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له سااڵنێكی لهمهوبهرهوه ،پاش خوێندنهوهی دهقی چاوپێكهوتنێكی باڵوكراوهی خوالێخۆشبوو دكتۆر عهبدوڵاڵ حهدداد لهگهڵ ڕهحمهتی
خاتوو سانیحهی كچی مێژوونووسی گهوره «محهمهدئهمین زهكی بهگ»دا ،له ژماره 1081ی ڕۆژی 9ی تهمووزی 1972ی ڕۆژنامهی
بهغداییی «التآخي»ی زمانی حاڵی پارتی دیموكراتی كوردستاندا به عهرهبی ،كهوتبوومه سۆراخو ههواڵپرسینی خاتوو سانیحه ،چونكه لهو
چاوپێكهوتنهدا دركاندبووی :پێنج دهفتهری دهستنووسی باوكیی لهالیه ،دوویان بیرهوهریهكانیهتی به توركیی عوسمانی .جێی سهرسامی
ئهوهیه كه نه ئهوساو نه دواییش كهسێك لهو دهفتهرانهی نهپرسیوهتهوه! بهتایبهت كه ئهودهمه خاتوو سانیحه كتێبخانهی تایبهتی باوكیی
پێشكهشی (كۆڕی زانیاریی كورد) كردبوو له بهغدا ،ههم چهندین نووسهرو ڕۆشنبیری دیاری كورد لهوێ ههبوون و ههم توركیی عوسمانیزانی
وهك خوالێخۆشبوو مامۆستا شوكور مستهفایش له مهیداندا بوو ئهو بیرهوهریانه بكاته كوردی! بهداخهوه كهس ئاوڕی لهم گهنجینه گرانبههایه
نهدایهوه ،تهنانهت دكتۆر عهبدوڵاڵ خۆیشی كه توركیی دهزانیو لهو نووسینهدا بهبایهخهوه لهو دهفتهرانه دوواوه ،نهیكردووه به ئهمانهت
وهریان بگرێو بكهوێته بیری كردنهكوردییانو باڵویان بكاتهوه.
بهنده ،ئهو ماوهیه -هێندهی بۆم ههڵكهوتبێ -له پهیجۆری خاتوو سانیحه خۆیو ئهو دهفتهرانهدا بووم .خۆشبهختانه ،پاش دامهزرانی
(بنكهی ژین) ،به حوكمی ئهوهی وا كهسانێكی زۆری ئێرهوئهوێ ڕووی تێدهكهنو دهناسرێنو پێوهندییان لهگهڵدا دهبهسترێ ،بهدوای ئهم
مهسهلهیهوه بوومو ههلی بهجێهێنانی ئهم مهبهستهمم زیاتر بوو.
وا ڕێ كهوت ساڵی  2007كاك «سیراج عوسمان»ی كوردێكی خهڵكی سووریای خاوهنی وهشانخانهی (الزمان) له شام ،سهری لێ داین.
لهناو قسهو باسدا ،دهركهوت ئاگاداره كه خاتوو سانیحه له شاری (بهیرووت)ی واڵتی لوبنان دهژی .مامۆستا جهعفهر كه لهو دانیشتنهدا
ئاماده بوو ،هاوكات به تهلهفۆن پێوهندیی به كاك عهبدوڕڕهزاق عهبدوڵاڵ تۆفیق بهرپرسی نووسینگهی پێوهندیهكانی (یهكێتیی نیشتمانیی
كوردستان)هوه كرد له شامو ڕووی لێ نا سۆراخێكی بكا .پاش ماوهیهك ئاگادار كراینهوه كه خاتوو سانیحه لهوێ نهماوهو چووهته ئهمریكا.
ڕاست بوو- ،وهك دوایی زانرا  -ئهو ماوهیه بۆ چارهسهر سهری لهوێ داوهو چووهته الی دكتۆر حهسهن محهمهد مهخزوومیی كوڕی كه
پزیشكێكی ناسراوی دانیشتووی ئهمریكایه.
كۆتاییی ئهو ساڵه دۆستی بهڕێز كاك دارای كاكهحهمهی ئهمین عهتاری دانیشتووی بریتانیا ،هاته بنكه .كاتێك ئهو باسهی لهگهڵدا
كرایهوه ،وتی :دكتۆر ژاڵهی كچی خاتوو سانیحه مامۆستای «دایكی میران»ی هاوسهرم بووه له زانكۆی بهغداو تائێستایش پێوهندیی لهتهكدا
ههیه .ئیدی ئهوهبوو هیممهتی نواندو به تهلهفۆن قسهی لهگهڵ دكتۆر ژاڵهو دایكیدا كردو پێی ڕاگهیاندن له سلێمانی ههواڵیان دهپرسنو
دهیانهوێ بیانبینن .خۆیشم قسهم لهگهڵدا كردنو زۆریان پێ خۆش بوو كه دوای ئهم ههموو ساڵهی دابڕان له كورد ،وا كهوتوونهتهوه بیرو
سۆراخ دهكرێن .گفتم دانێ له دهرفهتێكی نزیكدا سهریان لێ بدهین.
كاری ڕاست بێ ،كه به بهڕێز دكتۆر كهمال فوئاد –یادی بهخێر كه ئێستا نهخۆشه و له نهخۆشخانهیهكی شاری بهرلین چارهسهر دهكرێ،
هیوای چاكبوونهوهی بۆ دهخوازرێ -وترا نیازێكی وا ههیه ،لهڕێی بهڕێزیانهوه ئیدارهی داراییی گشتیی (ی .ن .ك) خهرجیی سهفهرهكهی
بۆ بهیرووت كێشا ،كه  2008/1/21لهگهڵ مامۆستا جهعفهردا كردمانو حهفتهیهكی لێ ماینهوه .ههر به پێشنیاری كاك دارا عهتاریش ،خوا
كاری ڕاست بێنێ ،كاك مهریوان عهبدوڵاڵی بهرپرسی ئهوسای بهشی كامێرای (تهلهفزیۆنی خاك)مان لهگهڵ خۆدا برد ،تا وێنهی زیندووی
ئهو چاوپێكهوتنه بگیرێ.
ئهو سهفهره ،جگه لهوهی كه چاوپێكهوتنێكی  7-6سهعاتی لهگهڵ خاتوو سانیحه خۆیو خاتوو ژاڵهى كچیدا كراو زانیاریو بیرهوهرییهكی
زۆر گرنگی تێدا تۆمار كرا ،وێنهی ههر چوار دهفتهره دهستنووسهكهی محهمهدئهمین زهكی بهگ وهر گیرا .گفتیان پێ درا كه ههموو وێنهكانی
بنهماڵهی ئهو زاته ،ئهگهر كۆ بكرێنهوهو بخرێنه بهردهست ،وهك ئهوهی (ئهلبوومی شێخ مهحموودی حهفید) ،دهكرێته كتێب .خاتوو
ژاڵه ،پاش گهڕانهوهمان ،ئهو بهڵینهی بهجێ هێناو ئهو وێنانهی ڕهوانه كرد .بهڵێنیش دراوه ههموو پاشماوهیهكی محهمهدئهمین زهكی بهگ
بگێڕدرێتهوه بۆ زێدی خۆی –سلێمانی-و پێشكهشی (بنكهی ژین) بكرێ ،تا له مووزهیهكی تایبهتی ناو (تهالری ژین)دا بپارێزرێ.
ئهمهی بهردهست كۆكراوهو ڕێكخراوهی ئهو وێنانهو هێندێ وێنهی تره كه ههوڵ دراوه ساغ بكرێنهوهو بهپێی كهسهكانو قۆناغی
مێژوویییان جوێجوێو پۆلێن بكرێن .جێی باسه ،چهند وێنهیهكیان له بهڕێزان خوالێخۆشبوو ئهحمهدی محهمهدی كاكهڕهش و شهوكهتی
حهماغا و ژین نهقشبهندی وهر گیراوه.
دواجار سوپاسی بهرودوا بهڕێزان دكتۆر كهمال فوئاد ،سیراج عوسمان ،دارا عهتار ،مامۆستا جهعفهر ،ئاوات نهجمهدینی بهڕێوهبهری
ئهوسای سهتهالیتی كوردسات ،دكتۆر ژاڵه محهمهد مهخزوومی دهكهم كه ههریهكهیان به شێوهیهك هاوكاری جێبهجێكردنی ئهم پڕۆژهیه
بوون .ههزاران ساڵو له گیانی پاكی خاتوو سانیحه كه كۆچی دواییی كردو مخابن ئهم ئهلبوومهی نهدی .ههزاران دروودیش بۆ گیانی ههمیشه
زیندووی محهمهدئهمین زهكی بهگ.
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سدیق ساڵح
2012/10/23

