرەشدا بەكارهاتوونەتەوە: 
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1. محمد أمین زكی
لەسەر ئەكی عەالئەددین سەجادی چاپكراوە

چاپ: یەكەم، چ: معارف، ش: بەغدا، ژس: ؟، س: 1948، 
ل: 80، ق: )15×21( 

ناوەرۆك:
وێنەی ئەمین زەكی بەگ/ لە الپەڕە 3دا نووسراوە: 

یادی محەممەد ئەمین زەكی بەگ/ سەرەتا: عەالئەددین 
سەجادی/ وتاری: مەعالی مامۆستا تۆفیق وەهبی بەگ/ 
وتاری: سەعادەت مەعرووف چیاووك بەگ/ وتاری: 

مامۆستا شێخ محەممەدی خاڵ قازی سلێمانی "مەرگی ئەمین 
زەكی"/ وتاری: مامۆستا عەبدولقادر قەزاز/ وتاری: مامۆستا 
مەال مستەفای سەفوەت/ وتاری: ئەبوبەكر ئەفەندی "شێخ 

جەالل"/ سۆزی مامۆستا پیرەمێرد بۆ خوالێخۆشبوو/ شیوەنە 
بەجۆشەكەی سەالم/ شینەكەی بێكەس/ چەند وتارێكیش بە 

زمانی عەرەبی.

2. دوو تەقەالی بێ  سوود
نووسەر: محەممەد ئەمین زەكی بەگ

توێژینەوە، لێكۆڵینەوە و پێشەكی و پەراوێز ڕێكخستن: 
سەباحی غالب

چاپ: یەكەم، چ: هەڵوێست، ش: لەندەن، ژس: ؟، س: 
1984، ل: 116، ق: )17×23( 

ناوەرۆك:
كەڵكەڵەی دۆزینەوەی دوو تەقەالی بێ  سوود/ كورتەی 
ژیانی محەممەد ئەمین زەكی/ هەندێ  چاالكی محەممەد 

ئەمین زەكی لە پارلەماندا/ نرخاندنێكی دوو تەقەال/ بەرهەمە 
چاپكراوەكانی محەممەد ئەمین زەكی و نووسینەكانی لە 

گۆڤاری گەالوێژدا/ بەرگی ئەسڵی دوو تەقەالی بێ  سوود/ 
الپەڕی ئەسڵی سەرەتاكەی/ سەرەتا/ ئەو عەریزەی كە دراوە 

بە مەلیك فەیسەڵی یەكەم- 25ی كانوونی سانی 1930/ 
مەلحەقی عەریزەكە- نامەی وەزارەتی دەرەوەی بەریتانیا 
دەربارەی مەسەلەی كورد لە كوردستانی خواروودا/ ئەو 

عەریزەی دراوە بە مەندووبی سامی- 25ی مایسی 1931/ 
پێڕست/ كورتەیەك دەربارەی كتێبەكە بە زمانی ئینگلیزی. 

3. محمدأمین زكی ودوره السیاسی واإلداری فی العراق 
1948-1924

نووسەر: دارا جمال غفور
لە باڵوكراوەكانی بنكەی ژین

چاپ: یەكەم، چ: شڤان، ش: سلێمانی، ژس: 2135، س: 
2008، ل: 172، ق: )17×24( 

ناوەرۆك:
ڕۆڵی سیاسی و ئیداری محەممەد ئەمین زەكی لە ئیراقدا لە 

نێوان سااڵنی 1924- 1948...

4. چی لە بارەی "محەمەدئەمین زەكی بەگ"ـەوە نووسراوە
ئامادەكردن: ڕەفیق ساڵح

لە باڵوكراوەكانی بنكەی ژین
چاپ: یەكەم، چ: شڤان، ش: سلێمانی، ژس: 1990، س: 

2009، ل: 450، ق: )17×24( 
ناوەرۆك:

پێڕست/ لەنێوان محەممەد ئەمین زەكی  و پیرەمێرددا/ تەئریخ 
 و ئەشخاص/ ئیجتیماعییات/ بابەتی تری كوردی لەبارەی 
محەممەدئەمین زەكی بەگەوە/ عەلی كەمال باپیر: ئەمین 
زەكی بەگ/ شێخ محەمەدی خاڵ: تەشەكوری مەعالی 
ئەمین زەكی بەگ/ ڕەفیق حیلمی: ئەمین زەكی بەگ 
عەسكەرو موئەرریخ/ ئوسمان صەبری: تاریخا كورد و 

كوردستانێ / عەالئەدین سەجادی: ئەمین زەكی كۆچی كرد/ 
ڕەشید نەجیب: ئەمین زەكی/ شاكر فەتاح، ئەمین زەكی 

بەگ/ ئەمین زەكی بەگ: سەردار حەمەد ئاغا/ دوكتۆر ت. 
ب. مەریوانی: كورد فیلەتەنی دەوێ / ئەمین زەكی بەگ 

مێژوونووسێكی گەورەی كورد/ هەر نەمر بێت ئەمین زەكی 
بەگ/ مەحموود زێوەر: لەگەڵ ناودارانا- ئەمین زەكی بەگ/ 
غ. ڕ. "غەفوور ڕەشید داراغا": ئەمین زەكی بەگی مێژووناس/ 

محێدین شێخانی: لە یادی مێژوونووسی بەناوبانگی كورد 
محەمەدئەمین زەكی بەگ/ جەمال محەمەد محەمەدئەمین: لە 
یادی كۆچی مێژوونووسی كورد ئەمین زەكی بەگدا/ جەمال 

محەمەد محەمەدئەمین: لە پیاوە ناودارەكانی كورد ئەمین 
زەكی بەگ/ سەباحی غالب: هەندێ  چاالكیی محەممەد 
ئەمین زەكی بەگ لە پەرلەماندا/ دوكتۆر عیزەدین مستەفا 

ڕەسووڵ: ئەمین زەكی  و ئەدەب/ مستەفا ساڵح كەریم: 
چەپكێك نامەو یادگاری نێوان ئەمین زەكی بەگ  و حاجی 
تۆفیق بەگ/ محەممەد حەمەبۆر: دوو تەقەال بێ سوودەكەی 
ئەمین زەكی بەگ/ مستەفا نەریمان: محەممەد ئەمین زەكی 
لە كتێبی )بغداد وصوك حادثه ضیاعی(/ جەمیل ڕۆژبەیانی: 

هەڵەی مێژوویی لە )تاریخ الدول واإلمارات الكردیە( 
و )شەرەفنامە(دا/ هیدایەت ئەحمەد: ئەمین زەكی بەگ 

مێژوونووسێكی شاعیر بوو/ م. جەمیل ڕۆژبەیانی: دودمانی 
ئاریانی  و مێژووی كورد و كوردستانی ئەمین زەكی بەگ/ 

مەال جەمیل ڕۆژبەیانی: لە یادی مێژوونووسێكی مەزن  و 
نەمری كورددا/ دكتۆر كەمال مەزهەر ئەحمەد: لەنێوان 
ئەحمەد خواجا  و ئەمین زەكی بەگدا/ مامۆستا جەعفەر 
"فازڵ كەریم ئەحمەد": محەممەدئەمین زەكی/ مامۆستا 

جەعفەر: قاوەخواردنەوەیەك لەگەڵ كیژەكەی هێرۆدۆتی 
كورددا/ مامۆستا جەعفەر: ژنێك لە دارگوڵ- دانیشتن لەگەڵ 
كچەزایەكی هێرۆدۆتی كورددا/ د. حیسامەددین نەقشبەندی: 

چەند سەرنجێكی ڕەخنەگرانە سەبارەت بە نووسینەكانی 
محەممەد ئەمین زەكی بەگ لەبارەی مێژووی كورد و 
كوردستانەوە لە سەردەمی ئیسالمیدا/ خالد تەوەكولی: 
مۆدیلی ناسیۆنالیسمی ئەمین زەكی بەگ  و پڕۆژەی 
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كۆمەاڵیەتی لە كوردستان/ ما كتب عن محمد أمین زكی 
باللغە العربیە/ مشاهیر ااڵكراد- أمین زكی وزیر المواصالت 

وااڵشغال/ شاكر علی التكریتی: نصف ساعە مع معالی 
االستاذ محمد أمین زكی/ الدكتور أحمد عثمان أبوبكر: 

بمناسبە مرور أربعین سنە علی صدور كتاب )خالصە تأریخ 
الكرد وكردستان(/ عبد الله محمد حداد: قلم معطا ء فی 

سفر التاریخ الكردی/ كمال رۆوف محمد: صفحە عراقیە 
منسیە/ میر البصری: محمد أمین زكی الوزیر العالم المۆرخ/ 

محمد مال جمیل الروژبیانی: تصحیح االخطا ء التأریخیە 
)من لجنە التأریخ(/ الدكتور كمال مضهر أحمد: مقدمە 

الطبعە الثانیە من كتاب )خالصە تأریخ الكرد وكردستان(/ 
خیری أمین العمری: محمد أمین زكی/ الدكتور كمال 

فٶاد: مالحضات انتقادیە حول كتاب )خالصە تأریخ الكرد 
وكردستان( لمٶلفه الراحل محمد أمین زكی/ أ. د. عبد 
الفتاح علی البوتانی: محمد أمین زكی من خالل كتابه 

)خالصە تأریخ الكرد وكردستان من أقدم العصور التأریخیە 
حتی  ااڵن(/ ابراهیم باجالن: الذكری الحادیە والستون 

لرحیل عمید التأریخ الكردی محمد امین زكی سیرە ثقافیە 
وتأریخیە حافلە/ د. فرست مرعی: ا الدیان فی خالصە تأریخ 
الكرد وكردستان )مالحضات وإستدراكات(/ پاشكۆ: تقریر 

محمد أمین زكی نائب السلیمانیە بشأن الجیش العراقی.

5. ئەلبوومی محەمەدئەمین زەكی بەگ 
ئامادەكردنی: سدیق ساڵح

لە باڵوكراوەكانی بنكەی ژین
چاپ: یەكەم، چ: كەكۆن، ش: سلێمانی، ژس: ، س: 

2012، ل: 180، ق: )21×29( 
ناوەرۆك:

ئەم ئەلبوومە: سدیق ساڵح/ هذا االلبوم/ مێژوونووسی 
گەورە محەممەد ئەمین زەكی/ المۆرخ الكبیر محمد أمین 

زكی/ وێنەكان كە لەسەر ئارت و بە شێوازێكی جوان 
چاپ كراون و لە ژێر هەر وێنەیەكیشدا، زانیاری لەبارەی 

وێنەكانەوە نووسراوە. 

 ئەمانەش ئەو كتێبانەن كە –بە هەر شێوەیەك بێ - باسیان 
لە ژیان و بەرهەمەكانی خوالێخۆشبوو كردووە، یان بابەتی 

ئەویان تێدا باڵو كراوەتەوە:

1. كارەستەی شعرای هاوعصرم، نووسەر: عەلی كەمال 
باپیر ئاغا، چاپی یەكەم، چاپخانەی )ژیان(، سلێمانی، 1939: 

ئەمین زەكی بەگ... 
2. شعر و ادبیاتی كوردی، نووسەر: ڕەفیق حیلمی، چاپی 

یەكەم، چاپخانەی )تەفیز(، بەغدا، 1941: وێنە و چەند 
نموونە شیعرێك و كورتەیەك لە ژیانی كۆمەڵێك شاعیری 

كورد وەك: ئەمین زەكی بەگی عەسكەر و موئەرخ... 

3. مێژوو- كورتە باسێكی مێژوو و كورد و مێژوو، نووسەر: 
د. كەمال مەزهەر ئەحمەد، بە یاریدەی ئەمیندارێتی گشتیی 
ڕۆشنبیری و الوان چاپ كراوە، چاپی یەكەم، چاپخانەی 

)دار آ فاق عربیە(، بەغدا، 1983: بەشی سێیەم: كورد و 
مێژوو/ دەستەی دووەمی مێژوونووسانی كورد: ئەمین 

زەكی...
4. كاكەیی، پشكنین و لێكۆڵینەوە و توێژ هەڵدانەوەی: 

محەمەد ئەمین هەورامانی، لەسەر ئەركی عەلی بۆسكانی 
چاپكراوە، چاپی یەكەم، چاپخانەی )ئەلحەوادس(، بەغدا، 
1984: چی دەربارەی كاكەییەوە نووسراوە؟/ ئەمین زەكی 

بەگ و عەلی ئیالهی...
5. خەباتی ڕۆشنبیران- ئەم نووسراوە بەشی هەرە گەورەو 

گرنگی )یادنامەی ساڵی 1931(مە، كە خەباتی )ڕۆشنبیرانی 
كورد( لەو ساڵەدا پیشان دەدات، نووسینی: شاكر فەتاح، 

چاپی یەكەم، چاپخانەی )ئەلحەوادس(، بەغدا، 1984: ئەمین 
زەكی بەگ و مێژووی كورد 2-4-1931/ وتاری ئەمین 

زەكی بەگ... 
6. ناڵەی دەروون- كۆمەڵە وتارێكی وێژەیی و مێژوویی و 
ئایینیی و كۆمەاڵیەتین- بەشی یەكەم، نووسەر: محەممەدی 
خاڵ، بە یارمەتی لیژنەی نیشتمانی ئاهەنگ گێڕان بە بۆنەی 
هاتنی سەدەی پانزەهەمی كۆچییەوە لە كۆماری عێراق لە 
چاپ دراوە، چاپی یەكەم، چاپخانەی )ارشاد(، بەغداد، 

1984: چلەی كۆچی ئەمین زەكی...
7. گەنجینەی مەردان و یاداشتی ڕۆژانی 
دەربەدەری، نووسینی: مەال عەبدوڵاڵی 
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زێوەر، نووسینی بە شێوەی نوێ  و پێشەكی و پەراوێز بۆ 
نووسین: محەممەدی مەال كەریم، بە یارمەتی ئەمیندارێتی 
گشتی ڕۆشنبیری و الوان لە چاپ دراون، چاپی یەكەم، 

چاپخانەی )ئەلئەدیب(، بەغداد، 1985: ئەمین زەكی بەگ...
8. شیعر و ئەدەبیاتی كوردی، نووسەر: ڕەفیق حیلمی، چاپی 
دووەم؟ چاپخانەی )ئەلتەعلیم ئەلعالی(، بەغدا، 1988: ئەمین 

زەكی بەگ...
9. دیاری  نەورۆز لە پەخشانی  كوردی دا، كۆكردنەوە 
و ئامادەكردن و پەراوێز بۆ نووسینی: عومەر ئیبراهیم 

عەزیز، پێشەكی: موختار حەیدەر، لەسەر ئەركی زانكۆی 
سەاڵحەددین لە چاپ دراوە، چاپی یەكەم، چاپخانەی 

)ئەلفنون(، بەغدا، 1990: ژیان و بەرهەمی  محەممەد ئەمین 
زەكی  بەگ...

10. كوردناسی، نووسەر: م. ئاورنگ، وەرگێرانی لە 
فارسییەوە: بورهان قانع، چاپی دووەم، چاپخانەی )ژیار(، 
سلێمانی، 1999: پێشەكی: لێكدانەوەكانی ئەمین زەكی 

بەگ...
11. نزار- گۆڤارێكی حەفتەیی سیاسی كوردی و عەرەبی 
یە- مجلە أسبوعیە سیاسیە جامعە باللغتین العربیە والكردیە 
)1948/3/30- 1949/2/15(: ئامادەكردنی: ڕەفیق ساڵح، 

لێكۆڵینەوە و پێڕستكاری: سدیق ساڵح، لە باڵوكراوەكانی 
دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم، چاپی یەكەم، چاپخانەی 
)سەردەم(، سلێمانی، 2000: نزاری ژمارە 1- هەندێ  بابەتی 

وەك: ئامۆژگاری ئێمە بۆ نزار: ئەمین زەكی بەگ...
12. پیرەمێرد و پێداچوونەوەیەكی نوێی ژیان 

و بەرهەمەكانی- بەرگی یەكەم، كۆكردنەوە و 
لێكۆڵینەوەی: ئومێد ئاشنا، لە باڵوكراوەكانی دەزگای 

چاپ و باڵوكردنەوەی ئاراس، چاپی یەكەم، چاپخانەی 
)و-پەروەردە(، هەولێر، 2001: ئەوانەی ناسیمن: ئەمین 

زەكی بەگ... 
13. ژیاننامەی مێژوونووسانی كورد- بەرگی یەكەم، 

ئامادەكردنی: عوسمان سەید قادر، لەسەر ئەركی 

ڕێكخراوی )Helpage International( چاپكراوە، 
چاپی یەكەم، چاپخانەی )بەدرخان(، سلێمانی، 2001: 

محەممەد ئەمین زەكی بەگ... 
14. رەشید نەجیب- ژیانی و بەرهەمەكانی 1906- 1968، 

ئامادەكردنی: ئومێد ئاشنا، لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ 
و باڵوكردنەوەی ئاراس، چاپی یەكەم، چاپخانەی )و- 

پەروەردە(، هەولێر، 2001: ئەمین زەكی...
15. ناودارانی كورد، نووسەر: میر بەسری، وەرگێڕانی لە 
عەرەبییەوە: عەبدولخالق عەالئەددین، لە باڵوكراوەكانی 

دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم، چاپی دووەم، چاپخانەی 
)سەردەم(، سلێمانی، 2002: محەممەد ئەمین زەكی...

16. خەرمان- شارا- تۆماری تەمەن- ئەرشیف 3، نووسینی: 
كەریم زەند، چاپی یەكەم، چاپخانەی )ئەزمڕ(، سلێمانی، 

2003: ئەمین زەكی بەگ...
17. ئاوێنەی ژینم- یادداشتەكانی شاكر فەتاح-1، 

كۆكردنەوە و ڕێكخستنی: ئەحمەد سەید عەلی بەرزنجی، 
لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی ئاراس، 

چاپی یەكەم، چاپخانەی )و- پەروەردە، هەولێر، 2003: 
ئەمین زەكی بەگ... 

18. محاسەبەی نیابەت، ئامادەكردنی: ئەحمەد حسێن، لە 
چاپكراوەكانی بەڕێوەبەرێتیی گشتیی چاپ و باڵوكردنەوەی 

وەزارەتی ڕۆشنبیری، چاپی یەكەم، چاپخانەی )و- 
ڕۆشنبیری(، سلێمانی، 2005: ئەمین زەگی بەگ، ئەو 

قەڵەمەی ئاسۆ لە ئامێزی دەگرێت: ئەحمەد حسێن ئەحمەد/ 
لە مەڕ محاسەبەی نیابەتەوە/ محاسەبەی نیابەت/ معاریف/ بە 

كورتی )مامۆستا محەممەد ئەمین زەكی(. 
19. مێژووی ئەدەبی كوردی- بەرگی پێنجەم- نێوانی 

هەردوو جەنگی یەكەم و دووەمی سەدەی بیستەم، دانانی: 
د. مارف خەزنەدار، لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ 
و باڵوكردنەوەی ئاراس، چاپی یەكەم، چاپخانەی )و- 

پەروەردە(، هەولێر، 2005: بەشی شازدەم: ئەمین زەكی...
20. شاری سلێمانی ملمالنێی گروپە كۆمەاڵیەتییەكان 
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1820- 1920، نووسەر: مامۆستا جەعفەر، لە باڵوكراوەكانی 
)پەنجاهەمین ساڵیادی كۆچی دوایی یەكەم مەلیكی 

كوردستان شێخ مەحموودی حەفید+ بنكەی ژین(، چاپی 
دووەم، چاپخانەی )شڤان(، سلێمانی، 2006: محەممەد ئەمین 

زەكی... 
21. باخێك لە وشە- گەشتێك بە ژیاننامەی پڕشكۆی 

پیرەمێرددا، نووسینی: مستەفا ساڵح كەریم، لە باڵوكراوەكانی 
دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم، چاپی یەكەم، چاپخانەی 
)سەردەم(، سلێمانی، 2006: چەپكێك نامە و یادگاری نێوان 

ئەمین زەكی بەگ و حاجی تۆفیق...
22. گەالوێژ- گۆڤارێكی ئەدەبی و سەقافی مانگیی 

كوردییە- ژمارە 1- 12 كانونی یەكەمی 1939- تشرینی 
دووەمی 1940، خاوەن ئیمتیاز و سەرنووسەر: ئیبراهیم 
ئەحمەد، بەڕێوەبەری نووسین و سەرپەرشتیاری چاپ: 

عەالئەددین سوجادی، لە باڵوكراوەكانی ڕێكخراوی ئیبراهیم 
ئەحمەد- پڕۆژەی چاپكردنەوەی گۆڤاری گەالوێژ -1-، 
چاپی یەكەم، چاپخانەی )كارۆ(، سلێمانی، 2007: ژمارە 
یەك- ساڵی یەكەم: زمانی كوردی و ئەدەبی: محەممەد 
ئەمین زەكی بەگ/ ژمارە سێ  ساڵی یەكەم: كوردی 

بەناوبانگ- ئەمیرخانی برادۆست و دمدم قەاڵ: محەممەد 
ئەمین زەكی )بۆ ژمارەكانی تر درێژەی هەیە(/ ژمارە چوار 

ساڵی یەكەم: لە قەبرستانی تەئریخا- ئەحمەدی زووحاك 
قارەمانێكی نەناسراوی كورد: محەممەد ئەمین زەكی/ ژمارە 

پێنج و شەش ساڵی یەكەم: ئیمالی كوردی/ كوردی 
بەناوبانگ- مەلەك ئەلعادل سەیفەددین ئەبوبەكر محەممەد: 

محەممەد ئەمین زەكی/ ژمارە هەشت ساڵی یەكەم: كوردی 
بەناوبانگ- مەلەك ئەفزەل: محەممەد ئەمین زەكی/ ژمارە نۆ 
ساڵی یەكەم: كوردی بەناوبانگ- مەلەك ناسر سەاڵحەددین 
یوسف: محەممەد ئەمین زەكی/ ژمارە 11-12 ساڵی یەكەم: 

كوردی بەناوبانگ- ئەبو ئەلفیدا: محەممەد ئەمین زەكی...
23. گەالوێژ- گۆڤارێكی ئەدەبی و سەقافی مانگیی 

كوردییە- ساڵی دووەم ژمارە 1- 12 كانوونی دووەم 
1939- كانوونی یەكەمی 1941، خاوەن ئیمتیاز و 
سەرنووسەر: ئیبراهیم ئەحمەد، بەڕێوەبەری نووسین 
و سەرپەرشتیاری چاپ: عەالئەددین سوجادی، لە 

باڵوكراوەكانی ڕێكخراوی ئیبراهیم ئەحمەد- پڕۆژەی 
چاپكردنەوەی گۆڤاری گەالوێژ -2-، چاپی یەكەم، 

چاپخانەی )كارۆ(، سلێمانی، 2007: ژمارە یەك و دوو 
ساڵی دووەم: كوردی بەناوبانگ- مەوالنا ئیدریس بتلیسی: 

محەممەد ئەمین زەكی بەگ/ ژمارە سێ  و چوار ساڵی 
دووەم: كوردی بەناوبانگ- مەلەك ساڵح نەجمەددین 

ئەییوب: ئەمین زەكی بەگ/ ژمارە پێنج و شەش ساڵی 
دووەم: كوردی بەناوبانگ )چەند ناودارێك(: محەممەد 

ئەمین زەكی بەگ/ ژمارە حەوت و هەشت ساڵی دووەم: 
كوردی بەناوبانگ )چەند ناودارێك(: محەممەد ئەمین زەكی 

بەگ/ ژمارە 9-12 ساڵی دووەم: كوردی بەناوبانگ )چەند 
ناودارێك(: محەممەد ئەمین زەكی بەگ...