هذا األلبوم*



منذ سنني وبعد قراءة نص حوار أجراه املغفور له الدكتور عبداهلل احلداد مع املرحومة سانحة محمد أمني زكي في
العدد  1081ليوم  1972/7/9من جريدة «التآخي» لسان حال احلزب الدميقراطي ُ
الكردستاني ،بحثت جاهدا ً عن مكان
إقامة السيدة سانحة ألنها أظهرت في ذلك احلوار أن لديها خمسة دفاتر مخطوطة من تأليف املرحوم والدها ،ثالثة
منها مذكراته باللغة التركية .ومن دواعي العجب أنه لم يبحث أحد عن هذه الدفاتر وباألخص حينما كانت السيدة
سانحة أهدت املكتبة اخلاصة لوالدها للمجمع العلمي الكردي في بغداد .إضافة الى أن عددا ً من االدباء واملثقفني الكرد
واجمليدين للغة التركية العثمانية مثل املرحوم االستاذ شكر مصطفى ،كانوا في ساحة االدب والثقافة وكان بامكانهم
ترجمتها الى اللغة الكردية .وبأسف شديد أقول :لم يلتفت أحد الى تلك اخلزينة الثمينة .وان الدكتور عبداهلل نفسه
الذي كان من اجمليدين للغة التركية والذي حتدث باهتمام عن هذه الدفاتر في ذلك احلوار ،لم يأخذها لكي يقوم بترجمتها
ونشرها.
واني في تلك الفترة وحسبما سنحت لي الفرصة بحثت كثيرا ً عن مكان تواجد السيدة سانحة وتلك الدفاتر .وبعد
تأسيس (مؤسسة ژین إلحياء التراث الوثائقي والصحفي الكردي) وبحكم لقاءاتنا مع الكتاب والباحثني من هنا وهناك
واستضافتهم واستقبالهم وبناء عالقات متينة معهم ،سنحت لي فرصة حتقيق غايتي هذه ،إذ زارنا عام  2007السيد
«سراج عثمان» صاحب (دار نشر الزمان) في مدينة دمشق .ومن ضمن تبادل األحاديث عن الثقافة الكردية ،ظهر أنه
على علم مبكان تواجد السيدة سانحة في مدينة بيروت .وقد مت االتصال باألخ عبدالرزاق عبداهلل توفيق مسؤول مكتب
عالقات االحتاد الوطني ُ
الكردستاني في سوريا ،وطلب منه التأكد من ذلك .وبعد مدة أعلمنا أن السيدة سانحة قد
سافرت الى أمريكا للعالج وأنها اآلن عند ابنها الطبيب الدكتور حسن محمد اخملزومي املقيم في أمريكا.
وفي نهاية تلك السنة زار مؤسسة ژين السيد «دارا كاكه حمه أمني عطار» املقيم في بريطانيا .وملا اثيرت مسألة
السيدة سانحة والبحث عن تلك الدفاتر ،قال أن السيدة «ژاله» بنت السيدة سانحة كانت مدرسة زوجتي «أم ميران»
في جامعة بغداد وأنهما على اتصال الى اآلن .فاتصل بالدكتورة ژاله وامها وأعلمهما ان بعض االخوة في السليمانية
يريدون اللقاء بهما .وأنني شخصيا ً تكلمت معهما تلفونياً ،لقد فرحتا مبا عرضت عليهما بعد كل تلك السنني من
ابتعادهما عن الوطن ،اذ هناك من يبحث عن آثار املؤرخ الكردي الكبير محمد أمني زكي ووعدتهما بزيارتهما في أقرب
فرصة ممكنة.
وحني عرض على الدكتور كمال فؤاد -الذي هو اآلن راقد في احدى مستشفيات برلني للعالج ونتمنى له الشفاء
التام وعودته للوطن بصحة وعافية -محتوى هذه املهمة ،فان االدارة العامة ملالية االحتاد الوطني ُ
الكردستاني وبنا ًء على
توجهه حتملت نفقات سفرنا الى بيروت ،الذي قمنا به مع االستاذ ماموستا جعفر ومكثنا هناك اسبوعاً .وحسب اقتراح
السيد «دارا عطار» رافقنا في سفرنا السيد مريوان عبداهلل مسؤول قسم التصوير في تلفزيون (خاك) احمللي آنذاك .في
ذلك السفر باستثناء حوار استغرق أكثر من ست ساعات مع السيدة سانحة وابنتها الدكتورة ژاله ،قد سجلت ذكريات
مهمة جداً ،ومت تصوير الدفاتر اخلمسة اخملطوطة حملمد أمني زكي .وقد وعدناهما بأن كل صور اسرة ذلك املؤرخ الكبير
سوف تطبع وتنشر في كتاب خاص مثل ماعملنا لـ(ألبوم صور الشيخ محمود احلفيد).
وبعد عودتنا فان السيدة ژاله وفت بوعدها وارسلت تلك الصور ،ووعدتنا بأن تتحف مؤسستنا بكل آثار محمد أمني
زكي لكي حتفظ في جناح خاص ببناية مؤسسة ژين .وهذا الذي بني أيدينا مجموعة منظمة ومرتبة لتلك الصور وبعض
الصور االخرى التي حاولنا حتقيقها وترتيبها حسب التسلسل التأريخي.
وجدير بالذكر أن عددا ً من تلك الصور قد اخذت من املرحوم أحمد محمد كاكهرهش والسيد شوكت حمه آغا والسيد
ژين النقشبندي.
في اخلتام نشكر السادة الكرام :الدكتور كمال فؤاد ،سراج ،دارا عطار ،ماموستا جعفر ،آوات جنم الدين (مدير فضائية
كردسات في ذلك الوقت) ،الدكتورة ژاله محمد اخملزومي ،الذين تعاونوا بصورة أو اخرى في اكمال هذا املشروع.
الف حتية وسالم الى الروح اخلالدة للسيدة سانحة التي وافتها املنية قبل أن ترى هذا األلبوم .وندعو اهلل تعالى أن
يسكنها فسيح جناته.












صديق صالح
2012/10/23
6

مێژوونووس ی گهوره محهمهدئهمین زهكی*




































«حاجی عهبدوڕڕهحمانی مهحموودی سادق باپیر»ی دانیشتووی گهڕهكی (گۆیژه)ی شاری سلێمانی ،كه واڵخدار بووهو كاروانی
واڵخی گواستنهوهی كهلوپهلی بازرگانیی نێوان سلێمانیو شارهكانی دیكهی ئهم ناوچهیهو دهرهوهی ههبوه ،دوو ژنی هێناوه؛ له
یهكهم  -محهمهدئهمینو محهمهدڕهشید «كاكهڕهش» ،له دووهم «حهبیبهی حاجی محهمهد عهبدوڵاڵی داراغا»  -محهمهدعهلیو
محهمهدساڵحو ئیبراهیمو ڕهعناو بههێی ههبوون .لهوانه؛ ههر «عهباس»ی كوڕی كاكهڕهش كه چووهته توركیا ،نهگهڕاوهتهوهو لێی
ماوهتهوه ،بهاڵم محهمهدی كاكهڕهشو بهرهی دووهم خێزانی حاجی عهبدوڕڕهحمان له كوردستان ماونهتهوه .لهناو ههموو منداڵهكانی
ئهو پیاوهدا ،تهنیا محهمهدئهمین ههڵكهوتووهو وهكوو كهسێكی ههاڵواردهی ناوبهدهرهوه ناسراوهو مێژوویهكی بۆ خۆیو بنهماڵهو
نهتهوهكهی تۆمار كردووه.
محهمهدئهمین زهكی ساڵی 1295ی ڕۆمی ( )1879لهدایك بووه .منداڵ بووه كه دایكی مردووهو تووشی گرانهتێ هاتووه ،ناچار
له زستاندا خراوهته ناو بهفر تا تایهكهی بهێنرێته خوارێ .ئهمه دواتر دوچاری نهخۆشیی ڕۆماتیزمی كردووه .پاشان نراوهته بهر
خوێندن له حوجرهی مهال عهزیز ،فێری فارسیو نووسین بووه .له 1892دا خراوهته مهكتهبی موڵكیی تاقه قوتابخانهی ئهوكاتهی
شار 1893 .براوهته پۆلی دووهمی مهكتهبی ڕوشدییهی عهسكهری ،كه ههر ئهو ساڵه به هیممهتی «سهعید پاشای خهندان»ی
ڕۆڵهیهكی سلێمانی كراوهتهوه ،به یهكهم دهر چووه .ههردوو ساڵی سێیهمو چوارهمیش یهكهم بووه 1896/1/24 .بڕوانامهی
تهواوكردنی قوتابخانهكهی وهر گرتووه .ههر له پۆلی سێیهمیشهوه بههرهی وێنهكێشیی لێ دیاری داوه.
باوكی ،مهبهستی بووه ههمان ڕێچكهی كاری ئهو بگرێو حهزی نهكردووه درێژه به خوێندن بدا ،بهاڵم محهمهدئهمین ملی نهداوهو
به زویری لهگهڵ هاوڕێكانیدا به ڕێی (كفری)دا ڕووی كردووهته بهغدا بۆ خوێندن له قوتابخانهی ئهعدادیی عهسكهریی ئهوێ .ئیدی
لهوكاتهوه تا خوێندنی تهواو كردووه« ،كاكهڕهش»ی براگهورهی –بهتایبهتی -ژێربهژێر بهبێ ئاگاداریی باوكی پارهی بۆ ناردووهو
خهرجیی خوێندنی كێشاوه .خۆی ددانی پێدا ناوه كه ئهگهر «كهكهڕهش»ی برای نهبوایه ،له دواڕۆژدا دهبوه یا بهقاڵ یا كهسێكی
دهستهپاچهی كاروباری ژیان پێبهڕێوهنهچوو! یهكهم ساڵی ئهم قۆناغهی به پلهی یهكهم بڕیوه« .مهعرووف ئهفهندی»ی مامۆستای
مێژوو پهیی به بههرهداریی بردووه ،لهبهر ئهوه چاودێریی كردووهو پشتی گرتووه .دووهم ساڵیش دووهم بووه .لهم ساڵهیشهوه
زۆربهی كاتی خۆیی بۆ وێنهكێشان تهرخان كردووه« ،ڕهئووف ئهفهندی»ی مامۆستای وێنهو «فایهق ئهفهندی»ی بهڕێوهبهریش
هاندهری بوون .ئهو ماوهیه چهند تابلۆیهكی نهخشاندووهو پێشكهشی كردووه؛ تابلۆی مزگهوتی شێخ عهبدولقادری گهیالنیی به
قول ئاغاسیی دهریاییو یهكێكی دیی -ئهو بهره كه له قشڵهی عهسكهریو شهقامهوه بهسهر ڕووباری دیجلهدا دهڕوانێ  -به مامۆستای
وێنهو هیی (كازمییه) به موشیر پاشاو بهڕێوهبهر بهگ .تابلۆیهكی (كازمییه)یشی پاشتر لهگهڵ خۆدا بردووه بۆ ئهستهمووڵ،
پێشكهشی وهزارهتی جهنگی كردووه .ههر ئهو ماوهیه چووهته چاپخانه له (عهباخانه) بۆ یارمهتیی مامۆستای وێنه ،پێكهوه
هێڵكێشی خشتهو وێنهی دیكهیان كردووه.
پاش ئهو دوو ساڵهی بهغدا ،لهگهڵ هاوپۆلهكانیدا به ئهبووغرێب ،عانه ،دێرزوور ،ڕققه ،حهڵهبدا چوونهته ئهسكهندهروونهو لهوێوه
به پاپۆڕ بۆ مهرسین ،ڕۆدس ،قهاڵی سوڵتانییه ،ئهمجا ئهستهمووڵ بۆ (مهكتهبی حهربییه) .لهبهر ئهوهی تابلۆیهكی پێشكهشی
وهزارهتی جهنگ كردووه ،ڕێی دراوه بچێته (ڕهسمخانه) .له پۆلی یهكهمدا حهڤدهههم بووه .هاوڕێیهتیی لهگهڵ ماجد بهگی عوسمان
پاشای سڵێمان پاشای قهوواسی قوماندانی پێشووی جهندرمهی بهغدادا پهیدا كردووه .لهوێ ،باری داراییی خراپ بووه .له پۆلی
دووهمدا 35ههمو له سێیهمدا –پۆلی كۆتایی( -ساڵی 15 )1899ههم بووه26 .ههم پلهی نێو ئهو  34قوتابییه بووه كه له قوتابخانهی
ئهركان وهر گیراون .له پۆلی یهكهمی ئهركان پێنجهم ،له پۆلی دووهم 22ههمو له پۆلی سێیهم (ساڵی 24 )1902ههم بووه .ئهمجا
به پلهی نهقیبی مومتاز چووهته لهشكری شهشهم له بهغدا 1903 .براوهته (ئیدارهی ئهمالكی سنییه) وهك ئهندازیار ،تا ڕاگهیاندنی
مهشرووته له 1908دا لێی ماوهتهوه .دواتر براوهته لهشكری دووهم له (ئهدرنه) .لهوێڕا چووهته ئهستهمووڵ ،كراوه به ئهندامی
لیژنهی نهخشهسازی كه «میرلیوا شهوقی پاشا» فهرماندهی بووه ،بهشداری سازكردنی نهخشهی ئهستهمووڵو دهوروبهری بووه.
 1907وهك ئهفسهرێكی تۆپۆگرافی بووه به ئهندامی لیژنهی دیاریكردنی سنووری نێوان توركیا -ڕووسیا له ناوچهی قهفقاس1912 .
كه شهڕی باڵكان ههاڵیساوه ،به داوای خۆی براوهته لهشكری پێنجهم له بهرهی (جهتاڵجه) ،بووه به دووهم ئهركان حهرب.
 1913لهگهڵ وهفدێكی عهسكهریدا نێردراوهته شاری(كلێرمۆن) له فهڕهنسه بۆ مهشقی عهسكهری ،ساڵێك ماوهتهوه .كه
گهڕاوهتهوه ،خراوهته بهشی تهكنیكیی پێویستیی گشتی .پاش مانگێك براوهته بهشی یهكهمی ئهركان 1914 .بۆ دووهم جار كراوه
به ئهندامی لیژنهی دیاریكردنی سنووری ڕووسیا .لهگهڵ لیژنهكهدا چووهته تفلیس ،بهاڵم كه یهكهم جهنگی جیهانی بهرپا بووه،
دوادوایییهكانی  1914له تفلیسهوه كهوتووهته ڕێو دیسهمبهری ئهو ساڵه گهیشتووهتهوه ئهستهمووڵ.
هێندهی نهخایاندووه كراوه به ئهركان حهرب له قول ئۆردووی یهكهم .پاش ماوهیهك به داوای مارشاڵ فۆندهر غۆڵتس پاشا تا
سێ مانگ بهشداریی خولێكی فڕۆكهوانیی كردووه .سێپتهمبهری  1915بووه به موقهددهم ،نێردراوه بۆ ئهركان حهربی لهشكر له
عیراق .له نۆڤهمبهردا گهیشتووهته جێ له(سهلمان پاك)8 .ی نۆڤهمبهری  1915به فهرمانی سهرۆكی ئهركانی گشتی چووه بۆ ڕیزی
ئهركانو وهزیفهی بهڕێوهبهری جموجووڵی پێ دراوه له سهلمان پاكو شێخ سهعدو كووت .ئهپریلی  1916ڕاسپێردراوه بۆ وهرگرتنی