24. گەالوێژ- گۆڤارێكی ئەدەبی و سەقافی مانگیی كوردییە- 
ژمارەكانی ساڵی سێیەم 1943، خاوەن ئیمتیاز و سەرنووسەر: 

ئیبراهیم ئەحمەد، بەڕێوەبەری نووسین و سەرپەرشتیاری 
چاپ: عەالئەددین سوجادی، لە باڵوكراوەكانی ڕێكخراوی 
ئیبراهیم ئەحمەد- پڕۆژەی چاپكردنەوەی گۆڤاری گەالوێژ 

-3-، چاپی یەكەم، چاپخانە )؟(، سلێمانی، ساڵ ؟: ژمارە پێنج 
و شەش ساڵی سێیەم: كوردی بەناوبانگ )چەند ناودارێك(: 

محەممەد ئەمین زەكی بەگ )بۆ ژمارەكانی تر درێژەی 
هەیە(...

25. ناڵەی دەروون- كۆمەڵە وتارێكی وێژەیی و مێژوویی 
و ئاینی و كۆمەاڵیەتین، نووسەر: شێخ محەمەدی خاڵ، لە 

باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی ئاراس، چاپی 
یەكەم، چاپخانەی )ئاراس(، هەولێر، 2007: چلەی كۆچی 

ئەمین زەكی... 
26. گوڵی دڵی مەالی گەورەی كۆیی، نووسینی: مەال 

حوسێن گورژی، لە باڵوكراوەكانی نووسینگەی تەفسیر، 
چاپی یەكەم، چاپخانەی )؟(، هەولێر، 2008: ئەمین زەكی 

بەگ...
27. مێژوو- كورتە باسێكی مێژوو و كورد و مێژوو، نووسەر: 
د. كەمال مەزهەر ئەحمەد، لەباڵوكراوەكانی دەزگای چاپ 
و باڵوكردنەوەی هیڤی، چاپی دووەم، چاپخانەی )هیڤی(، 

هەولێر، 2008: بڕوانە كتێبی ژمارە 3.
28. سنووری كوردستان، نووسەر: د. عەبدوڵاڵ غەفور، لە 

باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی موكریانی، 
چاپی سێیەم، چاپخانەی )و- پەروەردە(، هەولێر، 2009: بەشی 

سێیەم: سنووری  نەتەوەیی  كورد: محەممەد ئەمین زەكی... 
29. گۆڤاری ڕۆژی نوێ - ساڵی یەكەم )ژمارە 6-1( 
)نیسان- ئەیلوولی 1960(، ئامادەكردنی: سدیق ساڵح- 

ڕەفیق ساڵح، لە باڵوكراوەكانی بنكەی ژین، چاپی یەكەم، 
چاپخانەی )شڤان(، سلێمانی، 2010: ژمارە چواری ساڵی 
یەكەم: ئەمین زەكی- مێژوو نووسیی گەورەی كورد... 

30. گۆڤاری هەتاو 1954- 1960/ بەرگی یەكەم- بەشی 
یەكەم )ژمارە 1-11(، ئامادەكردن: سدیق ساڵح، ڕەفیق 

ساڵح، عەبدوڵاڵ زەنگەنە، پێشەكی و لێكۆڵینەوە: د. 
كوردستان موكریانی، پڕۆژەی هاوبەشی بنكەی ژین و 

دەزگای موكریانی، چاپی یەكەم، چاپخانەی )باز(، هەولێر، 
2010: ژمارە سێ : ئەمین زەكی بەگ: شاكر فەتاح/ ئەمین 

زەكی بەگ: سەردار حەمەد ئاغا سلێمانی...
31. شیعر و ئەدەبیاتی كوردی، نووسەر: ڕەفیق حیلمی، لە 
باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی ئاراس، 

چاپی )دووەم نووسراوە بەاڵم سێیەمە(، چاپخانەی ئاراس، 
هەولێر، 2010: ئەمین زەكی بەگ...
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يةكَيك لة بايةخة هةرة طرنطةكانى )بيبليؤطرافيا(، 

دؤزينةوةى ئةو بابةتانةية كة نووسةران و لَيكؤلَةران بةدوايدا 
دةطةِرَين. بة ثَيى ئةوةى ضةند سالََيكة خةريكى ئامادةكردنى 

بيبليؤطرافيايةكني بة ناوى )بيبليؤطرافياى ناسَينراو و 
ثؤلَينكراوى كتَيبى كورديى تايبةت بة كورد و كوردستان(ـةوة، 
تاكو نووسينى ئةم بابةتة، زؤرتر لة 5000 ناونيشانى )كتَيبى 
كوردى(ميان ئامادة كردووة، لةبةر ئةمة ثَيمان باش بوو بؤ ئةم 

ذمارةيةى )ِرؤظار( -هةروةك لةاليةن دةستةى ئامادةكارةوة 
داوامان لَي كرا- دوو بيبليؤطرافيا ئامادة بكةين: 

بيبليؤطرافياى بةرهةمةكانى )حمةممةد ئةمني زةكى بةط(.
بيبليؤطرافياى ناوى ئةم كةسايةتييةى كورد لة نَيو كتَيب و 

كتَيبخانةى كورديدا.
سةرةتا ثَيويستة لةمةش ئاطادارتان بكةينةوة، 

بيبليؤطرافياكةمان تةنيا لة بارةى )كتَيبى كوردي(يةوةية، واتة 
طؤظار و ِرؤذنامةى نةطرتووةتةوة، تةنها ئةوانةى طرتووةتةوة 

كة وةك )كتَيب( دووبارة ضاث كراونةتةوة، هةروةها كتَيبى 
بة زمانةكانى: عةرةبى، فارسى، توركى، ئينطليزى... 

نةطرتووةتةوة، بةآلم لة ثَيناوى ئةم بابةتةدا، هةوىَل ئةوة دراوة 
بؤ )كتَيبة كوردييةكان(ى بة هةمان شَيوازى بيبليؤطرافياكةمان، 

كتَيبةكانى بناسَينني، هةروةها بة شَيوازَيكى تريش، كتَيبة 
)عةرةبى( و )توركى(يةكانى خبةينة ِروو، ئةمة لة كاتَيكداية، 

ِرةنطة لة ئامادةكردنى بيبليؤطرافياى بةرهةمةكانى )ئةمني 
زةكى بةط(دا كة بة زمانةكانى تر نووسراو و ضاثكراون، 

بواردنى تآ كةوتبَيت، بة تايبةت لة بابةتةكةى تردا بة شوَين 
ئةو بابةتانةدا طةِراوين كة لة بارةى )ناو( و )ذيان( و )بةرهةم(

ـةكانى )ئةمني زةكى بةط(ـةوة نووسراون.
تَيبينى: لة ثَيناو دووبارة نةبوونةوةى هةندآ لة وشةكان، ئةم 

ضةند هَيمايةمان ديارى كردووة: )ضاث: نؤرةى ضاثة واتة ضاثى 
يةكةم و دووةم/ ض: ضاثخانة/ ش: شوَين/ ذس: ذمارةى سثاردن/ 

س: ساأل/ ل: الثةرة/ ق: قةوارة- مةبةست لة سانتيمةترة و 

بيبليؤطرافياى بةرهةمةكانى 
حمةممةد ئةمني زةكى بةط

ئا: بوار نورەدين
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“ثانى”ى ثَيش “درَيذى”ى نووسراوة(.

حماسبةى نيابت )بو موكلة حمرتمةكامن(- ئةوى حسابى ثاكة لة 
حماسبة بى باكة

نووسةر: حمةممةد ئةمني زةكى
ضاث: يةكةم، ض: دار السالم، ش: بةغدا، ذس: ؟، س: 1928، 

ل:31، ق: )؟( 
ناوةرؤك:

حماسةبةى نيابةت/ تةشكيالت/ سةحية/ مةعارف/ ئينشائات/ 
ِرَيطةى لوا/ خةتى تةلةطراف و تةلةفؤن و مةركةزى بوستى/ 

معاونى بةلةدية/ خزمةتى عمومى و خسوسى/ نةتيجة.

 خالصةيةكى تاريى كورد و كوردستان- جلدى أول )جزمى 
اول( لة زور قدميةوة تا دورى نادر شاة

نووسةر: حمةممةد ئةمني زةكى
فائدةى ئةم ئةوةل ضاثى كورديةى بؤ )يانةى سةركةوتن(ـة 

ضاث: يةكةم، ض: دارالسالم، ش: بةغدا، ذس: ؟، س: 1931، 
ل:194، ق: )14×21( 

ناوةرؤك:
وَينةى نووسةر/ ئةم كتَيبةم ضؤن نووسى؟/ فةسَلى يةكةم: 

كوردستان و جَيطة و مقدارى كورد/ فةسَلى دووةم: مةنشةئى 
كورد/ فةسَلى سَييةم: موختةسةر ئةحوالييةى تةئريى كورد و 
كوردستان/ فةسَلى ضوارةم: كورد لة دواى فتوحاتى توركدا )تا 

دةورى ئَيلخانى(/ فةسَلى ثَينجةم: كورد تا دةورى سةفةوى/ 
هةلَةى ضاث/ نةخشةيةك. 

 خالصةيةكى تاريى كورد و كوردستان- جلدى أول )جزمى 
دوةم(

نووسةر: حمةممةد ئةمني زةكى 
ضاث: يةكةم، ض: دارالسالم، ش: بةغدا، ذس: ؟، س: 1931، 

ل:2151، ق: )14×21( 
ناوةرؤك:

فةسَلى شةشةم: ئةحواىل كورد تا ئيمِرؤ/ 1- كورد تا دةورى 
نادر شاه/ 2- كورد تا ئةواستى عةسرى سيازدةمينى هيجرى/ 
3- كورد لة ئةواخرى عةسرى هةذدةمني و عةسرى نؤزدةمينى 

ميالديدا/ 4- كورد لة عةسرى بيستةمينا/ فةسَلى حةوتةم: 
1- شكأل و تةبياتى و ذيانى كؤمةلَيى كورد/ 2- موعتةقةدات 

و ديانةت/ 3- زمان )لسان(/ 4- جةمعيات، مةمجووعة و 
جةرائدى كوردى/ فةسَلى هةشتةم: عةشائرى كورد/ 1- لة 
ئةوائلى ئيسالمَيتيدا/ 2- لة دةورى حكوومةتى كولةمنى 

ميسردا )عةسرى هةشتةم(/ 3- لة ثَيش شةِرى طةورةدا 
1- ئةم بةرطة لة الثةِرة 195ـةوة دةست ثَيدةكات تاكو 394، هةروةها 

ثاشكؤكةشى بة تيث )أ، ب، ج...( ئةذمار كراوة.

)1914- 1918م(/ خشتةيةك بؤ عةشايةرة كوردةكان/ ناوى 
ئةو كتَيبانةى كة بؤ نووسينى ئةم ئةسةرة )كتَيب( ئيستفادةم 

لَيكردووة )سةرضاوةكان(/ خوالسةى ذيانى خاوةنى )خيوى( ئةم 
كتَيبة.

دو تةقةالى بآ سوود
نووسةر: حمةممةد ئةمني زةكى 

ئةم كتَيبةى لة ساىَل 1935دا نووسيوة كة ِرَيى بآلوكردنةوةى 
ثآ نةدراوة و دةستى بةسةردا طياوة... دواتر )سةباحى 

غالب( لة ناو كةرةستةكانى )ئةدمؤندز(دا دؤزييةوة و لة ساىَل 
1984دا، بة لَيكؤلَينةوةيةكةوة لة ضاثى دا... )لة بابةتةكةى 

تردا دانراوة(

خالصةيةكى تاريى كورد و كوردستان- جلدى دوةم 
نووسةر: حمةممةد ئةمني زةكى 

ضاث: يةكةم، ض: العربية، ش: بةغدا، ذس: ؟، س: 1937، 
ل:431، ق: )14×21( 

ناوةرؤك:
مدخل: حكووماتى ئةو ئةقوامى قةدمييية كة لةطةأل ئةسَلى 

كورددا موتةناسبى هةية/ حكوومةتى ساالريية/ حكوومةتى 
دؤستةكى مةروانى/ حكوومةتى بةرزيكانى )حسنوية(/ 

حكوومةتى ئةييوبية/ حكوومةتى زةند/ حكوومةتى ئةتابةكى 
لوِرى طةورة )فةزلَةوى(/ حكوومةتى ئةتابةكى لوِرى بضووك/ 
حكوومةتى بةنى ئةردةآلن/ حكوومةت و ئةمارةتى براخوى/ 
حكوومةتى شةدداديية/ حكوومةتى مةليك كورد/ ئيماراتى 
كورد/ ئيمارةتةكانى بةينى جزيرة و دةرسيم/ ئيمارةتةكانى 
بةينى جزيرة و كاس/ ئيمارةتةكانى بةينى جزيرة و خوى/ 

كؤمةىَل جنووبى هةكارى )بادينان، داسنى، سؤران، بابان(/ 
ئةمارةتى بانة/ ئةمارةتى طةلَباخى/ ئةمارةتى كةَلوِر/ 

ئةمارةتى زةنطنة/ ئةمارةتى شوانكارة/ ئةماراتى خوِراسان/ 
ناوى هةندآ لة سةرضاوةكان/ ناوةرؤكى بةرطى يةكةم و دووةم.

 تاريخ سليمانى َو ؤآلتي- لة دورى زور قدميةوة تا اوىل احتالل 
)1918م( 

نووسةر: حمةممةد ئةمني زةكى 
ضاث: يةكةم، ض: النجاح، ش: بةغدا، ذس: ؟، س: 1939، 

ل:294، ق: )16×21( 
ناوةرؤك: 

ئةوةى لةم كتَيبةدا نووسراوة )ناوةرؤك(/ سكاآليةك/ لة زةمانى 
قةدميةوة تا دةورى ئيسالم/ باسَيكى تاريى قةدميى وآلتى 

سلَيمانى- قةومى لولو- مةدينةتى- زمانى- جوطرافياى/ 
ئاسار و مةواقعى قةدميةى/ لة ئيبتيداى دةورى ئيسالمةوة 
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تا دةورى بابان/ باسَيكى كورتى دةورى خولةفا و ئةمةوى 
و عةباسى- دةورى بوةيهى- حكوومةتى حةسنةوى و بةنو 

عةناز و حكوومةتى ئةردةآلنى- وة موناسةبةتى ثةياكردنى 
لةطةأل حكوومةتى عومسانى و حادساتى/ دةورى حكوومةتى 

بةبة: خانةدانى ئةوةل تا ثَينجةم/ مي بوداق بةبة- مي بوداق/ 
دووةم خانةدانى: ثي نةزةر- سَييةم و ضوارةم خانةدان: مي 

سلَيمان و مي ئيرباهيم/ حاجى شَيخ مي حسني و بوداق بةط/ 
حاجى شَيخى دووةم/ خزر بةط و عافةتى خانةدانى ضوارةم/ 
خانةدانى ثَينجةم- بةبةى وآلتى سلَيمانى/ عنوانى )بةبة( لة 

كووة هاتووة؟/ مةنشةئى ئةم بنةمالَة/ فةقة ئةمحةد ضؤن هاتة 
ناوةوة؟/ ِريوايات و مةناقبى/ حيكايةتى كةيغان/ خوالسةى 

تاريى سلَيمان بةبة و يا مي سلَيمان شةِرى لةطةأل حكوومةتى 
ئةردةآلن و ئَيان و حكوومةتى عومسانى/ ضوونة ئةستةمبوىَل/ 
بةكر بةط )بةكرة سوور(/ تةميوور خان بةط/ هاتنى عةشيةتى 
جاف لة ئَيانةوة/ وةزعييةتى عموومى كوردستانى جنووبى/ 

شةِرى بةكر بةط لةطةأل واليى بةغداد/ كوذرانى/ فاسيلةى 
ئةمارةت/ غةلبة سةندنى عةشيةتى زةنطنة/ خانة ثاشا: 

دوورخستنةوةى زةنطنة/ سةفرةى خانة ثاشا بؤ ئَيان لةطةأل 
لةشكرى بةغداد/ حاكميةتى ئةردةآلنى/ سةفةرى )هةمةدان(ى/ 
شةِرى لةطةأل لةشكرى ئَيان/ ئةسيكردنى شازادة لةتيف ميزا/ 

شةِرى )ئينجةدان(/ ِرَيكةوتنى خانة ثاشا لةطةأل لةشكرى ئةفغان 
و شكانى لةشكرى عومسانى/ ِرَيكةوتنةوةى لةطةأل حكوومةتى 

عومسانى/ سةفةرى بؤ تةرةفى )تةبريز( و )تاغستان(/ 
لةناوضوونى/ خاليد ثاشا: هاتنى نادر شاه بؤ وآلتى سلَيمانى/ 

شةِرى سةليم بةط لةطةأل لةشكرى ئَيان/ ِرَيكةوتنى سةليم بةط 
لةطةأل نارد شاه/ زةوتكردنى وآلتى بةبة/ سةليم ثاشا/ سلَيمان 

ثاشا/ دةفعةى دووةم سلَيمان ثاشا/ حمةممةد ثاشا/ دةفعةى 
دووةم: ئةمحةد ثاشا/ دةفعةى دووةم: حمةممةد ثاشا/ دةفعةى 

سَييةم: ئةمحةد ثاشا/ مةمحوود ثاشا/ ئيرباهيم ثاشا/ عومسان 
ثاشا/ دةفعةى دووةم: ئيرباهيم ثاشا/ عةبدولِرةمحان ثاشا/ 

دةفعةى سَييةم: ئيرباهيم ثاشا/ دةفعةى دووةم: عةبدولِرةمحان 
ثاشا/ خاليد ثاشا/ دةفعةى سَييةم: عةبدولِرةمحان ثاشا/ سلَيمان 

ثاشا/ دةفعةى ضوارةم: عةبدولِرةمحان ثاشا/ دةفعةى دووةم: 
خاليد ثاشا/ دةفعةى ثَينجةم: عةبدولِرةمحان ثاشا/ دةفعةى 
سَييةم: خاليد ثاشا/ دةفعةى شةشةم: عةبدولِرةمحان ثاشا/ 

مةمحوود ثاشا/ عةبدولآَل ثاشا/ دةفعةى دووةم: مةمحوود ثاشا/ 
دةفعةى دووةم: عةبدولآَل ثاشا/ سَييةم جار: مةمحوود ثاشا/ 
سلَيمان ثاشا/ ئةمحةد ثاشا/ موتالَةعةيةكى كورت دةرحةق 
بة ئيمارةتى بةبة/ ئةحواىل جوغرافية/ دواى دةورى بابان تا 