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چهكهكانی «جهنهڕاڵ تاوسهند» ،كه له كووت خۆی بهدهستهوه داوه ،له 29ی مانگدا لهبریی سوپای تورك وهری گرتوون.
كه لهشكری شهشهم له عیراق به فهرماندهییی خهلیل پاشا پێك هاتووه ،كراوه به بهڕێوهبهری بهشی ههواڵگری .كه بهغدا
له مارسی 1917دا لهالیهن سوپای ئینگلیزهوه داگیر كراوه ،لهگهڵ لهشكرهكهدا گهڕاوهتهوه بۆ مووسڵ .زۆری پێ نهچوه ڕووی
كردووهته ئهستهمووڵ 1917/7/1 .به داوای «مستهفا كهمال پاشا»ی فهرماندهی لهشكری حهوتهم ،بووه به یاریدهدهری سهرۆكی
ئهركانی ئهو لهشكره له ئهستهمووڵ ،لهگهڵیشیدا چووه بۆ حهڵهب .كه مستهفا كهمال له فهرماندهییی لهشكر البراوهو فهوزی پاشای
چهقماق جێی گرتووهتهوه ،لهتهك ئهو لهشكرهدا چووه بۆ فهلهستین8 .ی ئۆكتۆبهری  1917ئامادهی بهرهی شهڕی خهلیل ڕهحمان،
قودسو نابلوس بووه ،تا  1918/9/15لهو ناوه ماوهتهوه .نێردراوه بۆ لهشكری سێیهمو  10/20پێوهندیی پێوه كردووه .كۆتاییی ئهو
ساڵه براوهته بهشی مێژووی جهنگ ،تا ناوهڕاستی  1924لهوێ بووه .ئهو ماوهیه بهشداری كۆبوونهوهی دامهزراندنی (جهمعییهتی
تهعالیی كوردستان) بووه له ئهستهمووڵ ،به ئهندامی یهكهم دهستهی بهڕێوهبردنی ههڵبژێردراوه .هاوزهمان چهندین مهدالیاو نیشانی
ڕێزلێنانی وهر گرتووه :نیشانی جهنگ  ،1916 -نیشانی زیوی لێوهشاوهیی 1916 -و نیشانی جهنگی نهمسایی -ئۆكتۆبهری .1917
 1924/7/24له توركیا ههاڵتووهو گهڕاوهتهوه بۆ عیراق .دوای چهند ڕۆژێك بووه به مامۆستای مهدرهسهی عهسكهری .به
تاقیكردنهوه خراوهته ناو سوپای عیراقو بووه به فهرماندهی فهوجی شهشهم .كۆتاییی  1924كراوه به فهرماندهی مهدرهسهی
عهسكهریو خانهی مهشقپێكردن (دار التدریب) .جوواڵی  1925له سوپا هاتووهته دهرێ ،بووه به نائیبی لیوای سلێمانی له یهكهم
خولی ئهنجومهنی نوێنهرانی عیراقدا ()1928/1/28- 1925/5/16و به دووهم جێگری سهرۆك ههڵبژێردراوه .ئۆگهستی ئهو ساڵه
كراوهتهوه به عهقید له سوپادا 1925/11/24 .بووه به وهزیری ئهشغاڵو گهیاندن له دووهم وهزارهتی عهبدولموحسین سهعدوون
()1926/11/21- 1925/6/26و پاشتر له دووهم وهزارهتی جهعفهر عهسكهری ()1928/1/14- 1926/11/21دا 1927/8/6 .بووه به
وهزیری مهعاریف تا  1928/1/8كه وهزارهتی تێدا ههڵوهشاوهتهوه .پاش چوار مانگ دیسان بووهتهوه به نائیبی سلێمانی له دووهم
خولی ئهو ئهنجومهنهدا ( ،)1930/7/1- 1928/9/28به یهكهم جێگری سهرۆكی ئهنجومهن ههڵبژێردراوه 1929/4/28 .كراوه به
وهزیری جهنگ له یهكهم وهزارهتی تۆفیق سویدی ()1929/9/19- 4/28دا .له چوارهم حكوومهتی عهبدولموحسین سهعدوون (9/19
)1929/11/13دا بووه به وهزیری ئهشغاڵو گهیاندن .كه  1929/11/14عهبدولموحسین خۆی كوشتووه ،وهزارهت ههڵوهشاوهتهوه،ئهمیش لێی هاتووهته دهرێ .پاش چوار ڕۆژ بۆ جاری چوارهم كراوهتهوه به وهزیری ههمان وهزارهت له كابینهی ناجی سویدی
()1930/3/11- 1929/11/18دا .كه نووری سهعید بۆ دووهم جار وهزارهتی پێك هێنایهوه ( ،)1932/11/3- 1931/10/19له ههمان
جێ بووهتهوه به وهزیر ،به وهكالهت وهزارهتی بهرگریشی له  1931/11/30- 1خراوهته ئهستۆ.
 1933/3/25بووه به بهڕێوهبهڕی گشتیی وهزارهتی ئابووریو گهیاندن9/12 .ی ههمان ساڵ كراوهته بهڕێوهبهری گشتیی
ئاودێری 1934/9/8 .كراوهتهوه به بهڕێوهبهری گشتیی وهزارهتی ئابووریو گهیاندن .له سێیهم كابینهی جهمیل مهدفهعی¬دا (3/4
 )1935/3/17بووهتهوه به وهزیری ئابووریو گهیاندن3/17 .ی ههمان ساڵ به هۆی ههڵوهشانهوهی وهزارهتهوه ،كشاوهتهوه .لهدووهم وهزارهتی یاسین هاشمیدا ( )1936/11/29- 1935/3/17بۆ ههشتهم جار كراوهتهوه به وهزیری ئابووریو گهیاندن .كودهتای
عهسكهریی 1936/11/29ی بهكر سدقی بووه به مایهی تێكچوونی وهزارهت ،له وهزارهت هاتووهته دهرێ .بووهتهوه به نائیبی
سلێمانی له ههشتهم خولی ئهنجومهنی نوێنهراندا ()1939/2/22- 1937/12/23و به دووهم جێگری سهرۆك ههڵبژێردراوه .له نۆیهم
خول ()1943/6/9- 1939/6/12و دهیهم خول ()1946/5/31- 1943/10/9دا بووهتهوه به نائیبی سلێمانی .ئهو ماوهیه له پێنجهم
وهزارهتی نووری سهعیددا ( )1930/3/31- 2/22كراوهتهوه به وهزیری ئهشغاڵو گهیاندن .له سێیهم وهزارهتی ڕهشید عالی گهیالنیدا
( )1941/1/30- 1940/3/31كراوه به وهزیری ئابووری .له شهشهم وهزارهتی نووری سهعیددا ( )1942/10/4- 1941/10/9بۆ جاری
دهیهم كراوهتهوه به وهزیری ئهشغاڵو گهیاندن .لهبهر ئهوهی ڕۆماتیزم زۆری بۆ هێناوهو كهوتووهته چارهسهری خۆی ،پاش سێ
مانگو له 1942/2/10دا دهستی كێشاوهتهوه .ئۆكتۆبهری  1943به نائیبی سلێمانی ههڵبژێردراوه .لێرهوهو له  1943/12/25بهدواوه
تا كۆچی دواییی له 1948/7/10دا وهك ئهندام (عهین) له ئهنجومهنی پیراندا ماوهتهوه.
محهمهدئهمین زهكی ،سااڵنه له حوزهیران بهدواوه چووهته شهقاڵوهو ههوارگهی سهاڵحهدین .ساڵی  1948سهرۆكی لیژنهی
یارمهتیدانی لیقهوماوانی پێنجوێن بووه ،هاتووهته سلێمانی .پاش یهكدوو ڕۆژ كۆچی دواییی كردووهو له گردی سهیوان نێژراوه.
محهمهدئهمین زهكی ،زمانهكانی عهرهبی ،فارسی ،توركی ،ئینگلیزی ،فهرهنسی ،ئهڵمانیو ڕووسیی زانیون .ههر له منداڵییهوه
خولیای مێژوو و ئهدهبیاتی ههبوه .یهكهم جار شیعرێكی الوانهوهی بۆ سهیید تههای بهرزنجی نووسیوه .له ڕوشدییهی عهسكهری
شیعرێكی دیكهی وتووه .سێیهم شیعری ساڵی  1897له ئهعدادیی عهسكهریی بهغدا نووسیوه .كه پیرهمێردی شاعیریش له دوورگهی
ههگبهلی «نهژاد»ی كوڕیی بووه ،چامهیهكی بۆ نووسیوه .بهاڵم درێژهی به شیعرنووسین نهداوه ،چونكه پیرهمێرد قهناعهتی پێ
هێناوه واز له شیعر بهێنێ .پاش تهواوكردنی مهدرهسهی ئهركان ،كهوتووهته پهیجۆری بابهتی مێژووییو عهسكهری ،وهزیفهی
نووسهری عهسكهریی له ڕۆژنامهی «وهقت»یشدا دیوه.
بهرههمه توركیهكانی:
 .1عثمانلى اردوسى ،بغداد1324 ،هـ.
 .2عثمانلى اسفارى حقنده تدقيقات ،استانبول1336 ،هـ.