زةمانى ئيحتيالل/ عةشايةرى وآلتى سلَيمانى/ مةشاهيى وآلتى 
سلَيمانى/ مورشيدينى بةناوبانطى ئةم تةريةقةتة لة وآلتى 

سلَيمانى دا/ شَيخ مةعرووفى نؤدةهى/ كاك ئةمحةدى شَيخ/ 

مورشيد و خولةفاى تةريقةتى نةقشى/ مةوالنا خاليد/ شَيخ 
عومسانى تةوَيَلة/ شَيخ حمةممةد/ شَيخ عومةر/ حاجى شَيخ ئةمني 

خاأل/ شَيخ حمةممةد )مةحوى(/ عولةما و شوعةراى ساحةب 
ئةسةر و ِرجياىل مةشهوورى/ سةيد ئةبوبةكر )مصنف(/ ئةبو 
عودةى/ مةال ئةمحةد طؤرانى/ ئةمحةد فائيز ئةفةندى/ سةيد 
ئةمحةد )نةقيب(/ شَيخ ئةمحةد/ حاجى مةال ئةمحةد/ ئةمحةد 
ثاشا/ ئةمحةد حةمدى بةط/ ئةمحةد موختار بةط/ مةوالنا 

ئةلياس/ ئةمني فةيزى بةط/ سةيد جامى/ شَيخ حةسةن/ 
حةسةن كةنوش/ شَيخ حسني )قازى(/ خةستة/ مةال خزر 

)ناىل(/ خةليل خاليد ثاشا/ ِرةسوول زةكى/ ِرةسوول مةستى/ 
زةهاوى/ حمةممةد فةيزى ئةفةندى/ ِرةشيد ثاشا/ سةعيد ثاشا/ 

سلَيمان يةمةنى ئةفةندى/ شارةزوورى/ ئةبولقاسم ئةمحةد/ 
ئةبوبةكر حمةممةد/ مورتةزا عةبدولآَل/ حمةممةد كةمالةددين/ 

ئةبو حاميد حمةممةد/ مةال ساحَل )حةريق(/ ساحَل ئةفةندى 
)ئاهى(/ عارف سائب/ مةال عةبدولِرةمحان ثَينجوَينى/ شَيخ 

عةبدولِرةمحان/ عةبدولِرةمحان بةط )سال(/ شَيخ عةبدولِرةمحان/ 
مةال عةبدولِرةحيم )مةولةوى(/ شَيخ عةبدولسةميع/ عةبدولآَل 

موسيب ثاشا/ مةال عةبدولآَل بَيتووشى/ مةال عةبدولآَل 
ِرةش/ مةال عةبدولآَل عيفان/ شَيخ عةبدولكةريم )بةرزجنى(/ 
شَيخ عةبدولقادر )سنةيى(/ عةبدولآَل حةسةن/ عومسان ثاشا/ 

عيزةت بةط/ عةزيز بةط بابان/ شَيخ عةىل/ شَيخ عومةر 
)شارةزوورى(/ شَيخ عومةر )قةرةداغى(/ شَيخ مةال عومةر/ 

شَيخ حمةممةد/ حمةممةد حةمدى ثاشا بابان/ شَيخ حمةممةد موزةفةر/ 
حمةممةد ِرةئفةت ئةفةندى/ حمةممةد ئينب ِرةسوول/ شَيخ حمةممةد/ 
مةال حمةممةد خاكى/ مةال حمةممةد ئينب ئةحلاج/ حمةممةد ِرةشيد 

ثاشا بابان/ حمةممةد ثاشا جاف/ حمةممةد ئاغا )دةربةند فةقةرة(/ 
شَيخ حمةممةد/ مةمحوود بةطى ساحَيبقران/ شَيخ مةمحوود/ 

مةمحوود ثاشا جاف/ شَيخ حمَيدين/ شَيخ مستةفا/ مستةفا بةط 
)كوردى(/ حاجى مستةفا ثاشا/ مستةفا زهنى ثاشا/ مةال 
مستةفا/ مةقسوود ئةفةندى/ وةىل دَيوانة/ يةعقووب بةط/ 

شَيخ يوسف/ يوسف زيا ئةفةندى/ ئةو كتَيبانةى كة بؤ نووسينى 
ئةم ئةسةرة ئيستيفادةى ىَل كراوة ئةمانةن )سةرضاوةكان(/ 

جةدوةىل خةتةئـ و سةواب )وشةى هةلَة و ِراست(.

 خوآلصةيةكى تاريى كورد و كوردستان- بةرطى يةكةم و دووةم
نووسةر: حمةممةد ئةمني زةكى بةط

لة بآلوكراوةكانى دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم
ضاث: ؟، ض: سةردةم، ش: سلَيمانى، ذس: 360، س: 2000، 

ل:270، ق: )16×22( 
ناوةرؤك: 

وتةيةكى ثَيويست بؤ ئةم ضاثة نوَيية: دةزطاى ضاث و ثةخشى 
سةردةم/ هةمان ناوةرؤكى ضاثى يةكةمى هةردوو بةرطى يةكةم 
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و دووةمى هةية، بِروانة هةردوو كتَيبى ذمارة 2 و 3.

 خوآلصةيةكى تأريى كورد و كوردستان- بةرطى يةكةم و دووةم
نووسةر: حمةممةد ئةمني زةكى بةط

لةبآلوكراوةكانى دةزطاى كتَيبفرؤشى سؤران- هةولي
ضاث: ؟، ض: شظان، ش: سلَيمانى، ذس: 360، س: 2000 

)بةهةمان -ذمارة سثاردنى ساىَل 2000- لة 2004دا ضاث 
كراوةتةوة(، ل:278، ق: )16×22( 

ناوةرؤك: 
وتةيةكى ثَيويست بؤ ئةم ضاثة نوَيية: دةزطاى ضاث و ثةخشى 

سةردةم/ هةمان ناوةرؤكى ضاثى يةكةمى هةردوو بةرطى يةكةم 
و دووةمى هةية، بِروانة هةردوو كتَيبى ذمارة 2 و 3.

سةرجةمى بةرهةمى حمةممةد ئةمني زةكى بةط- يةكةم بةرط2 
نووسةر: حمةممةد ئةمني زةكى بةط

ئامادةكردنى: سديق ساحل
لة بآلوكراوةكانى بنكةى ذين

ضاث: يةكةم، ض: شظان، ش: سلَيمانى، ذس: 146، س: 2005، 
ل:255، ق: )16×22( 

ناوةرؤك: 
ثَيِست/ ثَيشةكى: سديق ساحَل/ موحاسةبةى نيابةت/ دوو 

تةقةالى بآ سوود/ خوآلسةى دوو تةقريرى مةبعووسى سلَيمانى 
ئةمني زةكى بةط/ بةياناتى ئةمني زةكى بةط مةبعووسى 

سلَيمانى لة مةجليسى مةبعووسان/ كوردى بةناوبانط/ سولَتان 
سةآلحةددينى ئةييوبى/ مي حمةممةد ثاشا/ ئةميخانى برادؤست 
و دمدم قةآل/ ئةمحةدى زووحاك- قارةمانَيكى نةناسراوى كورد/ 

مةليكول عاديل سةيفوددين ئةبوبةكر حمةممةد/ باباتاهي/ 
مةليك ئةفزةأل/ ئةبول فيدائى/ مةوالنا ئيدريس بدليسى/ 

ئةمي ئةرسةالن خان/ عيمادوددين ئيسماعيل/ سولَتان 
ئيسحاق/ مةليك ساحَل نةمجوددين ئةييووب/ ئيسماعيل ثاشا/ 

ئيسماعيل تةميوور ثاشا/ ئيسماعيل حةقى بابان/ مةليك 
ئةشرةف/ ئيسماعيل ئةلكوردى/ مةليكول موعيز ئيسماعيل/ 

ئةفراسياب بةط/ ئالَغ بةط/ ئولَغ بةط/ ئةلقاس بةط/ ئيمام 
قوىل بةط/ ئيمام قوىَل سولَتان/ ئةمانولآَلخان/ ئةمانولآَلخان/ 

ئةميخانى برادؤست/ ئةميخان بةط/ ئةميخانى موكرى/ 
ئةمي قوىل سولَتان/ ئةميةيةك/ ئةمية ثاشا/ ئةمني فةيزى 
بةط/ ئيرباهيم ئةفةندى/ شَيخ ئيرباهيم ئةلكوردى/ ئيرباهيم 
ئةفةندى/ ئيرباهيم ساالر/ ئةمي ئيرباهيم خان/ ئةبول هيجا/ 

سةيفوددين ئةبوبةكر حمةممةد/ ئةبوبةكر مةال جامى/ ئةبوبةكرى 
طؤرانى/ ئينب دينار/ ئةبو سةعيد/ ئةبو سوعوود ئةفةندى/ مةال 

ساحَل حةريق/ ساحَل ئةفةندى ئاهى/ تاهي بةط/ عارف سائيب/ 
2- بةرطى دووةمى ئةم بةرهةمة بة زمانى عةرةبيية، لةبةرئةمة لَيةدا دانةنراوة و 

لةطةأل كتَيبة عةرةبييةكانى دانراوة...

مةال عةبدولِرةمحانى ثَينجوَينى/ شَيخ عةبدولِرةمحان/ ئيبنول 
حاجيب/ ئةبو حةسةن عةىل سةيفوددين/ ئةبو عيسا حمةممةد 

زيائةددين/ مي ئةبوبةكر/ ئيبنوخةلةكانى هةولَيى/ ئةبوفةزأل 
حمةممةد ئةفةندى/ ئيبنول موستةوفى ئةلئةربيلى/ توورانشا/ ئينب 
فةخر ئةربيلى/ ئةبو فةتح نةسر/ ئةبو فةتح حمةممةد/ ئةبو فةتح/ 
ئةمحةد تةميوور ثاشا/ ئةمحةد ئةملةشتووب/ ئةمحةد بةط/ قازى 
ئةمحةدى ئةفةندى تةهازادة/ ئةتابةط ئةمحةديل/ ئاق سونطور 
ئةمحةديلى/ ئةمحةد نوسرةتوددين/ مةليك ئةوحةد/ ئولوخان 

بةط/ ئوغوز خان/ ئوغوز بةط/ ئوغوز بةط/ ئةلثارغؤن/ 
ئةلآَلوَيردى بةط/ ئؤغآلن بوداغ/ ئةوليا بةط/ ئووةيس بةط/ 

سةآلحةددين و ئةهلى خاض/ بؤ ثيةمَيدى خؤشةويست/ تاريخ 
و ئةشخاس/ تاريخ و ئةشخاس/ تاريخ و ئةشخاس/ زمانى 

كوردى/ زمانى كوردى و ئةدةبى/ زمانى كوردى بؤضى طؤِراوة- 
ضؤن يةك ئةطرآ؟/ ئةم لةهجانةى كوردى ضؤن ئةبَيتة يةك 

لةهجة؟/ زمانى كوردى/ قسة و زمانى كوردى/ ئةو كاغةزةى 
كة لة ئةستاموولَةوة هاتووة/ كاغةزى ئةمني زةكى بةط 

مةبعووسى سلَيمانى/ جوابى ثرسيارى )قانع(/ نةورؤز/ لة ئةمني 
زةكى بةطةوة سةالم بؤ )سةالم(/ نامةكةى مامؤستاى طةورة 
ئةمني زةكى بةط/ ئامؤذطارييةكى دلَسؤزانة/ ئامؤذطارمية بؤ 

)نزار(/ دوانامةى ئةمني زةكى بةط بؤ )ثيةمَيد(/ ثاشكؤ: 
يادى كؤضى ئةمني زةكى/ ئيندَيكسى ناو. لة ضاثدراوةكانى 

بنكةى ذين.

سةرجةمى بةرهةمى حمةمةد ئةمني زةكى بةط- سَييةم بةرط- 
تاريى سلَيمانى وة وآلتى

نووسينى: حمةممةد ئةمني زةكى بةط
ئامادةكردنى: ِرةفيق ساحل

لة بآلوكراوةكانى بنكةى ذين
ضاث: دووةم، ض: شظان، ش: سلَيمانى، ذس: 907، س: 2005، 

ل:265، ق: )16×23( 
ناوةرؤك:

هةمان ناوةرؤكى ضاثى يةكةمى هةية، بِروانة كتَيبى ذمارة 6.

خوآلصةيةكى تاريى كورد و كوردستان لة زؤر قةدميةوة تا 
ئيمِرؤ- سةرجةمى بةرهةمى حمةممةد ئةمني زةكى بةط- ضوارةم 

بةرط 
نووسةر: حمةممةد ئةمني زةكى
ئامادةكردنى: ِرةفيق ساحَل 

لة بآلوكراوةكانى بنكةى ذين
ضاث: دووةم، ض: و- ثةروةردة، ش: هةولَي، ذس: 249، س: 

2006، ل:30+291+30+302، ق: )17×23( 
ناوةرؤك: 
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ثَيشةكى... دكتؤر كةمال مةزهةر ئةمحةد/ ِراستكردنةوةي ضةند 
هةلَةيةكي مَيذوويي لةاليةن لَيذنةي مَيذووي كؤِري زانيارى 
عياق- دةستةي كوردةوة: حمةممةد مةال جةميل ِرؤذبةياني. 
خوآلسةيةكى تاريى كورد و كوردستان جَلدى ئةووةأل- لة 

مةبدةئى تاريةوة تا ئيمِرؤ... لَيةوة هةمان ناوةرؤكى ضاثى 
يةكةميان هةية، بِروانة هةردوو كتَيبى ذمارة 2 و 3. ثَيِستى 

ئةم بةشة. خوآلسةيةكى تاريى كورد و كوردستان بةرطى 
ضوارةم- بةشى دووةم/ ضةند سةرجنَيكى ِرةخنةطرانة لة كتَيبى 

)خوآلصةيةكى تاريى كورد و كوردستان(ى خوالَيخؤشبوو 
حمةممةد ئةمني زةكى بةط: د. كةمال فوئاد/ لَية بةدواوة هةمان 
ناوةرؤكى ضاثى يةكةمى هةية، بِروانة كتَيبى ذمارة 4/ ثَيِستى 

ئةم بةشة.

خوآلصةيةكى تاريى كورد و كوردستان- جلد 1
نووسةر: حمةممةد ئةمني زةكى بةط

ضاث: ؟، ض: ؟، ش: ؟، ذس: ؟، س: ؟، ل:398، ق: )16×22( 
ناوةرؤك:

هةمان ناوةرؤكى ضاثةكانى ترى هةية، بِروانة كتَيبةكانى ذمارة 
2 و 3 و 4.

كورد و كوردستان جلد 3-2-1
نووسةر: حمةممةد ئةمني زةكى

لة بآلوكراوةكانى ئينتيشاراتى سةيديان مهاباد
ضاث: ؟، ض: ؟، ش: ئَيان، ذس: ؟، س: ؟، ل: 368+431، ق: 

 )24×17(
ناوةرؤك:

هةمان الثةِرةى ضاثى يةكةمى هةر سآ بةرطةكةية، بآ هيض 
دةستكارييةك... بِروانة هةر سآ كتَيبى ذمارة 2 و 3 و 4.

كتَيبة عةرةبييةكان

تقرير حممد أمني زكى نائب السليمانية بشأن العراقي 
ضاث: يةكةم، ض: مطبعة احلكومة، ش: بغداد، س: 1929، ل: 

.34

خالصة تأريخ الكرد وكردستان- من أقدم العصور التأريية 
حتى اآلن

نووسةر: حمةممةد ئةمني زةكى بةط
وةرطَيِانى لة زمانى كوردييةوة بؤ سةر زمانى عةرةبى: حمةممةد 

عةىل عةونى
ضاث: يةكةم، ض: السعادة، ش: مصر، س: 1939، ل: 472. 

مشاهي الكرد و كردستان- اجلزء األول
نووسينى لة طؤظارى طةالوَيذدا بة زمانى كوردى: حمةممةد ئةمني 

زةكى بةط
كؤكردنةوة و وةرطَيِانى بؤ سةر زمانى عةرةبى: سانيحة حمةممةد 

ئةمني زةكى بةط
ضاثى يةكةم، ض التفيض األهلية، ش: بةغداد، س: 1945، ل: 

.290

مشاهي الكرد و كردستان- اجلزء الثاني
نووسينى لة طؤظارى طةالوَيذدا بة زمانى كوردى: حمةممةد ئةمني 

زةكى بةط 
كؤكردنةوة و وةرطَيِانى بؤ سةر زمانى عةرةبى بة دةستكارى 
)حمةممةد عةىل عةونى(ييةوة: سانيحة حمةممةد ئةمني زةكى بةط

ضاث: يةكةم، ض: السعادة، ش: قاهية- مصر، ذس: ؟، س: 
1947، ل: 250. 

تأريخ السليمانية و أحنائها
نووسةر: حمةمةد ئةمني زةكى بةط

وةرطَيِانى لة زمانى كوردييةوة بؤ سةر زمانى عةرةبى: حمةمةد 
جةميل ِرؤذبةيانى

ضاثى يةكةم، ض: النشر و الطباعة العراقية احملدودة، ش: بةغدا، 
1951، ل: 316.

خالصة تأريخ الكرد وكردستان- من أقدم العصور التأريية 
حتى اآلن

نووسةر: حمةممةد ئةمني زةكى بةط
وةرطَيِانى لة زمانى كوردييةوة بؤ سةر زمانى عةرةبى: حمةممةد 

عةىل عةونى
ضاث: دووةم، ض: سةآلحةددين، ش: بةغداد، ذس: ؟، س: 

1961، ل: 518، ق: )17×24( 

خالصة تأريخ الُكرد وُكردستان، من أقدم العصور التأريية 
وحتى اآلن

نووسةر: حمةممةد ئةمني زةكى بةط
وةرطَيِانى لة زمانى كوردييةوة بؤ سةر زمانى عةرةبى: حمةممةد 

عةىل عةونى
ضاث: سَييةم، ض: ؟، ش: لةندةن، ذس: ؟، س: 1982...

خالصة تأريخ الُكرد وُكردستان، من أقدم العصور التأريية 
وحتى اآلن 

نووسةر: حمةممةد ئةمني زةكى بةط
وةرطَيِانى لة زمانى كوردييةوة بؤ سةر زمانى عةرةبى: حمةممةد 
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عةىل عةونى
ضاث: ضوارةم، ض: ؟، ش: بةيرووت، ذس: ؟، س: 1985...

خالصة تأريخ الكرد وكردستان- من أقدم العصور التأريية 
حتى اآلن

نووسةر: حمةممةد ئةمني زةكى بةط
وةرطَيِانى لة زمانى كوردييةوة بؤ زمانى عةرةبى: حمةممةد عةىل 

عةونى
ضاث: ثَينجةم، ض: ؟، ش: ؟، ذس: ؟، س: 1986...

تأريخ السليمانية و أحنائها
نووسةر: حمةمةد ئةمني زةكى بةط

وةرطَيِانى لة زمانى كوردييةوة بؤ سةر زمانى عةرةبى: حمةمةد 
جةميل ِرؤذبةيانى

لةبآلوكراوةكانى بةِرَيوةبةرَيتى طشتيى ضاث و بآلوكردنةوة- 
سلَيمانى

ضاث: دووةم، ض: وةزارةتى ِرؤشنبيى، ش: سلَيمانى، ذس: 
197، س: 2002، ل: 338، ق: )16×22( 

اآلثار الكاملة للمؤرخ الكردي حممدأمني زكي )مشاهي الكرد 
وكردستان(، اجلزء الثاني 

نووسةر: حمةممةد ئةمني زةكى بةط
ئامادةكردنى: ِرةفيق ساحل

لة بآلوكراوةكانى بنكةى ذين
ضاث: دووةم، ض: شظان، ش: سلَيمانى، ذس: 277، س: 2005، 

ل: 495، ق: )17×24( 

اآلثار الكاملة للمؤرخ الكردي حممدأمني زكي )مشاهي الكرد و 
كردستان(، اجلزء الثاني 

نووسةر: حمةممةد ئةمني زةكى بةط
ئامادةكردنى: ِرةفيق ساحل

لةبآلوكراوةكانى بنكةى ذين و دار الثقافة والنشر الكردية
ضاث: سَييةم، ض: الوقف احلديثة، ش: بغداد، ذس: 971، س: 

2011، ل: 459، ق: )17×25( 

كتَيبة توركييةكان
عثمانلى اردوسى، بغداد، 1324 ه.

عثمانلى اسفارى حقنده تدقيقات، استانبول، 1336 ه.
عراق نصل غائب ايتد، استانبول، 1336 ه.
عراق سفرى خطالرمزى، استانبول، 1336 ه.

حرب عموميده عثمانلى جبهه لرى وقايعى، استانبول، 1337 
ه.

سلمان ثاك ميدان حماربةسى و ذيلى، استانبول، 1339 ه.
بغداد وصوك حادثه ضياعي، استانبول، 1339 ه.

عراق تاريخ حرب خمتصرى، استانبول، 1339 ه.
كوت االمارة هجوم و حماصرةسى، )دوو بةرطى دةستنووسة لة 

ئةرشيظى عةسكةريى بريتانيا ثارَيزراوة(.
حيات خاطراتى )سآ دةفتةرى دةستنووسة، يةكةميان كراوة بة 

عةرةبى(.

سةرضاوةكان: 
بيبليؤطرافياى ناسَينراو و ثؤلَينكراوى كتَيبى كورديى تايبةت بة 
كورد و كوردستان )يةكةم بةرطى ضاثكراو »سةردةم- سلَيمانى- 

2012« و نؤ بةرطى ترى دةستنووس...(، ئامادةكردنى: بوار 
نورةدين.

ئةلبوومى حمةمةدئةمني زةكى بةط، ئامادةكردنى: سديق 
ساحَل، لة بآلوكراوةكانى بنكةي ذين، ضاثى يةكةم، ضاثخانةى 

)كةكؤن(، سلَيماني، 2012.
ما أُلف عن تأريخ الُكرد وُكردستان باللغة العربية واملعّربة 
حتى عام 2007م، ئامادةكردنى: د. حوسامةددين عةىل 

غالب نةقشبةندى، لة بآلوكراوةكانى بنكةى ذين، ضاثى يةكةم، 
ضاثخانةى )شظان(، سلَيمانى، 2011.
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به شی کورد ئه بێ ده رد و خه فه ت بێ
ڕۆژێ به  تیرێ جه رگی له ت له ت بێ

ئاسمانی به ختی لێڵو تاریک بێ
ئه ستێره ی کز و ڕوو له  مه ینه ت بێ

***
قه د نه بوو ڕۆژێ گه ردوشی ده وران

چه رخی هه ڵسووڕێ به  که یفی کوردان
ناشکوری نه بێ خۆشی له  ئێمه 

دووره  به  غه یری شیوه ن و گریان
***

به ڵێ زه مانه ی چه رخی که چ ڕه فتار
وا لێمان بۆته  دوژمنی خوێن خوار
دایم خه ریکه  و بۆ هه ل ئه گه ڕێ

زیانێ بدا له  کوردی هه ژار
***  

ورد سه رنج ئه دا کێ به  قیمه ته 
کێ نه ختێ خاوه ن هه وڵ و هیممه ته 

گورج ئه ی ڕفێنێ و له ناوی ئه با
سه یری که  چه نده  چه وت و نه گبه ته

 ***
جه نابی ئه مین زه کی به گ که  وا

پیاوێ بوو بۆ کورد گه وره  و پێشه وا
داخی به  جه رگم زوو له  ده سمان چوو

نازانم بڵێم چی له  حه ق ئه وا؟!
***  

پیاوێ بوو هه تا بڵین منه وه ر
خاوه نی عیلم و ئه خالق و هونه ر
عومری خۆی دانا له  ڕێی خزمه تا
پێویسته  قه دری بگرینه  سه ر سه ر 

***  
پیاوێک بوو بۆ کورد تاریخی نووسی

الی نه دا له ڕێ موقع و کورسی
زۆر فیداکار و میلله ت په رست بوو

هه واڵی قه ومی به  دڵ ئه پرسی
***  

پیاوێکی زانا و هێمن و به  بیر
ڕه وشتی به رز و به ڕاو ته دبیر

ئاواته  خوازی به رزی وه ته ن بوو
پشتیوانێ بوو بۆ الت و فه قیر

***  
پیاوێ بوو ئه مما زۆر ته واو پیاو بوو

خاوه ن کردار و موقع و ناو بوو
پیاوی وا نامرێ دیاره  ئه مێنێ

له ناو عاله ما به رز و ناسراو بوو
***  

ئه ی خاک ده خیلتم قه دری بزانه 
ئازاری نه ده ی له الت میوانه 

ته ئریخی کۆچی ئه مین زه کی به گ
"میلله ت مه حزونه  زۆر په رێشانه "

بێکه سشینه که ی
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داخێ که  فه له ک نای به  جه رگما * کزم له  کزه ی سه ره  مه رگما 
به خت و به رگم ڕه ش چاو سپی به شین* فرمێسک سورو سویر؛ بۆ حمه دامین 

اۆف الیی پیری الیی نه خۆشی* الیی په رۆشی خه وش و سه رخۆشی 
الیی ماته می و ماتی و بێهۆشی* بۆ پیرێکی گه نج که  خاک دای پۆشی 

گوڵ لێم بوو به خار، کوڵشه ن پڕ جه خار
هوزاری هه ژار زار و نالەبار

ئه الوێننه وه  الوان دڵ غه مبار* خوا ئاهی پیریم بۆ بخاته  کار 
باوه ڕم هه یه  که  وا گیانی پاک* نامرێ ئه چێته  هه وارگه ی ئه فالک

هه ر وه ک گه الوێژ به  جریوه  و ڕوناک
پرشنگ ئه داته  ڕوی مه ڵبه ندی خاک 

ها ئه وه  گیانی حمه د امینه * نگهبانه  بۆ ئه م سه رزه مینه 
چونکه  باوه ڕی به  خواو ئایینه * جێ ی خاڵی نابێ له  خۆی ئه مینه 

ێرد
ره م

ا پی
ۆست

 مام
زی

سۆ

بوو
ش 

خۆ
ێ 

وا ل
ۆ خ

ب
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له  یارانی وه فاداران ئه دیبێکی زەکی مابو
ئه ویش پشتی له  دنیا کردو ڕووی بو ملکی عقبی بو

امینی عاصمه ی رأفت زکی به گ خادمی میله ت
دبیری مکتبی غیره ت وزیری شاری به غدا بو

که  هات بۆ زیاره تی خاکی وطن یه عنی سلێمانی
دریغا زوو وه فاتی کردو ڕوحی جنت آرا بو

بالبا ناله  هاوده م بێ له چاو ئه سرین به  خورره م بێ
ضیای ڕوژی فرح که م بێ شه وی غه م ظلمه ت افزا بو
خره د تاریخی کۆچی ئه و زه عیمه ی وا به  بێخود وت

که  به درو برجی عرفانو معالی ایمشه و آوا بو.

سۆزی 
بێخودمامۆستا 
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ئه ی جمال الدینی ئه فغان ڕیزه چینی خوانی تو
وه ی محمد عه بده  عه بدی باره گای عرفانی تو
ئه ی نظام الدین له  رأیا که مترین ده ربانی تۆ

وه ی فریدالدین له  علما تابعی فه رمانی تو
تۆ مسیح نیت و بەالم آثاره که ت معجزنما

کوردی زیندو کرده وه  ته ئریخی کوردوستانی تو
گیانی پاکت مه یلی خاکی نیشتمانی کرد بو

جێ ی له  دڵیا پێ نیشان دا مقبره ی سه یوانی تو
گه ر له به ر چاو غائبی حاشا نه مردوی نامری
قبله گاهی قه ومی کورده  جێگه ی جوالنی تو

شینی کۆچی 
ئه مین زه کی 

ئه کا

عەبدولڕەحمان به گی بابان
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شه پازله ییکی دیو – ده ستی له  پریکا درا به  بنا گویما، 
کاسی کردم؛ ا مین زەکی به گ مرد!

ده نگی "مرد!" ده نگیکی داچله کینه ره ، له مه  نه فرینتر 
ده نگ نیه  بو گوی ی پیاو؛

به الم ئه و په یامه ی ئه م ده نگه  دای به  بناگوی ی منا 
په یامی کاره ساتیکی قورس بو، په یامی کاره ساتیکی زور 

قورسی گشتی.
"ا مین ز کی به گ مرد!" ئه وه ی ئه گه یاند که  تانجه روی 

زانستی سه ده ی بیسته ممان وشک بوو، تانجه روییکی 
زانست که  هه موو بستیکی خاکه که مان به راوی بوو.
چه ند سالی بوو، ئه ژده هایی خوی گیرکردبوو له م 

چه مه دا؛ ئه ژده های نه خۆشی.
اوی به خور خوی گه لی جه نگی به رامبه ر به  ئه ژده هاکه ؛ 
دریغا، چاری نه بوو؛ فریدون نه گه ییشت به  فریای ئاوو 

به راوا، 
ئه وه تا، سه ر زه ویمان وشک بوو.

ا مین ز کی به گ له گه ڵ ئه وه دا که  ئه وه نده  سال بوو، له  
زورانا بوو له گه ل نه خوشیه که ی، وه  روژ به روژ زه بوونتر 
به ده سیه وه ، به الم گیانی به هاداری، بوو کاتیک بی، سست 

و بی هیوا نه بوو؛
ئه و چه مه  به  خوره  هه تا ئه وکاته ی کوتوپر وشک بوو، 

هه ر به  گور بوو، هه ر به فه ر بوو.
ا مین ز کی به گ به  راستی سروشتی هه نگی هه بوو؛ بێ 
سره وتن له کارا بوو، کاری ریک و پیک و زانستی بوو.

یه ک هه نگ نه بوو، کوره یی بوو، کوره ییکی به پیت 
و به ره که ت بوو. نه ء هه نگ نه بوو، هه نگ رقی هه ل 
ئه سی، به  پیاوه وه  ئه دا؛ ئه و هه رگیز رقی هه ل نه ئه سا، 

کینی نه بو.
هه نگوینی شیرینی هه نگ ئه خوری و ئه بریته وه ، 

که وسه ری ئه و نابریته وه ، کرده وه  زانستیه کانی ئه و ایمه  

لێره  پشتاوپشت لی به رخور ئه بین، خویشی له  پاداشتی 
ئه مه دا ناوی له  گیتی دا نه مر، وه  ره وانی له  به هه شتدا 

که وسه ر نوشه .
سه رچاوه ی ئه م تانجه روی زانستیه  سلیمانی یه ؛ سلیمانی 
پییه وه  ئه نازی، کورد پییه وه  ئه نازی، عراق پییه وه  ئه نازی.

ایستا روو ئه که مه  روله کانی ئه مرو،
ئه ی الوینه ،

بیره وه ری پیاوی گه وره  و ستایشی کرده وه ی به رز و 
به که لکیان به  زمانیکی په سه ندکاری یه وه ، هه ر چه نده  

ئه رکیکی سوپاس بژیری یه ،
به الم پتری بو اموژگاری ایوه یه .

ژیانی زانستی ی پیاوی گه وره ی نه ته وه ییک وینه یه  بو 
الوه کانی که  له  اسایی ی بکه نه وه .

ووتم، ا مین ز کی به گ پرشنکی سلیمانی یه ، روله ی 
کورده ، وه  پیگه یشتووی عراقه ؛ به الم ئه بی بزانن که  
ا مین ز کی به گ به  سروشتی مه زن، به  ره وشتی پاک، 
به  کرده وه ی چاک، وه  به تی کوشینی بی وچان توانی 

پیاله ییکی زانستیتان بو تی بکا.
تی کوشینی زانستی ی ا مین زکی به گ وینه یه  بو 

ایوه ، کرده وه ی زانستی ا مین ز کی به گ ده ستووری 
کردارتانه ، له سه ری برون. چاک بزانن که  نه ته و ی  
الوه کانی، له  تی کوشیندا بو زانست، چاو له  زانا 

گه وره کانی نه کا، به شی به ش براوی یه .

وتاری معالی ماموستا 
توفیق وە هبی به گ
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مه رگی ئه مین زه گی
ایمررو زمانم الل و قه له مم کوله ، له  هه موو باسيکدا، ته نیا 

له  باسی مه رگی ا مین زه کی دا نه بيت، چونکه  نووسیین 
الهامیکه  له  نووسه ر "کاتب"ه وه  بو سه رنووکی قه له مه که ی، 

انجا ئه گه ر نووسه ر که یف خوش بوو، ئه وا قه له مه که ی 
ئه که ويته  سه ماو گۆرانی وتن، وه  ئه گه ر دل ته نگ بوو، 

ئه وا قه له مه که ی ده ست ئه کا به  شیوه ن و گریان و فرميسک 
هه ل رشتن،

زور خه فه ت بارم که  تا دوينى بوو شانازییمان ئه کرد به  
ا مین زه کی و به  گه وره  ناومان ئه برد، وه  گوى مان له  

قسه  به رزه  به نرخه کانی ئه گرت، که چی ایمررو شینی بو 
ئه که ین و بوی ئه الوینينه وه .

به اڵم جیهان هه روا بى وفاو بێ به قایه ، وه ک نقشیکه  له سه ر 
ئاو، به لکو وه ک بلقی سه ر او، وایه  تا هه یه  پووچه  که  نه ما 

ئه بى به  هیچ، که وابوو دنیا هیچ و پووچه .
ژیانی جهان وه ک په رده یه کی سینه ما وایه  که  به  پيش 

چاودا ديت و ئه ررواو تى ئه په رريت، یا وه ک شانووی 
تمثيل، وه  به سه رهاته که ی وه ک تمثيل وایه ، جا ئه م شانووه  

هه ر روژه ی جوره  تمثيليكى له سه ر ئه کريت، ده مى 
سوورو ده مى شین، یا ده مى پى که نیین و ده مى گریان، 
ايمه ش له سه ر ئه م شانووه  ده مى سه یری مه ردوم ئه که ین، 

ده ميکیش خومان هه ل ئه سووريین و مه ردوم 
سه یرمان ئه کات.

ژیان زنجیره یه که  له  خه م و ته م و خه فه ت و 
ده ردی سه ری، 

به 

 دیمه ن جیان به الم به راستی یه کن.
ژیان چیه ؟ روژه له دوای روژو شه وه  له دوای 

شه و، به لکو هه ناسه یه  له دوای هه ناسه ، هه ر 
هه ناسه یه ک که  مه ردوم ئه یدا هه نگاويک 

نزیکی ئه خاته وه  به  مردن، یا خشتيک له  بناغه ی 
کوشکی عمری ده ردينى له بن، ئه مه ته  دنیای بێ وه فا.

ئه م ئه رزه  کونه  هه واره  خالئفیش کوچه 
طماعی سووری نه بى که س له ژيری چادری شیین

دوگه ز زه مین وسه  گه ز جاو ومسته خوليکه   
له  باسی پێ خه ف و راحه ت هه تا ئه گاته  سه ریین 

مردن گه وره ترین په ندو عبرته  بو ئاده میزاد. مردن به چاوێک 
ته ماشای هه موو که سيک ئه کات، گه وره و بچووک، 

ده وڵه مه ندو هه ژار، خوينده وارو نه خوينده وار، گه نج و 
پیر، جوان و ناشرین، باوک و کور، دایک و کچ، پیاو و 
ژن، دین دارو بى دین، چاک و خراپی له ال وه ک یه که ، 
ارستقراطی ئه گه ر به  چاويکی وردبوونه وه وه  ته ماشای 

مردن بکا ئه بى به  دیمقراطی.
مردو تا گه وره تربى په ندو عبره تی زورتره ، مه ردوم ئه گه ر 

بیربکاته وه  له  مردنی ئه سکه نده رو دارا، ته یموری له نگ 
و، ناپلیون سامی زیاتر لى ئه نیشی، چونکه  گه وره یی 

ئه مانه  - هه ر وه ک هه ژاريکی بى نه وا – له به ر هه لمه تی 
مردنا رووخاوه ، که وابوو گه وره یی و ده وله مه ندیی و 

پایه به رزیی شتيکی هیچ و پووچن له به ر وه یشومه ی مردنا، 
به  هه ناسه یه ک ئه رووخين و ئه چنه وه  په رده ی نه بوون.

به الم ئه وی که  هه رگیز نه رووخى، وه  به دريژایی شه وو 
روژو سال و مانگ هه ر بمينى و پایه داربى ناوه .

مه رگ و ژین مثلی سيبه رو تاوه * ئه وی بمينى هه ر ته نها 
ناوه  زور ده ميکه  اده میزاد ليکی داوه ته وه و تيگه یشتووه  که  
عمری له  جهانا، به پێ عمری گه لى شتی تره وه  زۆر که مه ، 

فیيليک سه د سال ئه ژی، کیسه ليک دووسه د سال ئه ژی، 
سووره  چناريک هه زار سال ئه ژی، که چی ئاده میزاد – که  

گه وره تره ، وه  یاری له  هه موویان 
به هه موو جیهان 
ئه کات – چل 

وتاری مامۆستا
شێخ محه مه دی خاڵ

    قازی سلێمانی
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په نجا سال ئه ژی، جا له به ر ئه مه  ئاده میزاد له زور ده ميکه وه  
خه ریکه  به  چاکه  و خزمه ت کردن ناوی خوی ايجگاری 
"ئه بدی"وه  عومری خوی درێژ بکات، وه  له دوای مردنی 

هه لگری و بیخاته  سه ر ژیانی. 
جا له و  رووه وه  زور که س له  گه وره  و هه ل که وتووه کانی 

جیهان، وه  له  بلیمه توو تى گه یشتوانی ده وران، هه ریه که  
به ره نگێک ناوی خوی ايجگاری ی کردووه ، یه کيک به  

دادو عه داله ت، یه کيک به  عیلم و زانیین، یه کيک به  اختراع 
و شتی به که لک دروست کردن، یه کيک به  خيرو چاکه و 
ده ست گرتن، یه کيک به  شیعری جوان و کتيبی به که لک 

نووسین.
کى ئه لى حه زره تی عمرو صالح الدینی ا یوبی مردووه ؛ 
کێ ئه لى ئیمامی اعظم و ئیمامی شافعی مردووه ؟ کێ 
ئه لی ا دیسون و مارکونی مردووه ؟ کی ئه لی روکفلری 

ئه مریکانی مردووه ؟. که  له  ژیانی خۆیا )14( ملیون 
پاوه ندی له  خیرو چاکه و ده ست گرتنی هه ژارانا به خت 

کردووه ، کی ئه لی جه میل صدقی زه هاوی و ا مین زه کی 
مردووه  .

ا مین زه کی ئه ستیره یه کی گه ش بوو له  ئاسوی سلیمانی 
هه الت )68( سال به  ئاسمانی ژیانه وه  مایه وه ، هه میشه  

له  ورشه و پرشه  و بریسکه و تریسکه دابوو، وه  هه رده مه  
شوینیکی رووناک کردو ته وه ، وه  گه لیک به  رووناکی ئه و 

ریگای دۆزی وه ته وه .
ا مین زه کی له  گه لی الوه  شایسته یه  که  دوورو دریژ لی 

بدویین، به اڵم له به رئه وه ی که  وه خت که نگه  ته نها له  باسی 
نووسین و ته ئریخه که ی ئه دویین.

ا مین زه کی یه که مین که سه  له دوای خاوه نی شرف نامه ، 
که  تا ریخی کوردو کوردستانی له  پینج هه زار سال 
له مه وپیشه وه  نووسی، وه  به دوو جلد له  چاپی دا، وه  

گه له که ی خوی ناسی به  هه موو نه ته وه کانی سه ر زه وی، و 
اثباتی قومیت و ملیتی کردن بو هه موو جیهان.

ا مین زه کی یه که مین که سه  که  ناوی )1057( که سی 
کوکردوته وه  له  پیاوی گه وره و به ناوبانگی کورد، وه  له  
کون و قوژبنی کتیبی بیگانان ده ری هیناوون، وه  به دوو 

جلد ته رجه مه ی ژیانی نووسی وون، وه  ناوی ناوه  )مشاهیر 
الکرد( و له چاپی داوه .

ا مین زه کی یه که مین که سه  که  تاریخی والتی سلیمانی 
نووسی و له چاپی دا، وه  پیشانی عاله می دا که  والتی 

سلیمانی له ناو عاله می علم و ا ده با هه میشه  وه ک ئه ستیره ی 
گه الویژ دره وشاوه ته وه .

ا مین زه کی یه که مین که سه  که  به  تالیفه کانی نه ک هه ر 
خزمه تی کورد، به لکو خزمه تی هه موو روژهه التی 

ناوه راستی کردووه .
ا مین زه کی یه که مین که سه  که  شهيدى  

نووسین و تالیف کردن بوو، وه  ده ست و 

په نجه ی کول بوو، وه  له و  ری یه دا سه ری خوی دانا.
ا مین زه کی یه که مین که سه  که  خوی وه ک موم 

دائه گیرساند و ئه سوتاند تا گه له که ی له به ر رووناکیه که یا 
دانیشن و به هره مه ند ببن.

به لی ا مین زه کی به  دییمه ن شه ربه تی مه رگی خوارده وه ، 
وه  هه ر وه ک له ده م که لی سلیمانی هه التبوو، هه روه ها 

هاته وه  سلیمانی و له  اسوی سلیمانی اوابوو، وه  به  ایجگاری 
خۆی فریدایه  باوه شی نیشتمانه وه .

ئه ی خاکی پاکی نیشتمان اگاداربی تاقانه  رووله و جگه ر 
گوشه که ت بکه ، ازاری خویوو په نجه کانی مه ده ، چونکه  

شه هیدی ریگای تویه 
بو ملته که ی هیند  تی کوشابوو

قه له می ده ست و په نجه ی شکا بوو
له وساوه  که  ئه و ئه سپه رده ی گله 
فرمیسکم تیکه ل به  خوینی دله 

به لی ا مین زه کی گیانی پاکی هه ل فری و په روازی کرد 
له م جیهانه  په سته وه  بو به هه شتی به رز، له م زه وی خاکه وه  

بو اسمانی پاک، له  دراوسیتی ئاده میزاده وه  بۆ دراوسیتی 
خواو فریشته .