 .3عراق نصل غائب ايتدك ،استانبول1336 ،هـ.
 .4عراق سفرى خطالرمزى ،استانبول 1336 ،هـ.
 .5حرب عموميده عثمانلى جبههلرى وقايعى ،استانبول1337 ،هـ.
 .6سلمان پاك ميدان محاربهسى و ذيلى ،استانبول1339 ،هـ.
 .7بغداد وصوك حادثه ضياعى ،استانبول1339 ،هـ.
 .8عراق تاريخ حرب مختصرى ،استانبول1339 ،هـ.
 .9كوت االماره هجوم و محاصرهسى( ،دوو بهرگی دهستنووسه ،له ئهرشیڤی عهسكهریی بریتانیا پارێزراوه).
 .10حيات خاطراتى (سێ دهفتهری دهستنووسه ،یهكهمیان كراوه به عهرهبی).
بهرههمه كوردیهكانی:
 .1موحاسهبهی نیابهت ،بهغداد.1928 ،
 .2خوالصه هك تاریخی كوردو كوردستان له قهدیمهوه تا ئیمڕۆ ،جڵد  ،1بهغداد.1931 ،
 .3خوالصه هك تاریخی كوردو كوردستان له قهدیمهوه تا ئیمڕۆ ،جڵد  ،21بهغداد( 1937 ،ئهم دوو بهرگی كتێبه
محهمهدعهلی عهونی كردوویه به عهرهبیو سااڵنی 1939و  1948له قاهیره لهچاپی داون).
 .4دوو تهقهالی بێسوود ،بهغداد( 1935 ،ڕێی باڵوبوونهوهی نهدراو له چاپخانهدا دهستی بهسهردا گیرا .بهڕێز سهباح غالب
ئهو سااڵنهی پێشوو لهناو پاشماوهی كهرهستهكانی «ئهدمۆندز»دا دۆزییهوهو ساڵی  1984به لێكۆڵینهوهیهكهوه لهچاپی دا).
 .5مشاهیر الكرد وكردستان( ،به كوردی به ناوی (كوردی بهناوبانگ)هوه نووسیویه ،سانیحهی كچی كردوویه به عهرهبی؛
یهكهم بهرگی  1945له بهغدا ،دووهم بهرگی به دهستكاریی محهمهدعهلی عهونییهوه  1947له قاهیره لهچاپ دراوه).
 .6تاریخی سلێمانی وه واڵتی ،بغداد( .1939 ،محهمهدجهمیل بهندی ڕۆژبهیانی كردوویه به عهرهبی ،چاپی یهكهمی -بهغدا،
 ،1951چاپی دووهمی -سلێمانی.)2002 ،
بهرههمی عهرهبی:
 تقر ر محمد أمنی زكي نائب السل مان ة بشأن اجل ش العراق  ،مطبعة احلكومة ،بغداد34 ،1929 ،ص.محهمهدئهمین زهكی ،به قسهی میر بهسری ،ئهم بهرههمانهیشی ههبوه :دهستنووسێكی بیرهوهریهكانی سێر دۆگاڵس هێگ،
ڕاپۆرتی گرنگی سهبارهت به ئاودێریو تووتن ههبوه .ههر به هییمهتی ئهو دائیرهی (ئینحیساری تووتن) دامهزرێنراوه.
جێی باسه ،بنكهی ژین ههموو وتار و نووسینو كتێبهكانیی به چوار بهرگ لهچاپ داوهتهوه .چی لهبارهی محهمهدئهمین
زهكیشهوه نووسراوه ،له بهرگێكدا كۆی كردووهتهوهو لهچاپی داوه.
محهمهدئهمین زهكی ،پیاوێكی هێمن ،سهنگین ،لهخۆبوردوو ،پشوودرێژ ،نهرمونیانو بههرهمهند بوو .وهك شیعری نووسیوهو
شیعری شاعیرانی گهورهی كوردو فارسی خوێندووهتهوه ،دهستی وێنهكێشانی ههبوه .ئێستا ههر دوو تابلۆی هونهریی له بهردهستدا
ماوه ،كه هیچ دوور نییه به یهكهمین بهرههمهكانی هونهری شێوهكاریی كوردیو عیراقیش دابنرێ.
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سهرچاوه :چی لهبارهی محهمهدئهمین زهكی بهگهوه نووسراوه ،ئامادهكردنی ڕهفیق ساڵح،
بنكهی ژین  -سلێمانی ،ل306- 303 ،302- 293 ،281- 279 ،63- 58؛ صفحات من دفتر ذكريات
محمد أمني زكي ،ترجمه من التركية العثمانية د .خليل علي مراد« ،ژین» (گۆڤار) ،سلێمانی،
ژ ،1پووشپهڕی  ،2009ل.272-237