ا مین زه کی جاران ئه گه ر له  ره نجابوو ئیستا له  گه نجایه ، 
جاران ئه گه ر له  ایش و نیشا بوو ایستا له نوشایه ، جاران 
ئه گه ر له  زیندانی ژیانا بوو ایستا له  کوشکی به هه شتایه ، 

جاران ئه گه ر هه ر له پیش چاو بوو ایستا له ناو دڵ و 
ده روونایه .

زۆر که سی وابووه  هه زار ئه وه نده ی ا مین زه کی ده وڵه مه ندو 
ده ست داربوون، به اڵم چونکه  خزمه تیان نه بووه ، له گه ڵ 

چرای عمریان کوو ژاوه ته وه  و الشه که یان شارراوه ته وه ، 
ناویشیان له سه ر رووپه رره ی جهان شوراوه ته وه ، وه  له یادو 

له بیری که سا نه ماونه ته وه ، وه لی ا مین زه کی تا دنیا دنیابی و 
گه له که ی له رووی کاربی ئه میش هه یه ، وه تا ئه و زیندو بی 

ئه میش زیندوه .
که وابوو ئه ی ا مین زه کی خۆت به  مردوو نه زانیت، تۆ 
نه مردویت، هه مو کوردێک وینه یه کی توی له سه ر دلی 

خوی هه ل که ندووه ، به یانی 
و ایواری یادی خوتو کرده وه  

جوانه کانت ئه کات.
له خوا ئه پارریمه وه ، به  مهره بانی 

خوی لیت خوش بیت، وه  
شوینه که ت کویر نه کاته وه ، وه بتکا 

به  سه رمه شق و پیشه وا. بو هه موو عراق 
و کورده واریی له  کردارو ره  فتاره  

جوانه کانتا.
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ئةمين زةكي بةط1*
شاكري فةتاح
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ئةو زانا طةورةيةى كة هةموو تةمةني شيينى خؤى بةخت 
كرد لة ثَيناو ورياكردنةوةى ئَيمةدا و لة ِرَيى ثَيشيناندا بؤ 

ئَيمة بؤ ثَيشكةوتن و ئازادي و كامةراني.
ئةمني زةكي بةط، لة ساىَل 1948دا كؤضي دواييي كرد، بةم 

مردنةى جطةري نةتةوةى كوردي سووتاند. نةتةوةى سةربَلندي 
كورديش لة شَيوةيةكي مةردانة و جواندا لة خاكي سلَيمانيدا 
ناشتى و لة ثاش )40( ِرؤذ شيوةنَيكي يةجطار دلَسووتَينةر، 

يةكجار كاريطةري بؤ كرد و بةوةش وازى نةهَينا، مَيذووى 
ذياني خوالَيخؤشبووى لةطةَل كارةساتي مردن و شيوةنيا لة 

نووسراوَيكا نووسييةوة و ضاثي كردو بآلوى كردةوة.
بةاَلم نةتةوةكةمان ئةبَى بةمةندة ِرَيزطرتين ئةمني زةكي 

بةط واز بهَينَى؟! نةء، نابَى واز بهَينَى. ئةبَى هةروةك ناوى 
مَيذووى ذينى زيندوو كردووةتةوة، طيان و كردةوةشي زيندوو 
بكاتةوة، تا بتوانَى طةىل جوامَي و نةذادي كورد لة كارواني 
ذياندا بةرةو ثَيشكةوتن و سةربةرزى و كامةراني بِروا بةِرَيوة.

نزيكةى دة دوانزة سالََيك لة ثَيش مردنيا، لة شةقاَلوةدا 
خوالَيخؤشبوو خانوويةكي خنجيالنةى جوانكيلةى لة 
شوَينَيكي خؤش و سازطاردا لةناو باخَيكي طةورة و 

ميوةداردا بؤ ِرابواردني هاوين بؤ خؤى دروست كردبوو. لةو 
خانووةدا ثرشنطي زانست و فةنين لة ناو نةتةوةكةى خؤيا 
باَلو ئةكردةوة. ئامؤذطاريي هةمووماني ئةكرد بؤ ذينَيكي 

بَلندتر و ِرَيكوثَيك تر. ضارةى بَيضارة و دةردةدارامناني 
ئةكرد، دةستى هةذارامناني ئةطرت و ِرَيطاى ثيشان ئةداين 
بؤ ثَيكهَيناني هاوينةهةوارَيكي جوان و خؤش و ِرَيكوثَيك، 
تا دةولَةمةند بني و لة هةذاري و نةخؤشي ِرزطارمان كات. 
لةو خانووةدا بةرةنطاريي هةذاري و زؤرداري و نةخؤشي و 

نالةبارمياني ئةكرد. لةو خانووةدا نووسراوة نايابةكاني خؤى 
بؤ ئةنووسينةوة، كة خؤمان و بَيطانةش تآبطةيةنَى لة 

زرنطي و دةسةاَلت و بةكةلَكيي نةتةوةى كورد بؤ دانيشتواني 
سةرزةمني. 

هةر لةو خانووةدا حكوومةتي هان ئةدا كة شةقاَلوة و ثيمام 
و سةرسةنط و زاوَيتة و تةلكَيف و سؤالظ و ثَينجوين و 

ثيةمةطروون و قؤثي قةراخ بكرَينة هاوينةهةواراني ِرَيكوثَيك 
تا كوردستاني عَياق لة دةست هةذاري و زؤرداري و نةخؤشي 

و نالةباري و نةخوَيندةواري ِرزطار كات و مبانكاتةوة بة 
طةلَيكي زيندووى ثاية بَلند.

جا ئةم خانووة بة نرخةى “ئةمني زةكي بةط”ـة، كة يانةى ئةم 
هةموو بيى بةرز و كردارة بةكةلَكانة بوو، لة ثاش مردني 
خؤى ضؤَل و هؤَل ماوةتةوة، وا خةريكة وَيران ئةبَى،... وا 

دايارة نةوةكاني ئةمني زةكى بةط ثَييان ناكرَى خةمي خبؤن، 
ضاودَيريى بكةن... لةبةر كاروباري خؤيان، ناتوانن ئةم 

هةوارطة نايابة بة نرخة ببووذَيننةوة، بةاَلم ئايا نةتةوةى كورد 
ناتوانَى ثارَيزطاريي ئةم خانووة خؤشةويستة بكات؟!! ناتوانَى 

ماوة نةدات ئةم دةستطا و دووكانة تَيك بضَيت؟! ناتوانَى 
 ، كردةوة و بيى بةرزى ئةمني زةكي بةط بذَينَيتةوة؟! بةىَلَ

ئةتوانَى لةوة ثرتيش بكات.
كة لة ساىَل 1953 بيستم نةوةكاني ئةمني زةكي بةط 

خةريكن ئةم خانووة نازدارة بفرؤشن، دَل هةلَقرضاو ترسام 
لةوةى دةست كِريارَيكي نامةرد و سةرنةوى كةوَى! وة 

ئةوسا ئابِرووى نةتةوةكةمان بضَى! لةبةر ئةوة لةطةَل هةندَى 
خزم و كةسوكارى “ئةمني زةكي بةط”دا ِراوَيذم كرد بؤ 

بةرةنطاريكردني ئةم فرؤشتنة. باش بوو لةوساوة تائَيستا 
خانووةكة نةفرؤشراوة، بةاَلم ئةوةى من ئةمةوَى بهَينرَيتة 
دى، ئةوةية: ئةم خانووة لةاليةن نةتةوةى كورد و هةموو 

هاتوضؤكةراني شةقاَلوةدا تا مبَينَى، تا نووسراوةكاني ئةمني 
زةكى بةط و نووسراواني كورد و نووسراواني بة كةلَكي 

هةموو اليةكي تيا خبوَيندرَيتةوة، جطة لةوة ذوورَيكي ترى 
تيا بِرازَينرَيتةوة بة وَينةكاني ئةمني زةكي بةط و جلوبةرط 
و هةندَى كةلوثةىل ناوازة و خؤشةويستى خؤى، تا نةتةوة 

و نةذادي كورد هةموو دةم يادي خوالَيخؤشبوو بكةن و 
هةموودةم تَيكؤشن وةك ئةو بؤ ثَيشكةوتن و سةربةرزى و 
كامةرانيي طشت الييمان. ديارة ئةم خانووة تازةكردنةوة و 

ثؤشتةكردنةوةى ئةوَى، ديارة كة بؤ ثاراسنت و هةلَسووِراندني 
ئةو فةرمانانة كة طوتران لة سةرةوة، يةك دوو كةسي ئةوَى؛ 

ثَيويستة ئةمانةش خبرَيتة بةرضاو. جا لةم بابةتةوة قسةم –بة 
تايبةتي- لةطةَل هةندَى تَيطةيشتوان و نيشتمانثةروةران 
و دةولَةمةنداني كورد  كرد، قسةكامنيان ثآخؤش هات و 
طةلَيكيان بةلََينيان دا كة قسة و ئاواتةكامن بهَيننة دي  و 

بة ثارة و تَيكؤشني لةم ِرووةوة يارمةتيم بدةن. جا بؤ ئةمةى 
هةموو نةتةوة  ئاطاى لةم كةين و بةينة بَيت، ئةوا هةموو 

شتَيكم خستة ثَيش ضاوى هةموان. هيوادارم كة بةم زوانة لة 
سلَيمانيدا و لة ثَيش هةموو كةسَيكا لة دانيشتواني سلَيماني، 

ليذنةيةك لة نةوةكاني ئةمني زةكي بةط خانووةكةى بكِرَى و 
تةرخان )وةقف(ى كات بؤ بةلةدييةى شةقاَلوة، بةو مةرجةى 
بيكات بة ناوازةطاه )مةحتةف( و خوَيندنةوةخانةيةكي طشت 

اليي و بة ثوولي خؤى كاروبارى خانووةكة و ثاراستين 
خانووةكة تاسةر هةلَسووِرَينآ. جطة لةوة، هةر شتَيكي 

تريشي ثَيويست بوو بؤى بكات، جا ئةوةندةى ثارةى ثَيويست 
بَى بؤ كِرين و ئاواكردنةوة و دامةزراندني خانووةكة تا 

ئةدرَيتة دةست بةلةدييةى شةقاَلوة، دةبَى ئةو ليذنةية لة 
دةولَةمةندان كؤى بكاتةوة.
ئةى نةتةوةى كوردي مةزن-

ئةوةندةى ئةمني زةكي بةط، بؤ تؤى كردووة، شكسثيى 
بوَيذ و نووسةر بؤ طةىل ئينطليزى نةكردووة، لةطةَل 

ئةوةشا طةىل ئينطليز لة سَيسةد ساَل ثرتةوة تا ئَيستا ئةو 
خانووةى كة شكسثيى تيا بووة، ثاراستوويةتي و هةموودةم 
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تازةى كردووةتةوة و ئاوةداني كردووةتةوة و بة نووسراو و 
كةلوثةلةكاني شكسثيةوة تةرخاني كردووة بؤ كةلَكي طشت 

اليَى. جا ئةوةى لة تؤش هيوا ئةكرَى، ئةوةية كة تةنيا بة 
شيوةنكردن بؤ مةرد و زانايةكي وةك ئةمني زةكي بةط واز 

نةهَينرَى و وةك طةىل ئينطليز ضاكةى شكسثيى خؤى دايةوة، 
تؤيش ضاكةى ئةمني زةكي بةطى خؤت بدةيتةوة.

جا لةم ِرووةوة ِروو لة هةموو هونةرمةند و كارطوزارة 
نيشتمانثةروةرةكامنان ئةكةم و هيوادارم كة ئةم ئاواتة ثيؤز و 

بةرزةمان بهَيننة دى. 
                        )تةواو(

دوو ِروونكردنةوةى طؤظاري هةتاو:
ثَيشنياز )ئيقرتاح(ى مامؤستا شاكي بةط فةتاح لة بارةى 
خانووةكةى بةهةشتى ئةمني زةكي بةطةوة، دارَيكة ضةندين 

بةران دَينَى:
1. ئةمةطدارَيتى بة نيشتمانثةروةران نيشاندان، ئاكارَيكي 

ثياوانةية و جَيطاى خؤيةتي. 
2. خانووى ناوبراو بةو ضةشنةى كة ئةو ثَيشنيازى كردووة، 
ببَيتة قوتاخبانةيةكي وا كة ساىَل هةزاران نيشتمانثةرستان 

ثآطةيةنَى و دةرسي هةستى كوردايةتي تَيدا فَي دةبن.
3. هاوكاري و جوامَيَيتيى وا دةبَيتة طةورةترين هؤ و بةلَطة 

بؤ ئةو كةسانةى كة بيانةوَى لة ِرَيطةى نيشتمان و كوردايةتي 
طيانبازى بكةن، ضونكو بةوة دلَنيا دةبن كة ِرةنج و ئةركيان 
بة خؤِرايي ناِروا و نةتةوةكةى ثَيى دةزانَى و ئاكاري بةرز و 
ناوى ثيؤزيان هةتاهةتاية ِراطياو دةبَى. ئيرت هيوام بةهَيزة 

كة دةرياى جوامَيَيتى و دلَسؤزانةى دةسرِتؤيشتووةكامنان 
بؤ ثَيكهَيناني ئةو ئاواتة بَيتة جؤش، كة كةلَكي طةل و 

نيشتماني ثَيوة بآ تا ِرةواني ثاكي ئةمني زةكي بةطيشي ثآ 
شاد و خةِرؤ ببَى.

لةو دةرفةتةدا بة مايةى بةختياريي خؤمي دةزامن كة بة 
طوَيى برا موكريانيةكامن ِراطةيةمن و ِرووى ئةوةيان لَي بنَيم 

كة ئةوانيش لة ِرووى ئةمةطداري و دلَسؤزييةوة خانووةكةى 
حوزني بثارَيزن، بةلَكو لة دوا ِرؤذا بيكةنة كتَيبخانة و 

خوَيندنطةيةكي طشتى بة ناوى خؤى و بة هةزاران نوسخة 
كتَيبى تةئريي و ئةدةبي بة هةموو زمانَيكي دونيا هةر 

لةاليةن خؤمانةوة ثَيشكةشي دةكرَيت و طةورةترين ئاواتيشم 
ئةوةية كة لة هةلَيكدا تةرمةكةشي لَيةوة بطوَيزنةوة 

مةهابادَى، تا ئةو ثالَةوانةى كة يةكةمني كةسَيك بووة 
مَيذووى بة زماني كوردي نووسيوةتةوة و ضاثخانةى بؤ كوردان 

دامةزراندووة و كوردي فَية كوردي نووسني و خوَيندنةوة 
كردووة، سةرى خؤى كردبووة طؤ و ضةوطاني تةشقةلَة و 

سياسةتي ِرؤذطار، شوَين بزر نةبَى.

1- سەید ئەحمەدی بەرزنجی 2- ؟ 3- محەمەدئەمین زەكی 4- ؟ 5- بەدیع
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محەمەدئەمین زەكی بەگ، پیاوێكی 
ئینسایكلۆپیدیایی، نیگاركێشێكی پێشەنگ

تێكستە ڕۆشنبیری و فیكرییەكانی مێژوونووس و گەڕیدە 
و تەنانەت كەسایەتییە سەربازییەكانیش لە نێوكۆی 
فەرهەنگی مێژوویی مرۆڤایەتیدا، هەر بە تەنیا خۆی 

لە نێو كولتووری )خوێندنەوە و نووسیندا( نابینێتەوە.                                                                          
بەڵكو لە الی هەندێك لە بیرمەند وكەسایەتییە 

مێژووییەكان و مێژوونووسە ناودارەكان خۆ دەهاوێتە 
نێوكایەی )ئەدەب وهونەرەوە(.  گەلێك لە ڕۆژهەاڵتناس 

و گەڕیدەكان لە میانی هونەری نیگاركێشانەوە، 
هەستی ستاتیكی وتوانای ئەفراندنی هونەری خۆیان 

پەخشكردووە، بە جۆرێك هەندێكیان بەرەو ڕۆژهەاڵتی 
پڕ لە ئەفسون و واڵتانی عەرەبی سەفەریان كردووە و 
ئیمپرێشنەكانی خۆیان لە هەمبەر سروشت و كولتوور 

و ژیانی ڕۆژانەی ئەو شارستانیەتانە تۆماركردووە، 

بە تایبەتی كە زیاتر پەیڕەوی ستایلی )ڕیالیزم(یان 
كردووە، چونكە ڕیالیزم ئاوێنەیەكە بۆ بەرجەستەكردنی 
)واقیع- ڕیە ڵ( وەكوخۆی، تا ئەو ڕادەیە كە چوونەتە 
نێو قوواڵیی بابەتەكانی وەكو )زەماوەند، خەتەنەكردن، 

ڕاوكردن، زۆرانبازی( و گەلێك دیمەنی سەرنج 
ڕاكێشتر. دواتریش ئەم كارە هونەرییە لە سەردەمی 
شۆڕشی ئیمپرسیۆنیستەكاندا گەشەی كرد و زیاتر 

پێشكەوت وگۆڕانكاری ڕیشەیی لە میدیا و كەرەسەی 
بەكاربراو لە پڕۆسەی نیگاركێشاندا ڕوویدا، ئەویش لە 
میانی داهێنانی )تیوبی ڕەنگەكانەوە بوو ( بە جۆرێك 

ئاسانكارییەكی لە ڕادە بەدەری بۆ نیگاركێشەكان كرد 
و، بە سانایی دەیانتوانی بچنە نێو سروشت و شەقام و 

كۆاڵنەكان، تاڕاستە وخۆ نیگاری دیمەنەكان بكێشن.    

د. جەزا بەكر
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بە تایبەتی) ڕەنگی  ئاوی( تایبەتمەندی لە 
ڕادەبەدەری هەیە لە ڕووی بەكاربردن و 

گواستنەوەوە، ئەمە بێجگە لەوەی كە لە ڕووی 
تاكانە  ستاتیكی  خەسڵەتێكی  هونەرییەوە  تەكنیكی 

و تێكسچەرێكی شەفاف و قەشەنگی هەیە. لەم 
ڕوانگەیەشەوە زۆرلە مێژوونووس وگەڕیدە و 

لە  ئاوییان(  ئەفسەرە سەربازییەكان هەمیشە )ڕەنگی 
لە هەر وێستگەیەكدا  هەگبەكەیاندا هەڵگرتووە و 

نیگاركێشانی  بە  دەستیان  ئارەزوویان كردبێت 
ئەو بابەتە كردووە كە هەڵیانبژاردووە، بە تایبەتی 

شوێنەوار و تەالر و باڵەخانە مێژووییەكان و دیمەنە 
ڕاكێشاون.  سەرنجی  هەمەجۆرەكان  سروشتییە 

بەاڵم ئەوەی لێرەدا گرنگە ئەوەیە، هەندێك لەوانە 
وەك )پێشەنگ( لە مێژووی هونەری نیگاركێشی 

نمونەش  نزیكترین  ئەژماركراون،  واڵتەكەیاندا 
)عەبدولقادر ڕەسام( و)محەمەدئەمین زەكی(ن كە 

نیگاركێشیش بوون. لە  لە ئەزمونی سەربازی  بێجگە 
نیگاركێشانی  هونەری  پێشەنگی  بە  كاتیشدا  هەمان 
عێراقی هاوچەرخ دادەنرێن. ئەمە لە كاتێكدایە،كە 

مێژووی ئەم هونەرە لە عێراق و ناوچەكەشدا، 
شتێكی نوێیە و تا ئێستاش مشتومڕی لە سەرە، بۆیە 
دەكرێت ئەم بابەتە گرنگە شرۆڤە و بە دواداچوونی 
بۆ بكرێت، كە ڕەنگە زۆرشت لەومێژووە بگۆڕێت، 

سەرباری ئەوانەش هەندێك بەراورد و نزیكی هەیە لە 
ڕووی)تەمەن، ئەزمونی سەربازی، ژینگەی خوێندن، 

نێوان )عەبدولقادر  لە  ستایڵی كاركردنی هونەری( 
ڕەسام 1882-1952 ( و)محەمەدئەمین زەكی بەگ 

1880-1948 (، بەجۆرێك هەردووكیان لە ڕووی 
تەمەنەوە زۆرنزیكن و تەنیا دوو ساڵیان نێوانە، 

زانستی سەربازی  هەردووكیشیان وێڕای خوێندنی 
عوسمانییەكان،  پایتەختی  )جەنگی(  سكوڵی  لە 

نیگاركێشانی خوێندووە كاتێك  بە جۆرێ  هەریەكەیان 
نێو سوپای عوسمانییەكاندا،  لە  ئەفسەربوون  كە 
عەبدولقادر ڕەسام  لەسەر دەستی ئوستادەكانی 

بووە،  نیگاركێشی  فێری هونەری  ئەستەنبوڵ 
هەبووە،  هونەرمەندێكیشدا  چەند  لەگەڵ  هاوڕێیەتی 
ئەو  بابەتە گرنگەكانی خوێندنی  لە  چونكە یەكێك 

بووە.  نیگاركێشان(  )وانەی  سكوڵە سەربازییانە 
ئەوروپاوە  لە  عوسمانییەكان  كولتوورێكە  ئەمەیش 
بێجگە  ئەفسەرێك  هەموو  وەریانگرتووە، چونكە 
لە وانە سەربازییەكان، پێویستە  دەروونناسی و 
شوێنەوارناسی و جوانناسی بخوێنێت. دیارە ئەم 

نێو مێژووی سەربازیی یەكێتی سۆڤێتی  لە  كولتوورە 
جاراندا زۆر گرنگیی پێ دراوە. تەنانەت لە 

كۆلێژی سەربازی عێراقی سااڵنی هەشتادا، یەكێك 
لەوانەكان شوێنەوارناسی بوو، ئەمە بێجگە لەوەی 

كەم تا زۆر گرنگی  بە نیگاركێشانیش دراوە، كە 
دیارە درێژكراوەی هەمان كولتوری ئەوروپایە. 