املؤرخ الكبير محمد أمني زكي


كان احلاج عبدالرحمن بن محمود بن صادق باثير من سكان حي (گویژه) مبدينة السليمانية ،له قافلة بغال لنقل السلع
والبضائع التجارية بني مدينة السليمانية واملدن االخرى .وقد تزوج باثنتني؛ اجنبت اوالهما محمد امني ومحمد رشيد
«كاكهرهش» ،واجنبت الثانية «حبيبة بنت احلاج محمد عبداهلل داراغا» كالً من :محمد علي ومحمد صالح وابرهيم ورعنا
وبهية .وانتقل بينهم «عباس ابن كاكةرةش» الى تركيا ولم يعد ،أما محمد كاكهرهش مع أوالد زوجة احلاج عبدالرحمن
الثانية فقد بقوا في ُكردستان ،ومن بني أوالد احلاج عبدالرحمن برع السيد محمد أمني زكي وظهر كشخصية متميزة
ومعروفة ،إذ سجل تأريخا ً لنفسه واسرته وامته.
ولد السيد محمد أمني زكي عام  1295الرومية (1879م) .توفيت والدته وهو صغير واصيب الطفل محمد أمني مبرض
احلمى ،وفي شتاء ُكردستان القارص ُج ِعل الطفل في ركام ثلجي بغية تنزيل درجة حماه ،مما أثر عليه بعد ذلك واصيب مبرض
ّ
الروماتزم الذي الزمه الى مماته.
ادخل محمد أمني املدرسة الدينية مبكتب (حجرة) املال عزيز وتعلم فيه اللغة الفارسية والقراءة والكتابة والقرآن الكرمي.
وفي سنة  1892ادخل املدرسة امللكية الرسمية التي كانت املدرسة الرسمية الوحيدة في السليمانية آنذاك .وفي سنة
 1893قبل في الصف الثاني باملدرسة الرشدية العسكرية ،التي فتحت في تلك السنة بهمة ومحاولة سعيد باشا خندان،
وكان الناجح األول .كما كان في السنة الثالثة والرابعة هو الناجح األول أيضاً .في  1896/1/24حصل على شهادة إكمال
الدراسة االبتدائية .وظهرت فيه منذ الصف الثالث موهبة الرسم ،فكان يعرف كرسام ماهر.
أحب والده أن يعمل ابنه نفس عمله ولم يرغب في أن يواصل دراسته .ولكن االبن أص ّر على مواصلة الدراسة واتخذ مع
زمالئه طريق كفري متوجها ً الى بغداد ليواصل دراسته في مدرسة االعدادية العسكرية ومتكن من حتقيق مبتغاه .وكان
يعاونه أخوه الكبير «كاكهرهش» دون علم من والده ويرسل اليه مايلزمه من مصروفات حياته العادية والدراسية .ولقد أق ّر
بنفسه أنه لوال أخوه كاكهرهش لكان بقاال ً أو شخصا ً عدمي االمكانية عاجزا ً عن ادارة امور حياته الشخصية .كان املتفوق
أحس مبوهبة محمد أمني الفنية ،لذلك
األول في السنة االولى من هذه املرحلة الدراسية وان مدرسه السيد «معروف أفندي» ّ
رعاه وسانده .وفي السنة الثانية من دراسته كان الناجح الثاني وانه قد خصص أكثر أوقاته ملمارسة فن الرسم .في حني أن
كالً من مدرسه الفني «رؤوف أفندي» ومدير مدرسته «فائق أفندي» كانا يشجعانه بهذا االجتاه .فرسم عدة لوحات في تلك
الفترة وأهداها الى أشخاص معينني؛ لوحة مسجد الشيخ عبدالقادر الكيالني الى الرائد البحري ،لوحة جهة الكرخ من
على القشلة العسكرية والنهر الى مدرس الرسم ،ولوحة ثالثة التي هي منظر منطقة الكاظمية قدمها الى املشير باشا
واملدير .كما أخذ فيما بعد لوحة اخرى للكاظمية وذهب بها الى اسطنبول وقدمها الى وزارة احلربية .وفي تلك الفترة كان
يذهب الى مطبعة في منطقة (العبخانة) ليساعد مدرس الرسم وعمال معا ً في تخطيط اجلداول ورسوم أخرى.
وبعد تلكما السنني في بغداد واكمال دراسته االعدادية في  ،1898سافر مع زمالء صفه عن طريق أبي غريب ،عانه،
ديرالزور ،رقة ،حلب واألسكندرونه ومنها بالباخرة الى مرسني ،رودس ،القلعة السلطانية ثم اسطنبول حيث املدرسة احلربية.
وآلنه قدم لوحته الى وزارة احلربية ،سمح له بدخول (املرسم) .كان تسلسله  17في الصف األول ،وصاحب مع السيد ماجد
بيك ابن عثمان باشا آمر اجلندرمة السابق في بغداد .كان وضعه املالي سيئاً .كان تسلسله  35في الصف الثاني ،وكان في
الصف الثالث (الصف األخير  )1899تسلسله  .15قبل في مدرسة األركان .كان تسلسله في الصف األول الناجح اخلامس
وفي الصف الثاني الـ  22وفي الصف الثالث ( )1902الـ  .24ثم دخل الفيلق العثماني السادس عام  1903برتبة نقيب .وعني
في إدارة األمالك السنية مهندسا ً الى حني اعالن املشروطية عام  1908بقي هناك .ثم نقل الى الفيلق الثاني في (أدرنه) ومن
هناك ذهب الى اسطنبول وعني عضوا ً في جلنة اخلرائط الذي كان آمر اللواء «شوقي باشا» آمرا ً لها .شارك في إعداد خريطة
مدينة اسطنبول وضواحيها.
في سنة  1907تعني عضوا ً في جلنة تخطيط احلدود بني تركيا وروسيا كضابط طوبوغرافي في منطقة قفقاس .وبعد
اندالع معركة بالقان سنة  1912نقل بنا ًء على طلبه الى الفيلق اخلامس في جبهة (جتاجله) وصار أركان حرب الثاني .في
سنة  1913ارسل الى مدينة (كليرمون) بفرنسا ضمن وفد عسكري لغرض التدريب العسكري ،بقي هناك سنة .ثم عاد وعني
في القسم الفني للمستلزمات العامة .وبعد شهر نقل الى قسم األركان األول .وفي عام  1914عني ثانية عضوا ً في جلنة
حتديد احلدود الروسية -التركية ،فذهب الى (تفليس) .ولكن بعدما اندلعت احلرب العاملية االولى في أواخر تلك السنة  ،عاد
من تفليس ووصل الى اسطنبول في ديسمبر  .1914لم مير وقت طويل حتى صار أركان حرب في اجليش األول .وبعد مدة وعلى
طلب املارشال فوندر غولتس باشا شارك مدة ثالثة أشهر في دورة للطيران .وفي سبتمبر  1915ترفع الى رتبة مقدم وارسل
الى أركان حرب الفيلق في العراق .وفي شهر نوفمبر  1915وبنا ًء على أمر رئيس األركان العامة نقل الى مدرسة األركان وعهد
اليه وظيفة مدير احلركات في سلمان باك وشيخ سعد والكوت .وفي ابريل  1916امر باستالم اسلحة اجلنرال طاوسند الذي
استسلم في الكوت ،وقد استلمها في  29منه نيابة عن اجليش التركي.
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ينّ