ئەوەی تایبەتیشە بە مێژوونووسی گەورەی كورد 
)ئەمین زەكی بەگ( بێجگە لەوەی خۆی دەستی 

ئەستەنبوڵیش  )مەڕسەمخانە(ی  لە  هەبووە،  وێنەكێشانی 
لە ڕووی ستایڵی كاركردنیشەوە،  خوێندویەتی، 

ناوبراو، بە ستایڵی )ڕیالیزم( كاریانكردووە،  هەردوو 
بڕوانە وێنەی ژ)1(،)2(،)3(،)4( .  ئەمەش  ڕەنگە 

)تابلۆی 1( گاریە، هۆیەكی گواستنەوەی سەردەمی عوسمانی، وێنەكێشانی محەمەدئەمین زەكی



 7
3 

ره 
ما

ژ
20

13
ی 

زار
 ئا

   
   

ئ  

89رۆڤار

بۆ ئەوە بگەڕێتەوە كە هەردوو ناوبراو لە یەك 
ژینگە خوێندویانە و لە یەك ژێدەریش سوودیان 

وەرگرتووە، لێرەدا پرسیارێك دێتە ئاراوە، ئایا 
یەكتریان ناسیوە و ئاگاداری یەكتربوون، لە كاتێكدا 
هاوواڵتی یەك نیشتمان بوون و لە بەغداش ژیاون؟ 

پرسیارگەلێكن شرۆڤەی زۆریان  ئەمانە  هەموو 
دەوێت، بەاڵم وێڕای ئەو لێك نزیكییانەی ئاماژەمان 
بۆكرد لە سەرەوە، دەبینین كە )ئەمین زەكی بەگ( 
) )ئینسایكلۆپیدیایی  پیاوێكی  مەعریفییەوە  ڕووی  لە 

بووە و لە ڕووی پلە وپایەی وەزیفیشەوە، جێگەیەكی 
بااڵی هەبووە. ئەمەش وادەكات كە بگاتە سەروو 
تایبەتی  بە  عێراق،  پێشەنگەكانی  هونەرمەندە  ئاستی 

بەردەست  تابلۆ ئۆرجینالەكانیمان  بێت و  گەر 
بكەوێت. ئەوا ڕەنگە هەندێك ڕاستی شاراوەمان 
پنتێك بێت بۆ ساغكردنەوەی  بۆدەربكەوێت كە 
مێژوویی.                              زۆرشتی 
لە ڕاڤەكردنی ئەم دوو تابلۆیەدا، دەردەكەوێت 

كە زۆر بە كارایی  و سەلیقەوە وێنەی دیمەن و 
فیگوڕاتەكانی كێشاوە و بە هەستیاری پڕ لە خەسڵەتی 
توانستی هونەری  ئاوییەوە  بە ڕەنگی  تایبەت  ستاتیكی 

خۆی لە بەرجەستەكردنی ڕووناكی  و سێبەر و 
پێرسپێكتیف و شەفافیەت و تێكسچەر و گشت 

لە  توخمە هونەرییەكانی تردا نەخشاندووە، بەاڵم 
هەموویان گرنگتر ئەوەیە كە ئەم دوو تابلۆیە لە 

ڕووی بەهای هونەری و ستایڵ و تەكنیكە وە 
نیگاری میناتۆری و  تێپەڕاندنی كولتووری  بە) 

نیگاری سەردیوار و ژێرشووشە  دادەنرێت بەرەو  
دامەزراندنی هونەرێكی هاوچەرخ  كە لەسەر 

(. هەموو  نراوە  بونیاد  ئەكادیمییەكان  پڕەنسیپە  بنەمای 
ئەمانەش وادەكات كە محەمەدئەمین زەكی بەگ 

ببێتە یەكێك لە  پێشەنگەكانی هونەری هاوچەرخ لە 
كوردستانی باشوور و تەنانەت لە عێراقیش. چونكە 
هەرچەندە تەنیا ئەم دوو تابلۆیەمان لەبەردەستایە و 

بە قەبارەش زۆر بچووكن، بەاڵم لە سێ الیەنەوە 
زۆرگرنگن :  یەكەمیان: لە ڕووی مێژووییەوە، 

نیگاركێشان  بە یەكێك لە سەرەتاكانی هونەری  ڕەنگە 
لە كوردستان.      دابنرێت 

دووەمیان: لە ڕووی هونەرییەوە، هەمدیسان بە 
سەرەتایەك دادەنرێت لە تێپەڕاندنی هونەر وەك 

هۆكارێك بۆ ڕازاندنەوە، بەرەو قۆناغێكی زانستی 
ئەكادیمی، كە ئەمەیان بە وەرچەرخانێكی گرنگ 

لە  نیگاركێشان  لە سەربەخۆبوونی هونەری  دادەنرێت 
پاشكۆیی هونەری تەالرسازی و زەخرەفە و نەخشە 

   . میللییەكان 
سێیەم:  ئاستی ڕۆشنبیری چاوەكی: ئەم ڕەهەندەیان 

لە هەموویان گرنگترە، بە تایبەتی لە نێو كولتوورێكدا 
كە )نیگار و نیگاركێشان( تیایدا تا ڕادەیەكی زۆر  
)حەرام و گوناه ( بێت و ئاستی ڕۆشنبیری چاوەكی 

لە پلەی )سفر(دا بێت . چونكە كولتووری ئێمە زیاتر 
كولتوورێكی )بیستەكی، زارەكی– سمعی، شفوی (

یە و  فەرهەنگێكی  زیاتر حیكایەتخوانییە و خوێندن 
و فێربوون  لە نێو )حوجرە و مزگەوت(ەكانەوە 

بووە، و )چەمكی نیگار( لە نێویدا، جێگەی نەبۆتەوە. 
هەموو ئەمانەش ئاماژەن بۆ كراوەیی )هزر و دیدگا(
ی ئەمین زەكی بەگ. بەسەر جیهانی )مۆدێرن (ە 

و گەڕان بەدوای هونەر و مەعریفەدا، پەی پێبردنی 
بە بایەخی )هونەری نیگاركێشان ( وەك كایەیەكی 

مەعریفی و ستاتیكی، هەرچەندە كە ڕەنگە بە 
لە چەند وێستگەیەكدا  تەنیا  هۆی سەرقاڵییەوە، 

نیگاربكێشێت، بەاڵم گرنگ ئەوەیە  بۆی ڕەخساوە 
كە لە هەوڵی پەیداكردنی زانیاری تردا بین، بە 

ئۆرجینااڵنەی  تابلۆ  ئەو  بە دەستخستنی  دیاریكراویش 
كە ) واژۆ و ساڵی دروستكردنی( پێوەیە، چونكە ئەم 

پڕەنسیبە گرنگەكانی چەسپاندنی  لە  یەكێكە  الیەنە 
هونەری. هەركاێكی  )خاوەندارێتی( 

)تابلۆی 2( بەری كەرخ لەسەر قشڵەو ئەمبەری رووبارەوە وێنەكێشانی محەمەدئەمین زەكی
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هەڵوەشاندنەوەی سەرەتا
زەكی بەگ(ی )محەممەدئەمین 

نیگاركێش

    وەهبی ڕەسوڵ

وەك پێش ئاخافتنی هەر شتێك دەربارەی ئەم دوو 
تابلۆیەی  ڕۆشنبیر و میژوونووس و كەسایەتی سیاسی 

مەزنی گەلەكەمان شادڕەوان بەڕێز )محەممەدئەمین زەكی 
بەگ(، }شێوەی)1( و شێوەی)2({، دەمەوێت ئەوە بڵێم 
نزیكەی ساڵێكە ئاشنا و بە ئاگا بووم بە بوونی ئەم دوو 

تابلۆیە، لەڕێی بینینی وێنە و كۆپیەكەیانەوە لە بنكەی 
ژین. هەواڵی بوونی ئەم دوو كارە هونه رییه  و ئامادەیی 

وێنەكانیان تا دەگاتە زانیاری دەرباری هەبوون و كێشانی 
چەندانێكی تر لەالیەن هەمان كەسایەتییەوە، شتێك بوو 
تا چەند سەرسوڕهێنەر هێندە و بگرە دەیان و سەدان 

هێندە دڵخۆشكەر، چوون دەمان گێڕێتەوە بۆ هەبوون و 
ئامادەیی كردەییانەی مێژوویەك لە نیگاركێشانی كوردیدا 

)وەك تابلۆ( كە پێشتر هەر بە ئاماژە و ئاخافتن، نەك بە 
بوون و ئامادەیی كردەیی كاری هونەریی، دەرباری 

بوونی كاركردن و نیگاركێشان لەو ساڵگارەدا ئامادەیی 
هەبووە.

كۆنترین مێژووی نیگاركێشان لە هەموو عێراق بە گشتی 
و لە كوردستانی باشووردا بەتایبەت، دەگەڕێتەوە بۆ 

سەرەتای سەدەی پێشوو، واتە بۆ سەرەتای ساڵی )1900(، 
كە دەربارەی ئەو ئەفسەرەی سوپای عوسمانییه  كە 

خەڵكی شاری سلێمانی بووە بە ناوی )عوسمان بەگ(. 
ئەم مێژووە تەنها مێژوویەكە بە تۆماركردن و باسكردن، 
بەبێ  بوون و مانەوەی كارێكی هونەریی لەبەردەستا بوو 

یاخود بینراو.
هەموو ئەوەش كە دەربارەی ئەم هونەرمەندە نیگاركێشە، 
واتە )عوسمان بەگ( وتراوە و تۆماركراوە هەر هێندەیە 

كە: 
)د.سلسل العانی( لەم بارەیەوە وتویەتی: »دەڵێن لە 
سااڵنی سەرەتای ئەم سەدەیەدا، )مەبەست سەدەی 

بیستەمە( لە شاری سلێمانی، )عوسمان بەگ( ناوێك، كە 
نیگاركێشێكی شارەكە بووە، دەچووە ناو گۆڕستانی شار 

و ڕەسمی ئەو ژنانەی دەكرد كە لەسەر گۆڕەكاندا لە ناو 
گوڵ و سەوزاییدا دادەنیشتن. ئەم دیاردەیە لەو سەردەمەدا 
بە شتێكی ناجۆر و سەیر دەزانرا و ژنان لە هەموو الیەك 

باسیان دەكرد. بەاڵم لەگەڵ ئەوەش، ئێمە تا ئێستا هیچ 
تابلۆیەكی ئەو هونەرمەندەمان بە دەست نەگەیشتووە«)1(
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 لەم بارەیەوە )جبرا ابراهیم جبرا( دەڵێت:" 
لە گۆڕستانێكی سلێمانیدا لە سەرەتای ئەم 
سەدەیەدا ئەفسەرێك بووە، ناوی )عوسمان 

بەگ( بووە، وێنەی ئەو ئافرەتانەی كێشاوە كە 
دیدەنی گڵكۆی مردووەكانیان كردووە، ئەو 

ئافرەتانەی كە گوڵ و سەوزایی بەهار دەورەی 
داون، ئەگەرچی هیچ تابلۆیەك لەو تابلۆیانەی 
ئەم هونەرمەندە كوردە نەماون، بەاڵم تا ئێستا 

یادی ئەو هونەرمەندە هەر ماوەتەوە" )2(
هونەرمەند)خالید سەعید(یش لە 

چاوپێكەوتنێكدا كە هونەرمەند )خالید ڕەسوڵ( 
لەتەكیدا سازیداوە دەربارەی ئەم هونەرمەندە 
دەڵێت:"من لە)تۆفیق وەهبی بەگ(م بیستووە، 
ئەفسەرێكی كوردی خۆمان، كە ئەفسەر بووە 

لە سوپای توركیدا، ڕەسمی سەرقەبرانی كردووە لە بەهاردا 
كە گوڵەكان هەمووی پەمەیی و مۆرە")3(

لەم چەند زانیارییە بترازێت هیچ شتێكی تر دەربارەی ئەم 
هونەرمەندە نازانرێت، تەنانەت نازانرێت كاركردن و بەرهەمی 

هونەریانەی ئەو بە چەند ساڵ لە دوا سااڵنی هەزار و نۆ 
سەدەوەیە؟ بەاڵم لێرەدا ئەوەی گرنگە مێژووی ئاماژەپێكراوی 

كاركردنی هونەریانەی )محەممەدئەمین زەكی بەگ(، 
دەگەڕێتەوە بۆ پێش ئەو مێژووەی )عوسمان بەگ( تیا كاری 

هونەریانەی كردووە، ئەمەش وێڕای ئەوەی مێژوویەكە بە 
ئاماژە پێدان هاوكات مێژوویەكە بە ئامادەیی كاری هونەریی، 

كە ئەم دوو تابلۆیە نمونەی زیندوو و لەبەردەستابووی ئەو 
كاركردنە هونەرییەن. بەهای ئەم دوو كارە هونەرییە هەر 

هێندە نییە و بەس، بەڵكو لەڕێی ئەم دوو تابلۆیەوە، وێناكردنی 
ئێمە بۆ شێواز و چۆنیەتی و ئاستی كاركردن و تەنانەت 
ماددە و كەرەسەی كاركردنی هونەریانەی ئەو سەردەمە 

ڕوون و ئاشكرا تر و دیاریكراو تر دەكات،)هەرچەندە گەر 
دانەی ئۆرجیناڵی ئەم دوو تابلۆیەمان بە ڕاستەخۆ بدیایە، 

توانای ئەم دیاریكردنەمان دەستنیشانكراو تر و وردتر دەبوو( 
كە پێشتر تەنها وێناكردنێكی نادیار بوو، تەنانەت بۆ جۆر و 

شێوازی كاركردنی هونەریانەی نیگاركێشێكی وەك )عوسمان 
بەگ(یش، كە ئەویش وەك )محەممەدئەمین زەكی بەگ( 

ئەفسەر بووە لە سوپای عوسمانیدا، هەر بەدیاركەوتنی ئەم 
دوو كارە هونەرییە وا دەكات كە وێناكردنێكی ڕوونمان 

هەبێت بۆ جۆر و شێوازی نیگارەكانی )عوسمان بەگ(
یش، كە بە هەمان شێوازی ڕیالیستی ئەكادیمیی دروست و 
بەرجەستە كرابن، كە شێوازێكە لە نیگاركێشانی ڕۆژئاوایی، 

و بە دڵنیاییەوە بزاوتی نیگاركێشانیش)وەك هەر بوارێكی تری 
ژیاریی( دوادوایی سەردەمی دەوڵەتی عوسمانی كەوتۆتە ژێر 

كاریگەری هەژمونی كولتووری ڕۆژئاواییەوە.    
چوون گەر سەرنج لە شێوازە هونەرییە )بەنزیكی( 

هاوشانەكانی ئەو مێژووە بدەین بە تایبەت لە كوردستانی 
ڕۆژهەاڵت، )بۆیە ڕۆژهەاڵتی كوردستان بەنمونە دێنینەوە، 
چونكە ئاسەواری هونەریی لەو مێژووە كاركردنەدا هەبووە 
وماوەتەوە و لەبەردەستدایە( ئەوەمان بۆ دەردەكەوێت كە 

زیاتر شێوازی نیگاركێشان لەو مێژووەدا، شێوازێك بووە ئاوێتە 
لە توانا خۆڕەسییەكانی هونەرمەند و كاریگەریی شێوازە 

كاركردنی هونەری مینیاتۆری ڕۆژهەاڵتیی ئێرانی، وەك نمونە 
بڕوانینە "دوو تابلۆی هونەرمەند )عەبدوڵاڵخانی ساالر/ساالر 

ئالبالخ( )1873- 1943(}شێوەی)3( و شێوەی)4({ كە شەش 
ساڵ پێش )محەممەدئەمین زەكی بەگ( هاتۆتە دنیاوە و پێنج 

ساڵ پێش ئەویش كۆچی دوایی كردووە، یاخود كارێكی 
هونەریی هونەرمەند و كەڵە ڕۆشنبیر و نووسەر و كەسایەتی 

سیاسی )عەبدوڵاڵ ئیفتیخار سەڵتەنە/ عەبدوڵاڵی ناهید( 

شێوەی )2(
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)1891-1945( }شێوەی)5({كە لە هۆزی فەیزوڵاڵ بەگیەكانە و 
برا گەورەی هونەرمەندی گەورە )فەیزوڵاڵخانی ناهید(ە. ئەم 
هونەرمەندەش كە دوانزە ساڵ دوای )محەممەدئەمین زەكی 

بەگ( هاتۆتە دنیاوە و بەاڵم سێ  ساڵ پێش ئەو كۆچی دوایی 
كردووە".)4( 

یاخود ئەگەر كەمێك زیاتر بگەڕێینەوە بەرەو ڕابردوو بڕوانینە 
كارێكی نیگاركێشانی كەڵە نووسەر و شاعیر و هونەرمەند 

)عەبدوڵاڵ بەگی میصباح دیوان( )*(}شێوەی )6( كە نیگارێكی 
هێڵكاریی )ناصرەدین شای قاجاڕی(یە بەنزیكی لە نێوان سااڵنی 

حەفتا و هەشتای سەدەی نۆزدە )1870-1880( كێشاویەتی{
)**( گەر )عەبدوڵاڵ بەگ( بەنزیكی شەست و پێنج ساڵێكیش 
ژیابێت، ئەوا سی ساڵێك پێش مامۆستا )محەممەدئەمین زەكی 

بەگ( هاتۆتە دنیاوە و سی و دوو ساڵێك پێش ئەویش كۆچی 
دوایی كردووە. 