وحينما تشكل الفيلق السادس في العراق بأمر من خليل باشا ،تعني محمد امني زكي مديرا ً لقسم االستخبارات فيه.
وحينما احتلت بغداد في مارس  1917من قبل اجليش البريطاني ،فانه عاد مع جيشه الى املوصل ولم ميض زمن قصير اال أن
توجه نحو اسطنبول في  1917/7/1على طلب مصطفى كمال باشا آمر الفيلق السابع .ثم تعني معاونا ً لرئيس أركان ذلك
الفيلق ،وذهب معه الى حلب .وملا عزل مصطفى كمال عن آمرية الفيلق وناب منابه فوزي باشا جقماق ،فانه ذهب مع ذلك
الفيلق الى فلسطني .وفي  1917/10/8شارك في جبهة خليل الرحمن ،القدس ونابلي الى  1918/9/15بقي هناك .ثم ارسل
الى الفيلق الثالث وفي  10/20التحق به .وفي نهاية تلك السنة نقل الى قسم تأريخ احلروب وبقي هناك الى أواسط سنة
 .1924في تلك الفترة انتخب عضوا ً في الهيئة االدارية االولى لـ(جمعية تعالي ُكردستان) التي مت تشكيلها في أواخر سنة
 .1918باالضافة الى ذلك ك ّرم بعدة مداليات وشارات تكرمي :مثل شارة احلرب سنة  ،1916شارة املهارة الفضية  1916وشارة
احلرب النمساوية في اكتوبر .1917
رجع الى العراق في  .1924/7/24وبعد عدة أيام من عودته تع مدرسا ً في املدرسة العسكرية .واثر اختبار خاص نقل
الى اجليش العراقي وصار آمرا ً للفوج السادس .وفي نهاية سنة  1924ع آمرا ً للمدرسة العسكرية ودار التدريب .وفي متوز
 1925خرج من اجليش وصار نائبا ً في أول دورة ( )1928/1/28-1925/5/16جمللس النواب العراقي عن لواء السليمانية .واختير
نائبا ً ثانيا ً لرئيس اجمللس في اغسطس من العام نفسه .اعيد الى اجليش العراقي وتعني برتبة عقيد .وفي  1925/11/24اصبح
وزيرا ً لالشغال واالتصاالت .وفي الوزارة الثانية لعبداحملسن السعدون ( ،)1926/11/21-1925/6/26ثم في الوزارة الثانية جلعفر
العسكري ( )1928/1/14-1926/11/21اصبح وزيرا ً للمعارف من  1928/1/8-1927/8/6حيث الغيت تلك الوزارة .وبعد أربعة
أشهر العيد انتخابه نائبا ً للواء السليمانية في الدورة الثانية جمللس النواب ( )1930/7/1-1928/9/28واختير فيه نائبا ً أول
لرئيس اجمللس .وفي  1929/4/28تعني وزيرا ً للحربية في الوزارة االولى لتوفيق السويدي ( .)1929/9/19-4/28وفي احلكومة الرابعة
لعبداحملسن السعدون ( )1929/11/13-9/19تعني وزيرا ً لالشغال واالتصاالت .وفي  1929/11/14انتحر عبداحملسن السعدون،
لذا الغيت الوزارة .وبعد أربعة أيام وللمرة الرابعة تعني وزيرا ً لالشغال واالتصاالت في وزارة ناجي السويدي (-1929/11/18
 .)1930/3/11وفي  1929/7/2تعني وزيرا ً لالقتصاد واالتصاالت في وزارة نوري السعيد االولى .عندما الغيت هذه الوزارة ،خرج
منها .حينما شكل نوري السعيد وزارته الثانية ( ،)1932/11/3-1931/10/19شغل نفس الوزارة واستلم وزارة الدفاع وكالة
من .1931/11/30-1
ً
ً
ً
ً
وفي  1933/3/25تعني مديرا عاما في وزارة االقتصاد واالتصاالت .في  9/12من السنة نفسها تعني مديرا عاما للري .وفي
 1934/9/8اعيد تعيينه مديرا ً عاما ً في وزارة االقتصاد واالتصاالت .وفي التشكيلة الوزارية الثالثة برئاسة جميل املدفعي
( )1935/3/17-3/4تعني وزيرا ً لالقتصاد واالتصاالت .وفي  3/17من السنة نفسها وبسبب الغاء تلك الوزارة تخلى عن منصبه
الوزاري .وفي وزارة ياسني الهاشمي الثالثة ،تعني للمرة الثامنة وزيرا ً لالقتصاد واالتصاالت .ولكن تالنقالب العسكري لبكر
صدقي في  1936/11/29تسبب في تفكيك تلك الوزارة وخرج منها محمد أمني زكي وصار نائبا ً عن لواء السليمانية في
الدورة الثامنة جمللس النواب ( )1939/2/22-1937/12/23وانتخب نائبا ً ثانيا ً لرئيس اجمللس.
وفي الدورة التاسعة جمللس النواب ( )1943/6/9-1939/6/12وكذا في الدورة العاشرة ( )1946/5/31-1943/10/9اعيد انتخابه
نائبا ً عن لواء السليمانية .وفي تلك املدة اعيد تعيينه ايضا ً وزيرا ً لالقتصاد واالتصاالت في وزارة نوري السعيد اخلامسة (-2/22
 )1930/3/31وفي الوزارة الثالثة لرشيد عالي الكيالني ( )1941/1/30-1940/3/31ع وزيرا ً لالقتصاد واالتصاالت .وفي وزارة نوري
السعيد السادسة ( )1942/10/4-1941/10/9وللمرة العاشرة ع وزيرا ً لالقتصاد واالتصاالت.
ومبا انه كان مصابا ً مبرض الروماتزم وأثر فيه ذلك املرض تأثرا ً بالغاً ،بدأ مبعاجلة مرضه .وبعد مرور ثالثة أشهر وبالتحديد
في  1942/2/10انسحب من الوزارة .وفي شهر اكتوبر عام  1943انتخب نائبا ً عن لواء السليمانية .ومن هذا التأريخ وبعد
 1943/12/25والى يوم وفاته في  1948/7/10بقي كعضو (عني) في مجلس األعيان.
ان محمد أمني زكي كان يسافر الى مصيف شقالوه وصالح الدين بعد شهر حزيران من كل سنة .وفي سنة  1948كان
رئيسا ً للجنة مساعدة منكوبي پینجوین ،فقدم الى السليمانية وبعد يوم أو يومني توفي ودفن في مقبرة (گردی سهیوان -تل
سيوان) ،مبدينة السليمانية.
ينّ