لە تێڕوانینێكی بەراوردكارییانەدا لەنێوان كاری هونەریی ئەم 
هونەرمەندانە )كە زیاتر كەوتونەتە ژێر كاریگەری هونەری 
نیگاركێشانی ڕۆژهەاڵتی( و )محەممەدئەمین زەكی بەگ(دا 

بەڕوونی ئەو بۆچوون و جیاوازییەمان لە شێوازی كاركردنیاندا بۆ 
دەردەكەوێت. ئەمە و ئەو خاڵەش بە ڕوونی دەردەكەوێت كە 
لەو مێژووە سەرەتایەی بزاوتی نیگاركێشانی كوردیدا، بەتایبەت 
لە كوردستانی باشووردا، هێڵێكی تایبەت و كاریگەر بە شێوازی 
نیگاركێشانی ئەكادیمیی هاوشانی كاریگەری شێوازی هونەری 
نیگاركێشانی مینیاتۆریانەی ڕۆژهەاڵتیی ئێرانی ئامادەیی هەبووە، 
ئەمە سەرباری ئەو شێوازە هونەرییانەی كە پشتبەست بوون بە 
توانا خۆڕەسیەكانی هونەرمەندان خۆیان و هونەرە میللییەكان. 
هۆكاری سەرەكی بوونی ئەم هێڵە كاركردنە ئەكادیمییە لەو 

سەردەمەدا، دەگەڕێتەوە بۆ دامەزراندنی )قوتابخانەی ڕوشدییەی 
عەسكەریی( لە شاری سلێمانی، لە ساڵی)1892(دا، كە تەنها 

لەشاری موصل و شاری سلێمانی لە باكووری عێراقدا لە 
جۆری ئەم قوتابخانەیەی تیاكراوەتەوە، كە ئەو سەردەمە لەم 

قوتابخانەیەدا وانەی هونەری نیگاركێشان بەشێوە ئەكادیمیەكەی 
هەبووە و خوێندراوە. بوونی قوتابخانەیەكی لەو جۆرە و لەو 

مێژووەدا، كە دیارە چۆن گرنگییان بە بوارێكی وەك هونەر بەو 
شێوە نوێیە داوە، هەر ئاواش لەتەك كایە مەعریفییەكانی تری 

ئەو سەردەمەدا مامەڵەیەكی نوێ  و تایبەتیان كردووە، نەك هەر 
كاریگەریی لەسەر سەرەتای دامەزراندنی بزاوتی نیگاركێشان/

هونەر هەبووە لەسلێمانیدا، بەڵكو كاریگەریی لەسەر بااڵكردنی 
سەرجەمی كایە كولتوورییەكانی نێو شاری سلێمانی بە گشتیی 

كردووە.
كەواتە ئێستا وێنەی ئامادەیی ئەو ئاراستە هونەرییە جیاوازانە 

هەرچی زیاتر لەتانوپۆی شێوازی كاكردنیاندا ڕوون دەنوێنێت 
و دەكرێت وێنا بكرێت و هاوكات بیركردنەوە و ئاخافتن و 

دەرەنجامیشی لەسەر بنیات بنرێت.
دەبینین ئامادەیی و كاریگەریی ئەم چەند ئاراستەیە لە شێوازی 

بزاوتی نیگاركێشانی سەرەتادا، وای كردووە كە كەسێكی 
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وەك مامۆستا )جەمال ڕەشید( ئاماژە بە "ڕۆڵ و كاریگەریی 
گەڕانەوەی دەستەیەك لە ئەفسەرانی كورد بدات لەنێو 
ڕیزەكانی سوپای عوسمانیدا، لەسەر بزاوتی سەرەتای 

هونەری شێوەكاری/نیگاركێشان لەكوردستانی باشووردا")5( 
، كە ئەو كاریگەرییانە دوور و نزیك هاوشانی كاریگەرییە 
هونەرییەكانی تر لە دروستبوونی توانایەكی هونەریی وەك 

هونەرمەند )حەسەن فەلالح(دا )كە دەستپێكی دیار و 
كاریگەری تایبەتی بزاوتی نیگاركێشانە لە شاری سلێمانیدا(، 

ڕۆڵی خۆی بگێڕێت. 
ڕاستە كاتێك بە سەربوردەی ژیانی مامۆستا )محەممەدئەمین 

زەكی بەگ(دا دەگەڕێین ئەوەمان بۆ دەردەكەوێت، كە ئەو 
كاتانەی ئەو سەرقاڵی كاری نیگاركێشان بووە و بەرهەمی 

هونەریی هەبووە، زیاتر لە دەرەوەی كوردستان، لە بەغداد و 
ئەستەنبوڵ بووە، كە دەستپێك بە ساڵی )1896( لە ئامادەیی 
سەربازیی/ئیعدادیەی عەسكەریی لە بەغداد دەگرێت و بە 

ساڵی )1902( بە تەواوكردنی قوتابخانەی ئەركانی سەربازی 
كۆتایی دێت لە ئەستەنبوڵ. هەر لە سەربوردەكەیدا ئاماژە 
بە دروستكردن و بەرهەمهێنانی چوار تابلۆ دەكرێت لەم 

قۆناغەدا )تابلۆی مزگەوتی شێخ عەبدلقادری گەیالنی، تابلۆی 
دیمەنی بەری قشڵەی عەسكەری كە بەسەر ڕووباری دیجلەدا 

دەڕوانێت، دوو تابلۆی دیمەنی كازمییە كە یەكێكیانی بە 
موشیر پاشا بەخشیوە و ئەوی تریانی بردووە بۆ ئەستانبوڵ و 

لەوێ  پێشكەشی وەزارەتی جەنگی كردووە(  
وەك سەربوردەی ژیانی دیارنییە و ئاماژەی بۆ نەكراوە دوای 

ئەو مێژووانە كە بەردەوامیی دابێت بە كاری نیگاركێشان 
یاخود سەرقاڵی ئەو بوارە بووبێت.  بەاڵم گرنگ لە 

سااڵنی خوێندنی پۆلی سێیەمیەوە لە قوتابخانەی ڕوشدییەی 
عەسكەری لە سلێمانی، ئەو سەودایی لەتەك نیگاركێشاندا 
هەبووە و لەوێش زانیاری و ڕێنمایی و شارەزایی لەسەر 

ئاستێكی ئەكادیمی نیگاركێشان وەرگرتووە كە دواتر ئەو 
شارەزاییەی لە قوتابخانەی ئیعدادی عەسكەریی بەغداد بااڵتر 

كردووە، ئەم هەڵكشانە بەردەوام بووە تا گەیشتن بە )مەكتەبی 
حەربییە( لە ئەستەنبوڵ. ئەمە بەالیەك، بەالیەكی تر گرنگ ئەو 

شارەزایی و زانیارییە ئەكادیمییەی نیگاركێشان لەنێو 
كوردستان/سلێمانیدا هەبووە گەر بە شێوەیەكی سەرەكی و 

ڕاستەوخۆیی لەڕێی ئەمیشەوە نەبووبێت، ئەوا لە ڕێی كەسانی 
تری هاوپۆلی ئەمدا، ئاشنا و باڵو بووەتەوە. 

ئەم دوو تابلۆیە وێڕای ئەوەی ئەو دیوە كەسایەتییەی بۆ 
خستینەڕوو، كە هونەرمەند و نیگاركێشە لە )محەممەدئەمین 
زەكی بەگ(ی زانا و مێژوونووس و ئەندازیار و كەسایەتی 
سیاسیدا، هاوشان وێنەی ئەو میتۆدە هونەرییەی ال بەرجەستە 

كردین كە لە شێوازی نیگاركێشانی سااڵنی دوادوایی 
حوكمی عوسمانییەكاندا پەیڕەو كراوە، تا درێژ بوونەوەی 

كاریگەریەكانی بۆ سەر واڵتان و میللەتانی ژێر ئەو قەڵەمڕەوە.

دەربارەی دوو تابلۆكە
 دوو تابلۆكە وەك جۆری ڕەنگی 

بەكارهاتوو، بەڕەنگی ئاویی كێشراون و 
پێوانەكەیان بە پێی بینین و باسكردن)*3( 

پێوانەیەكی بچووكە كە لە پێوانەی 
پۆستكارتدان. هونەرمەند وەك بابەتی 

كارەكانی دوو بابەتی واقیعی هەڵبژاردووە 
لە ژیانی ڕۆژانەی خۆیەوە لە شاری بەغداد، 

جا ئەگەر ساتەوەختی كێشانی ئەم دوو 
نیگارە هونەرمەند خۆی لە بەغداد بووبێت، 

یاخود پشتبەست بە بیرەوەری یا بەسوودمەند 
بوون لە فۆتۆگراف لە زەمەنێكی دواتردا 

شێوەی )3(
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كێشابێتنی. بە تەكنیكی جێبەجێكردنی كارەكاندا شارەزایی و 
كارامەیی تەكنیكی لە ڕەنگی ئاویدا دەردەكەوێت، بەجۆرێك 

كە هونەرمەند تەواو وەك نیگاركێشێكی ئەكادیمی ئەم 
بوارە نیگاری كێشاوە. گەر وەك لە گێڕانەوەكاندا ئاماژەی 

پێ دەدرێت كە )عوسمان بەگ(ی هونەرمەند چووەتە 
سەرقەبران و ڕاستەوخۆ لەوێ  نیگاری كێشاوە، ئەمە مانای 

ئەوەمان دەداتێ  كە نیگاركێشانی ئەو دەمە گەیشتووەتە 
هوشیاریی بەرجەستەكردنی ڕاستەوخۆ لە سروشتەوە و لە 

بەرامبەر خودی سروشت خۆیدا، كە ئەمەش ڕشتە و نەریتێك 
بوو، ئیمپرێشنیزمەكان)ئینتیباعیەكان( لە فەڕەنساوە لە سەدەی 
نۆزدەوە و بە نزیكی لە ساڵی )1870(دا هێنایانە نێو هونەری 

نیگاركێشانی ئەوروپییەوە. لێرەوە ئەگەینە ئەو خاڵەی كە 
ئەو جۆرە بیركردنەوەیە لە نەریتی نیگاركێشاندا الی ئەم 

هونەرمەندانەش ئامادەیی خۆی هەبووە، هەر بۆیە بە دوور 
نازانرێت ئەم دوو كارەش بە ڕاستەوخۆیی لەبەرامبەر دیمەنە 

بەرجەستە كراوەكانیاندا نەكێشرابن.
پێ دەچێت بەم هۆكارەش كارەكان بە ڕەنگی ئاویی 

كێشرابن، ئەمە وێڕای گرانی و دوورەدەستی و بەئەركیی 
ڕەنگێكی وەك ڕەنگی زەیتی بۆ پڕۆسێسی نیگاركێشانێكی لەو 

شێوەیە. هەر لەم میانەوە لە كتێبی )هونەری نیگاركێشان(دا 
كە ساڵی )2006( چاپكراوە، بە مەزەندە ئاماژەم بەوە دابو كە 
دەبێت ئەو جۆرە ڕەنگەی )عوسمان بەگ( نیگاری بابەتەكانی 

لە سەرقەبران لە سلێمانی پێ كێشابێت، ڕەنگی ئاوی بێت،.
شێوەی)1( تابلۆی })گاریە( هۆیەكی گواستنەوەی سەردەمی 
عوسمانی{ شێوازی كاركردن تیایدا دەچێتەوە سەر شێوازی 

نیگاركێشانی نیگاركێشە ڕۆژهەاڵتناسەكان، هەرچەندە وا 
دەردەكەوێت كە هەردوو نیگارەكە لە ڕووی ڕەنگەوە 

بەرەنجامی تێپەڕبوونی كات و جۆری ماددەی كاكردن و 
ڕووی كارەكە و تەنانەت جۆری هەڵگرتن و پارێزگاری 

لێكردنەكەی، تا ئاستێكی باش تێكچووبن، بەاڵم كەم تا زۆر 
توانا و بەسەلیقەیی دانانی ڕەنگەكان هەست پێ دەكرێت. 
دواجار ماوەتەوە بڵێین سوپاسی تایبەت بۆ ئەو ماندوێتییەی 

ئەو مامۆستا بەڕێزانەی بەدەست كۆكردنەوە و چاپكردنی كار 
و بەرهەمەكانی مامۆستای زانا )محەممەدئەمین زەكی بەگ(

ەوە كێشاویانە، كە لەنێو ئەو ئەركە گەورەیەدا، هاوكاتی 
ئەوەی ڕووناكییان خستە سەر بەشێك لە مێژوویەكی نادیاری 
بزاوتی نیگاركێشانی كوردی لە كوردستانی باشووردا، جێ  
شانازیەكی نوێ و تایبەتیشیان بە مامۆستایان و هونەرمەندان 

و خوێندكارانی هونەری شێوەكاری بەخشی، دەستی 
ماندووبوونیان دەگوشم.

پەراوێز و سەرچاوە :
 )1( پیرباڵ، فەرهاد: مێژووی هونەری شێوەكاری لە 

كوردستاندا: لە كۆنەوە تا پەنجاكان، هەولێر: دەزگای مێرگ 
2006، ل69.

)2( پیرباڵ، فەرهاد: هەمان سەرچاوە، ل 69.
)3( لەم بارەیەوە بڕوانە: چاوپێكەوتنی هونەرمەند خالید 

سەعید، سازدانی: خالید ڕەسوڵ، بەكامێرای )VHS(، ماڵی 
حاجی ڕەسوڵ، گەڕەكی چوارباخ، سلێمانی، ڕێكەوتی 

 .1991/8/29
)4( افخمی، ابراهیم : تاریخ فرهنگ و ادب مكریان ، 

بوكان : مركز پخش انتشارات محمدی سقز، فروردین سال 
1364،ل615 ـ ل618.

)5( رشید،جمال : فی البد و كان حسن 
فالح، ڕۆژنامەی )التاخی( ژمارە )1314(ی 

ڕێكەوتی )1973/4/23(.
)*( عەبدوڵاڵ بەگی میصباح دیوان )ئەدەب(

)..؟ ــ 1916( كە ساڵی هاتنە نێو ژیانی 
نازانرێت و دیاریكراو نییە،و ساڵی كۆچی 
دوایی كردنیشی بەهەوڵ و بەدواداچوونی 
مامۆستای بەڕێز )محەممەد حەمە باقی( لە 
چاپی تازەی پێزیادكراوی ساڵی )2010( 
دیوانەكەیدا ساغكراوەتەوە، كە دەكاتە 

ساڵی )1916(ە. لەم بارەیەوە بڕوانە: دیوانی 

شێوەی )5(
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ئەدەب، چاپی تازەی پێزیادكراو، كۆكردنەوە و ساغكردنەوە 
و ئامادەكردنی: محەممەد حەمە باقی، سلێمانی: مەڵبەندی 

كوردۆلۆجی، 2010،ل24 ـ ل36.

)**( بەرەنجامی هەوڵ و بەدواداچوونم، چەند ساڵێك 
لەمەوپێش لەسەردانێكمدا بۆ مۆزەی هونەرەجوانەكانی 

كۆشكی ڕەزا شا لە تاران، لە نهۆمی سێیەمی ئەو مۆزەیەدا، 
كە تەرخانی نیگار وتابلۆ كێشراوەكانی مێژووی كۆنی 

ئێران كراوە، تابلۆیەكم بەرچاو كەوت كە بە ڕەنگی زەیتی 
كێشراوە و پێوانەكەی بە نزیكی )100×80(سم زیاتر 

دەبێت، مێژووەكەی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی )1875(، بابەتی 
تابلۆكەش )میرزایەكی قاجاڕی(یە و ناوی نیگاركێشەكە 
نووسراوە )عەبدوڵاڵ خان(، ئەم تابلۆیە }شێوەی )7({ بە 

ساڵی دروستكردن و ناوی نیگاركێشەكە و تەنانەت بابەتی 
ناوەڕۆكی تابلۆكەشی، زۆر  پێ دەچێت كاری نیگاركێشیی 

)عەبدوڵاڵخانی میصباح ئەدەب دیوان( بێت، چون ئەدەب 
سەروسەخت و نزیكی لە تەك قاجاڕەكاندا زۆر بووە و هەر 
یەكێ  لە شاكانی ئەوانیش كە)محەممەد عەلی وەلیعەهدی 

قاجاڕی(یە نازناوی )مصباح الدیوان(ی داوەتێ . بە داخەوە تا 
ئێستا بەرەنجامی نەبوونی پشتگیریی و هاریكاری و زانیاری 

توانای ساغكردنەوەی خاوەنی ئەم تابلۆیەم نەبووە، بەاڵم گەر 
ئەم تابلۆیە بە دەست و پەڕەموچی ئەدەب كێشرابێت، ئەوا 
بە كۆنترین تابلۆ لە مێژووی نیگاركێشانی كوردیدا مەزەندە 

دەكرێت.   

)*3( بەڕێز مامۆستا )سدیق ساڵح( ئەم وردەكارییانەی 
دەربارەی دوو تابلۆكە پێ بەخشیم سوپاسیان ئەكەم و 

دەستخۆشی ماندوێتی و شەونخونییان لە كاركردنی ئەم 
بوارەدا لێ دەكەم.

تێبینی/ لێرەدا زۆر سوپاسی مامۆستای بەڕێز و ئازیزم 
)محەممەد حەمە باقی( دەكەم، كە بەرەنجامی گەڕان و 

كۆشینی دڵسۆزانەی خۆی دەرباری ژیان و بەرهەمەكانی 
)عەبدوڵاڵبەگی میصباح دیوان(، توانیویەتی نیگارەكانی 

بدۆزێتەوە و بە گەورەیی خۆیان وێنەی ئەو كارانەیان خستە 
بەردەستم، سوپاسیان ئەكەم.

شێوەی )7(
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ناونیشانی ئەم بابەتە بۆ ڕەنگە 
جێگەی سەرسوڕمان زۆر خوێنەر 

بێت، كە مێژوونووسێكی دیاری كورد و 
خاوەنی كتێبی مێژوویی )خوالسەی تەئریخی 

كورد و كوردستان( وەك هونەرمەندێك ئاماژەی 
بۆ بكەین، بەاڵم ئەوە شتێكی بەڵگە نەویستە 
و ئەم مێژوونووسە گەورەیەی نەتەوەكەمان 

وێنەكێشێكی دیار و بە سەلیقەی هونەریش بووە 
و هەرگیز كاری سەربازیی و كارگێڕی ڕێگەی 

ئەوەی لێ نەگرتووە كاری هونەریی بكات، 
بەاڵم بەداخەوە ئەو تابلۆ هونەرییانەی كە 

كێشاونی، ئۆرژیناڵەكەی نەماوەتەوە و تەنها 
كۆپییەكەیەتی، ئێستاش بە پێی وتەی چەند 

هونەرمەند و ڕەخنەگرێكی هونەریی ئاستی 
هونەریی ئەو تابلۆیانەی ئەمین زەكی بەگ لە 

ئاستێكی زۆر بااڵدایە.
ئەلبوومی محەمەدئەمین زەكی بەگ، ناوی ئەو 
كتێبە وێنەییەیە كە بنكەی ژین لە یادی 228 
ساڵەی دامەزراندنی شاری سلێمانیدا باڵویان 

كردەوە، ئەم كتێبە لەالیەن بەڕێز سدیق ساڵح 
ئامادەكراوە و ماندووبوونێكی زۆری پێوە 

كێشاوە تا زانیاری كتێبەكە و وێنە مێژوویی و 
دانسقەكانی محەمەدئەمین زەكی و خێزانەكەی و 

سەعید پاشای خەندان و ماجید بەگی عوسمان 
پاشا و حەمید بەگی عوسمان پاشا و چەند 
كەسایەتییەكی تری بەو كوالێتییە بەرزە تێدا 

كۆبكاتەوە، كە كۆمەڵێكی زۆر لەو وێنانە یەكەم 
جارە دەبینرێن و وێنەی دانسقە و مێژوویی 

گرنگن بۆ نووسینەوەی قۆناغێكی دیاریكراویی 
مێژووی نەتەوایەتیمان بە سوپاسێكی زۆریشەوە بۆ 
ئەم ژمارەیەی ڕۆڤار سوودێكی زۆرمان لەو وێنە 

مێژووییانەی ئەمین زەكی بەگ بینی .
بەشێكی زانیارییەكانی ئەم كتێبەی محەمەدئەمین 

زەكی بەگ نووسەر لەگەڵ م.جەعفەر 
ساڵی 2008  لەماڵی خاتوو سانیحەی كچی 
محەمەدئەمین زەكی بەگی میژوونووس و 

دكتۆر ژاڵەی كچەزای لە بەیرووت دەستی 
كەوتووە، ئەو زانیاریی و دەستنووس و وێنانەی 

كامەران سوبحان

محەمەدئەمین زەكی بەگ 
وەك هونەرمەندێك
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ئەم مێژوونووسە گەورەیەی كورد دەبێتە كەشكۆڵێكی 
گەورە بۆ ئەوەی لە داهاتوودا بە وردی و بە ڕاستگۆیی 

مێژووی نەتەوەكەمان بنووسرێتەوە، بێگومان بەشێكی زۆری 
ئەو دەستنووس و كتێبخانە و دیكۆمێنتە گرنگانەی ژیانی 
محەمەدئەمین زەكی بەگی مێژوونووس پێشووتر خاتوو 
سانیحە پێشكەشی كۆڕی زانیاری كوردی كردووە لە 

بەغدا، بەاڵم تا ئێستا وەك پێویست سوود لەو كەرەستانە 
وەرنەگیراوە، ئەوەشی كە كراوە و سوودی لێوەرگیراوە وەك 
هەوڵێكی تاكەكەسی بووە، چونكە پێشتر لە چاوپێكەوتنێكی 

ژمارە 1081 ی 9ی تەمووزی ساڵی 1972ی ڕۆژنامەی 
)تەئاخی( ئۆرگانی پارتی دیموكراتی كوردستان، سانیحەی 
كچی محەمەدئەمین زەكی بەگ وتوویەتی، پێنج دەفتەری 

دەستنووسی باوكی الیە كە دوانیان بیرەوەرییەكانیەتی بە 
زمانی توركی عوسمانی نووسیوویەتی، ئەوەشمان بیرنەچێت  
محەمەدئەمین زەكی بەگ جگە لە زمانی كوردی زمانەكانی 

)عەرەبی و فارسی و توركی و فەڕەنسی و ئینگلیزی و 
رووسی و ئەڵمانی( بەباشی زانیووە، ئەمە جگە لەوەی 

مێژوونووسێكی بە سەلیقە بووە و چەندین شیعر و چامەی 
شیعریی هەبووە و باڵوكردووەتەوە، تەنانەت شیعری بۆ 

پیرەمێرد نووسیوە و دەشڵێن هەر پیرەمێرد پێی وتووە لە بری 
شیعر زیاتر خۆی بە مێژووەوە سەرقاڵ بكات و واز لە شیعر 

نووسین بهێنێت.
الیەنێكی تری محەمەدئەمین زەكی بەگی مێژوونووس 

كە ڕەنگە پێشتر زۆر بە كەمی ئاماژەی بۆ كرابێت توانای 
وێنەكێشان و سەلیقەی هونەرییەتی، كە لەم كتێبەدا كاك 

سدیق ساڵح ئاماژەی بۆ كردووە و تەنانەت دوو لەو 
تابلۆیانەشی پاراستووە، ئەمەش هێندەی تر الیەنی 
گەش و درەوشاوەی  محەمەدئەمین زەكی بەگی 

مێژوونووس دەردەخات، كە پێشتر ئێمە و زۆر 
كەسی تریش ئەوەی نەزانیوە كە ئەم پیاوە وێنەكێش 
بووە و تەنانەت تا هەنووكەش هەندێ لە تابلۆكانی 

لە مۆزەخانەكانی توركیا پارێزراوە، سەبارەت بە 
ئاستی تەكنیكی و ڕەنگ و داڕشتنی تابلۆكان، بینەر 
هەست دەكات ئەمە كاری هونەرمەندێكی بەسەلیقە 

و پڕ ئەزموونە، دیارە ئەم ڕەهەندەی ژیانی ئەم 
مێژوونووسەمان تا هەنووكە وەك پێویست قسەی لەسەر 

نەكراوەو بەسەر نەكراوەتەوە.)لەم ژمارەیەی ڕۆڤاردا 
هەردوو هونەرمەندی شێوەكار د.جەزا بەكر، وەهبی 

ڕەسوڵ، وەك دوو هونەرمەندی پسپۆڕ خوێندنەوەیەكی 
وردیان بۆ ئەو دوو تابلۆیە كردووە و الیەن و ڕەهەندە 

جیاوازەكانی كاركردنی هونەریی ئەم مێژوونووس و 
هونەرمەندەیان شیكردووەتەوە.(

الیەنێكی تری ئەم كتێبە كە پێویستە ئاماژەی بۆ بكەین، 
ساغكردنەوە و بەدواداچوونی بنەچەو ژیاننامە و بنەماڵەی 
ئەمین زەكی بەگە لە باو و باپیرانییەوە تا خۆی، كە پێم 

وایە ئەو ژیاننامەیەی ئەمین زەكی یەكێكە لەو ژیاننامە 
چڕ و پڕانەی كە تا هەنووكە نووسرابن و بە وردی و بە 

بەرفراوانی بە خوێنەران ناسێنراوە، ئەمە جگە لە هەمەڕەنگی 
و دانانی وێنەكانی كتێبەكە بە ئاستێكی بەرزی هونەرییانە.
لەبەر ئەم الیەنە درەوشاوانەی ئەم ڕۆشنبیر و مێژوونووسە 

گەورەیەی نەتەوەكەمان، لە دەزگای چاپ و پەخشی 
سەردەم بڕیارماندا )ڕۆڤار(ێكی تایبەت بە محەمەدئەمین 

زەكی بەگ دەربكەین و هەرچەندە بەشێكی زۆری 
ئەو ژمارانەی ڕۆڤار كە بۆ نووسەران و ڕۆشنبیرانی تر 

دەركراون، هەموویان کەسی ناودارو داهێنەربوون، بەاڵم 
ئێمە لە ڕۆڤار هەمیشە بۆ دەركردنی ڕۆڤار بۆ كەسایەتییەكان 

ڕەچاوی ئەوەمان كردووە لەو سات و كاتەدا چ 
كەسایەتییەك زیاتر بەدەستەوە دێت و بابەت و وتار و وێنە 

و ئەرشیفی بەردەست دەكەوێت، ئەوەش بووەتە بنەمای 
ڕیزبەندی ژمارەكانی ڕۆڤار.

دوا خاڵ لەسەر گرنگی ئەم كتێبە و ژیاننامەی ئەم 
مێژوونووسە گەورەیەی كورد ئەوەیە كە هیچ كەسایەتییەكی 
كورد نییە هێندەی ئەم پۆست و پلەی گرنگی لە حكومەت 
و دەسەاڵتدارییەتی عێراقدا وەرگرتبێت، بەاڵم یەك چركەش 

لە هەستی نەتەوایەتی و خزمەتكردن بە كولتوور و 
ڕۆشنبیریی نەتەوەكەشی دانەبڕاوە، گرنگترین پۆستەكانیشی 

لە عێراقدا لە نێوان سااڵنی 1925 بۆ 1948 بریتبوون لە 
جێگری سەرۆكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، وەزیری 

جەنگ، وەزیری ئەشغاڵ و گەیاندن، وەزیری مەعاریف، 
وەزیری بەرگری، وەزیری ئابووری، نائیبی سلێمانی.
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)محەمەدئەمین زەكی(  
ژیانی  چاالكییە ڕۆشنبیرییەكانی

هیوا حەمید

و

1ـ گرنگترین وێستگەی ژیانی:

محەمەدئەمین كوڕی حاجی عەبدولڕەحمانی كوڕی 
مەحموودی كوڕی سادق باپیرە، ساڵی1880 

لە گەڕەكی )گۆیژە(ی شاری سولەیمانی لە دایك بووە، 
لەبەر زیرەكی هەر لە منداڵییەوە نازناوی )زەكی(یان پێ 

بەخشیوە.
سەرەتای خوێندنی لە سولەیمانی دەستپێكردووە، دوای 

تەواوكردنی قۆناغی سەرەتاییش، چۆتە قوتابخانەی 
)ڕوشدییەی سەربازی( لە سولەیمانی، ساڵی1896 

ئەم قۆناغەشی تەواوكردووە و پەیوەندی بە)ئامادەیی 
سەربازی(كردووە لە بەغداد، دوای تەواوكردنی ئەم 

قۆناغەش بە سەركەوتوویی چۆتە )ئاستەمبول(ی 
پایتەختی دەوڵەتی عوسمانی بۆ تەواوكردنی كۆلیژی 
سەربازی، ساڵی1902 بە ئەفسەری پلە دوو دەرچووە، 

دوای ئەوە ڕاستەوخۆ بۆ كۆلیژی)ئەركان( هەڵبژێردراوە 
لە ئاستەمبول، ساڵی1904بەسەركەوتویی ئەم قۆناغەشی 

تەواوكردووە و بۆتە )ڕەئیس ئەركان(.
هەر لە هەمان ساڵدا یەكەم كاری كارگێڕی گرتۆتە 

ئەستۆ و لە سوپای شەشەم لە بەغداد دامەزراوە، دوای 
كودەتای ئیتیحادییەكانیش لە ساڵی1908، لەسەر داوای 

خۆی گواستراوەتەوە بۆ سوپای)دوو(كە بنكەكەی 
لە)ئەدرنە(بوو، هەر لەم سەروبەندەدا كراوە بە ئەندامی 

لێژنەی )نەخشەكان(، هەروەها وەك ئەفسەری تۆبۆگرافی 
لە لێژنەی دیاریكردنی سنوری نێوان توركیا و بولغاریا 

دانراوە، هەر لەم چوارچێوەیەدا كراوەتە ئەندام لە 
لێژنەی دیاریكردنی سنوری نێوان ڕووسیا و توركیا لە 

ناوچەكانی )قەفقاسیا(.
ساڵی1912لە شەڕەكانی)بەلقان( بەشداری كردووە، 
وەك ئەفسەرێك لە تیپی)پێنجەم(، بۆ ماوەی ساڵێك 

لە بەرەكانی جەنگ ماوەتەوە.كاتێكیش جەنگی 
جیهانی یەكەم هەڵدەگیرسێ، بەدرێژایی ماوەی 

جەنگەكە لە بەرەكانی جەنگ دەبێت، لە چەندین 
شەڕی گەورە و بەناوبانگ بەشداری كردووە، لەوانە 

شەڕی بەناوبانگی)سەلمان پاك(، كە بۆ یەكەم جار 
هێزەكانی بەریتانیا لە عێراق تووشی شكست هاتن 

بەرامبەر سوپای عوسمانی، پاشان دوای گەمارۆدانیان لە 
ساڵی1916هێزێكی گەورەی بەریتانی بە ناچاری خۆیان 

بەدەستەوەدا، لە دوا سااڵنی جەنگیش لە سوریا و فەلەستین 
بووە.  دوای كۆتایی هاتنی جەنگ تا ساڵی1924لە توركیا 
ماوەتەوە، لەم ساڵەدا گەڕاوەتەوە عێراق. )زەكی( لە دوای 

گەڕانەوەی چەندین جار پۆستی ئیداری و سەربازی و 
سیاسی گەورەی وەرگرتووە و چەند جارێك بۆتە وەزیر و 
ماوەیەكی زۆریش نوێنەری پەرلەمان بووە، تەنانەت لە دوا 
سااڵنی ژیانی بۆتە ئەندامی ئەنجومەنی پیران لە عێراق، تا 

لە ساڵی 1948كۆچی دوایی كردووە.

و
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2ـ ڕۆڵی ڕۆشنبیری:

    محەمەدئەمین زەكی، یەكێكە لەو كەسایەتییە ناودارانەی 
كورد، كە لە نیوەی یەكەمی سەدەی بیستەم ڕۆڵێكی 

یەكجار گەورەی لە بواری ڕۆشنبیری بینیوە، گرنگترین 
هەنگاویشی لەم بوارەدا نووسینەوەی مێژووی كورد بووە، 

چونكە بە یەكەم نووسینەوەی مێژووی كورد دادەنرێت كە 
تا ڕادەیەك شێوەیەكی زانستی پێوەدیاربێت، ئەمەش بوو بە 

ڕێچكەیەك بۆ هەموو ئەوانی تر كە دوای ئەو گرنگییان بەم 
بوارە داوە.

ئەوەی ئێمە مەبەستمانە لەم بابەتە بیخەینە ڕوو، ڕۆڵی 
ڕۆشنبیری ئەم كەسایەتییەیە، گومانی تێدا نییە تەواوكردنی 
قۆناغەكانی خوێندن تا كۆلیژی سەربازیش لە )ئەستانبول( 
بە تایبەتی لە سەردەمێكدا خوێندەواران بە پەنجەی دەست 
دەژمێردران، كاریگەری زۆر گەورەی لە سەر فراوانكردن 

و دەوڵەمەندكردنی الیەنی ڕۆشنبیری ئەو كەسایەتییە 
هەبووە.

جگە لەمەش زانینی چەند زمانێكی تر یارمەتی دەرێكی 
گەورە بوو بۆ فراوانبوونی چاالكییەكانی لەو بوارەدا، ئەوەی 

لە سەرچاوەكان ئاماژەی بۆ كراوە)زەكی( جگە لە زمانی 
كوردی، زمانەكانی عەرەبی و توركی و فارسی و فەڕەنسی 

بە باشی زانیوە، هەروەها بایەخی زۆری بە زمانەكانی 
ئینگلیزی و ئەڵمانیش داوە.

ئەم تایبەتمەندییانەی لە سەرەوە ئاماژەمان بۆ كرد، ڕێگا 
خۆشكەربوون بۆ)زەكی( تا بە شێوەیەكی چاالك كارە 

ڕۆشنبیرییەكانی ئەنجام بدات، بۆ ئەمەش هەر لە زووەوە 
دەستی بە نووسین كردووە، سەرەتای نووسینەكانیشی لەو 

كاتەدا بوو كە ئەفسەر بووە لە نێو سوپای عوسمانی و هێشتا 
نەگەڕابۆوە كوردستان. نووسینەكانی ئەو سەردەمەی لە 

چەند پەڕتووكێكی سەربازی خۆی دەبینێتەوە، كە ئەمانەن:
    

1ـ سوپای عوسمانی.
2ـ لێكۆڵینەوەیەك لەسەر جەنگەكانی عوسمانی.

3ـ چۆن عێراقمان لە دەست چوو.
4ـڕووداو و شەڕەكانی سوپای عوسمانی لە جەنگی 

یەكەمی جیهانی.
5ـ جەنگ و شەڕەكانی عێراق و هەڵەكانی.

6ـ جەنگی )سەلمان پاك(.
7ـ بەغداد و ڕووداوی لە دەستدانی كۆتایی.

8ـ كورتەیەك لە مێژووی جەنگی عێراق.
   شایانی ئاماژە بۆ كردنە، ئەم بەرهەمانە هەمووی لە كاتی 

خۆی بە زمانی توركی نووسراوە.

دوای كۆتایی هاتنی جەنگی یەكەمی جیهان و 
هەڵوەشانەوەی دەوڵەتی عوسمانی، ئەفسەر و فەرمانبەرە 

كوردەكانی ناو دامودەزگاكانی حكومەت و سوپای 
عوسمانی یەك لە دوای یەك لە ساڵی 1924بە یەكجاری 

گەڕایەوە.
  بارودۆخی ئەو كاتەی عێراق و كوردستان لە بارتر بوو بۆ 
گرینگیدان بە بواری ڕۆشنبیری و نواندنی چاالكی، ئەمەش 
لە ئەنجامی ئەو كەشوهەوا ئازادەی دوای نەمانی دەسەاڵتی 

عوسمانی سەری هەڵدا بوو، ئەمەش دەرفەتێكی گونجاو 
بوو بۆ)زەكی( تا دەست بە چاالكییە ڕۆشنبیرییەكانی بكات.

یەكێك لەو چاالكییە ڕۆشنبیرییانەی)زەكی( بە گوڕو 
تینەوە تێدا بەشدار بووە، دامەزراندنی)یانەی سەركەوتنی 
كوردان(ە، كە لە ئایاری1930لە شاری بەغداد، لەالیەن 

ژمارەیەك ڕۆشنبیری كورد بە مەبەستی گرنگیدان بە 
بوارە جیاكانی ڕۆشنبیری كوردی دامەزرا. ئەم یانەیە بە 

یەكێك لەم دەزگا كوردیانە دادەنرێت كە درێژترین ماوە 
توانیویەتی خزمەتی زمان و ئەدەب و مێژووی كورد 

بكات، كە تا ساڵی1958بەردەوام بوو.)زەكی( بە هۆی ئەو 
پێشینە ڕۆشنبیری و ئەو كەسایەتییە بە هێزەی هەیبووە، لە 
كۆنگرەی یەكەمی یانەكە وەك یەكەم سەرۆكی یانەكە 

هەڵبژێردراوە، لە ماوەی سەرۆكایەتییەكەشی یانەكە چاالكی 
فراوانی ئەنجام داوە.

بوارێكی تری ڕۆشنبیری كە )زەكی( ڕۆڵی گەورەی تێدا 
هەبووە،كردنەوەی بەشی كوردی ئێزگەی بەغدادە،كە لە 

ڕۆژی 29كانوونی دووەمی ساڵی1939كرایەوە. شایانی باسە 
)زەكی( هەوڵێكی زۆری داوە بۆ كردنەوەی ئەم بەشە، 

ئەمەش لە زمانی شایەتحاڵێكی ڕادیۆكە باسی لێوەكراوە، 
ئەویش)كامیل كاكەمین(ی یەكەم بەڕێوەبەری بەشی 

كوردییە لە ئێزگەی بەغداد، لەم بارەیەوە وتویەتی:))هەر 
یەك لە محەمەدئەمین زەكی و تۆفیق وەهبی بەشدارییەكی 

گەورەیان لە دامەزراندنی بەشی كوردی و یارمەتیدانی 
بەڕێوەبەرایەتییەكە هەبووە((.

گرنگترین بواری ڕۆشنبیری و زانستی كە )زەكی(كاری 
لەسەر كردبێت، بواری)مێژوو(بووە، وەك دەردەكەوێ 
)زەكی( جگە لەوەی بە بایەخەوە سەیری ئەو زانستەی 
كردووە، خۆشەویستییەكی بێ هاوتاشی بۆ هەبووەـ  بە 
تایبەتی بۆ مێژووی كورد و كوردستانـ  ، ئەمەش وای 

كردووە، هەر لە زووەوە گرینگی بەم بوارە بدات و خۆی 
بۆ ئامادە بكات. بۆ ئەمەش هەر لە ساڵی) 1908(وە، دەستی 

كردووە بە كۆكردنەوەی سەرچاوەی پێویست دەربارەی 
مێژووی كورد و كوردستان، لەم سەروبەندەدا چەندین 

جار سەردانی كتێبخانەكانی)ئاستانەـ ئەستانبول(ی كردووە، 
تەنانەت لەم كاتانەی بۆ كاری دەوڵەت ڕەوانەی ئەوروپا 
كراوە، دەرفەتەكەی قۆستۆتەوە و بە دوای ئەو كتێبانەدا 
گەڕاوە، كە سەرچاوەن بۆ مێژووی كورد و كوردستان.

دوای كۆكردنەوەی سەرچاوەكان، كەوتە ئامادەباشی بۆ 
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نووسینەوەی مێژووی كوردستان، بەاڵم بە هۆی هەڵگیرسانی 
جەنگی یەكەمی جیهانی و چوونی بۆ بەرەكانی جەنگ 

پڕۆژەكەی بۆ جێبەجێ نەكرا.
دوای جەنگ جارێكی تر گەڕاوەتەوە سەر ئەنجامدانی 

كارەكەی و دەستی بە نووسینەوەی مێژووی كورد 
كردووە، بەاڵم ئەمجارەش كارەكەی بۆ ئەنجام نەدرا، 
بە هۆی ئەو ئاگرەی لە ساڵی1919ئەو گەڕەكەی لە 

)ئاستەنبول( سووتاند، كە )زەكی( تێدا نیشتەجێ بوو، لەم 
ڕووداوەدا هەموو كتێبخانەكەی و گشت ئەو نووسینانەی 

ئامادەی كردبوون سووتا و هیچ شتێكی بۆ نەماوەتەوە.
  دوای ئەوەش بەهۆی ڕووخانی دەوڵەتی عوسمانی 

و ئاڵوزبوونی بارودۆخی سیاسی و ناسەقامگیری ژیانی 
)زەكی( تا دوای گەڕانەوەی بۆ عێراق شتێكی لەم بوارە 
ئەنجام نەداوە، بەاڵم جارێكی تر ئەم پڕۆژەیە لەالی تازە 

بۆتەوە و بۆ ئەمەش دەستی داوەتە قەڵەم و چەند كتێبێكی 
پوختی لەسەر مێژووی كورد و كوردستان نووسیوە، كە تا 

ئێستاش بە سەرچاوەی گرنگی مێژووی كورد دادەنرێت.
لێرەدا هەوڵ دەدەین بە كورتی باس لە بەرهەمەكانی 

)زەكی( بكەین:
1ـ كورتەی مێژووی كورد و كوردستان لە كۆنترین 

سەردەمە مێژووییەكان تا ئێستا. ئەم بەرهەمە لە دوو بەش 
پێك دێت، بە زمانی كوردی نووسیویەتی، بەشی یەكەمی 

لە ساڵی1931 لە بەغداد چاپكراوە و  نزیكەی)400( 
الپەڕەیە، ئەم بەشە لە ساڵی1939 لەالیەن )محەمەد عەلی 

عەونی( وەرگێڕدراوە بۆ سەر زمانی عەرەبی.
بەشی دووەمی هەمان كتێب لە ساڵی 1937 لە بەغداد 

چاپكراوە و نزیكەی)430( الپەڕەیە، كە تێدا باس لە مێژووی 
سەدەكانی پێش مێژووی كورد دەكات، ئینجا دێتە سەر 

مێژووی میرنشینە كوردەكانی سەردەمی ئیسالمی تا دەگاتە 
سەدەی)19(ز، بەهەمان شێوە، ئەم بەشەش لەالیەن )محەمەد 

عەلی عەونی( لە ساڵی1945وەرگێڕدراوەتە سەر زمانی عەرەبی.

2ـ مێژووی سلێمانی و دەوروبەری: ئەم كتێبەشی بە 
زمانی كوردی نووسیوە، ساڵی 1939لە بەغداد چاپكراوە، 

نزیكەی)300( الپەڕەیە، وەكو بەرهەمەكانی تری ئەم 
بەرهەمەشی لەبەر گرنگی خراوەتە سەر زمانی عەرەبی، 
بەاڵم ئەمجارەیان لەالیەن مێژوونووسی كورد )محەمەد 
جەمیل ڕۆژبەیانی( لە ساڵی 1951كارەكە ئەنجام دراوە.

  ناوەڕۆكی ئەم كتێبە باس لە مێژووی سلێمانی و 
دەوروبەرەكەی دەكات، لەوانە ناوچەی )شارەزوور( هەر لە 
سەردەمە كۆنەكانەوە تا دەگاتە سەردەمی ئیسالمی و پاشان 
كۆتاییەكانی سەردەمی عوسمانی، هەروەها باس لە میرنشین 

و میرە كوردەكان كراوە، تەنانەت ئاماژە بۆ هۆزەكانی 
ناوچەكەش كراوە، ئەمە جگە لە ئاماژەدان بە هەردوو 

تەریقەتی )نەقشبەندی و قادری(.

3ـ ناودارانی كورد و كوردستان لە سەردەمی ئیسالمیدا: 
ئەم بەرهەمەی لە دووبەش پێكدێت، بەشی یەكەم لە 

ساڵی1945 و بەشی دووەمیش لە ساڵی1947لە بەغداد 
چاپكراون. ناوەڕۆكەكەیان پێكهاتووە لە ئاماژەكردن بە 

ناساندنی هەموو ئەو زانا و ناودارە كوردانەی لە سەردەمە 
یەك لە دوای یەكەكانی حوكمڕانی دەوڵەتی ئیسالمی ڕۆڵ 

و چاالكییان هەبووە.

4ـ جگە لەم بەرهەمانەی، )زەكی( دوو نامیلكەشی بە 
زمانی كوردی نووسیوە، ئەوانیش بریتین لە، )محاسبەی 

نیابەت( كە لە ساڵی1928نووسیویەتی و پێكهاتووە لە)31(
الپەڕە. دووەمیشیان، )دوو تەقەاڵی بێ(، كە لە ساڵی 

1935نووسیویەتی و لە )69( الپەڕە پێكهاتووە، شایانی 
ئاماژە بۆ كردنە ناوەڕۆكی ئەم دوو نامیلكەیە تەرخانكراوە 

بۆ چاالكییەكانی خودی خۆی لەو كاتانەی نوێنەری 
سلێمانی بووە لە پەرلەمانی عێراقی.
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