ينّ

ينّ







كان املرحوم محمد أمني زكي ،يجيد اللغات العربية والفارسية والتركية واالنكليزية والفرنسية واالملانية والروسية.
ومنذ صباه كان مهتما ً بالتأريخ واآلدب وفي محاولته األدبية االولى كتب قصيدة في رثاء السيد طه اليرزجني .وعندما كان
طالبا ً في مدرسة الرشدية العسكرية نظم قصيدة اخرى .وكتب قصيدته الثالثة سنة  1897عندما كان في االعدادية
العسكرية ببغداد .وحينما كان الشاعر پیرهمیرد في جزيرة (هگبلی) ورزق بولد سماه «نذاد» ،كتب محمد أمني زكي قصيدة
باملناسبة .ولكنه لم يستمر في نظم القصائد وكتابة الشعر ،ألن الشاعر ثيرةميرد أقنعه بتخليه عن كتابة الشعر .وبعد
اكمال دراسته في مدرسة األركان بدأ بالعمل اجلدي والبحث في املوضوعات التأريخية والعسكرية ومارس وظيفة (كاتب
عسكري) في جريدة (وقت).
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آثاره التركية:
 .1عثمانلى اردوسى ،بغداد ،استنبول1336 ،هـ.
 .2عثمانلى اسفارى حقنده تدقيقات ،استنبول1336 ،هـ.
 .3عراق نصل غائب ايتدك ،استنبول1336 ،هـ.
 .4عراق سفرى خطالرمزى ،استنبول1337 ،هـ.
 .5حرب عموميه عثمانلى جبههلرى وقايعى ،استنبول1337 ،هـ.
 .6سلمان پاك ميدان محاربهسى و ذيلى ،استنبول1337 ،هـ.
 .7بغداد و صوك حادثه ضياعى ،استنبول1339 ،هـ.
 .8عراق تاريخ حرب مختصرى ،استنبول1339 ،هـ.
 .9كوت االماره هجوم و محاصرهسى( ،مجلدان مخطوطان في األرشيف العسكري البريطاني).
 .10حيات خاطراتى (ثالثة دفاتر مخطوطة ،ترجم دفتر منها الى العربية).









آثاره باللغة الكردية:
 .1موحاسهبهى نيابهت (محاسبة النيابة) ،بغداد.1928 ،
 .2خالصة تأريخ الكرد ُ
وكردستان من قدمي الزمان الى اليوم ،ج ،1بغداد.1931 ،
 .3خالصة تأريخ الكرد ُ
وكردستان من قدمي الزمان الى اليوم ،ج ،2بغداد.1937 ،
وهذان اجمللدان قد ترجمتا الى العربية من قبل السيد محمد علي عوني وطبعا في القاهرة في سنة  1939وسنة
.1948
 .4دوو تهقهالى بى سوود (محاولتان غير مجديتان) ،بغداد.1935 ،
 .5مشاهير الكرد ُ
وكردستان ،ترجمة ابنته سانحة الى العربية .طبع اجللد األول سنة  1945في بغداد وطبع مجلده الثاني
وبتصرف من قبل محمد علي عوني سنة  1947في القاهرة.
 .6تاریخی سلێمانی وه واڵتی (تأريخ السليمانية وأنحائها) ،بغداد( 1937 ،ترجمه الى العربية محمد جميل بندي الروذبياني،
طبعته االولى في بغداد سنة  ،1951وطبعته الثانية في السليمانية سنة .2002
آثاره بالعربية:
 .1تقرير بشأن اجليش العراقي ،مطبعة احلكومة -بغداد34 ،1929 ،ص.
وحسبما يقول «مير بصري» فقد كان حملمد أمني زكي آثار اخرى ،منها مخطوطة مذكرات سير «دوغالس هيغ» ،وتقريره
املهم عن الري وزراعة التبغ .وبجهود ذلك الرجل مت انشاء دائرة انحصار التبغ.
ومن اجلدير بالذكر أن مؤسسة ژین قامت بطبع جميع كتابات محمد أمني زكي من مقاالت و كتب بواقع أربعة مجلدات
وجمعت كل ماكتب عن محمد أمني زكي في مجلد وطبعته.
قوي الشخصية ،سمحا ً متفانيا ً مخلصاً ،طوبل النفس صابرا ً ل ّينا ً
كان املرحوم محمد أمني زكي ،رجالً هادئ الطبع ّ
موهوباً .وكما كان يكتب الشعر ،فانه استمر على قراءة وحفظ قصائد كبار الشعراء ،وكان له مهارة في فن الرسم وهناك
تعد أول انتاج فني تشكيلي كردي وعراقي.
لوحتان بديعتان من آثاره الفنية باقية الى اآلن .والنستبعد أن ّ



























املصدر :چی لهبارهی محهمهدئهمین زهكی بهگهوه نووسراوه (ماكتب عن محمد أمني زكي
بيك)،إعداد رفيق صالح ،مؤسسة ژین -السليمانية ،ص ،63-58ل306-303 ،302-293 ،281-279؛
صفحات من دفتر ذكريات محمد أمني زكي ،ترجمه من التركية العثمانية د .خليل علي مراد،
«ژین» (مجلة) ،السليمانية ،العدد  ،1متوز  ،2009ص.272-237
مالحظة :قام السيد (حسني حسن كرمي)  -مشكورا ً  -بترجمة املقدمة وسيرة حياة محمد
أمني زكي بيك الى اللغة العربية.
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سهعید پاشای حسێن پاشای خهندان

سعيد باشا ابن حسني باشا خندان
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-1؟ -2سهعید بهگی مهحمود پاشای
ئهحمهد ئاغای خهندان

-1؟ -2سعيد بيك ابن محمود باشا ابن
احمد آغا خندان









عوسمان پاشای سڵێمان بهگی قهوواس
كوڕی حسێن پاشای خهندان






عثمان باشا ابن سليمان بيك ال َقواس ابن
حسني باشا خندان
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عوسمان پاشای سڵێمان بهگی قهوواس كوڕی
حسێن پاشای خهندان

عثمان باشا ابن سليمان بيك ال َقواس ابن حسني
باشا خندان





ماجد بهگی عوسمان پاشا

ماجد بيك ابن عثمان باشا
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حهمید بهگی عوسمان پاشا

حميد بيك ابن عثمان باشا







جهمال بهگی عوسمان پاشا

جمال بيك ابن عثمان باشا
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جهمان بهگی عوسمان پاشا و «ناریمان»ی
هاوسهری
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جمال بيك ابن عثمان باشا و زوجته «نارميان»













«ناریمان»ی هاوسهری جهمال بهگی عوسمان
پاشا و منداڵهكهی

«نارميان» زوجة جمال بيك ابن عثمان باشا و ابنها
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«فههیمە»ی عهلی بهگی جهڕڕاحی بهغدایی:
هاوسهری عوسمان پاشا

«فهيمة» بنت علي بيك اجلراح البغدادي:
زوجة عثمان باشا

















«فاتمه»ی عوسمان پاشای خهندان و «فههیمه»ی دایكی

«فاطمة» بنت عثمان باشا خندان
وأمها «فهيمة»
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«فههیمه»ی عهلی بهگی جهڕڕاحی بهغدایی

«فهيمة» بنت علي بيك اجلراح البغدادي









عائیشهی عوسمان پاشای خهندان
هاوسهری محهمهدڕهمزی بهگ












عائشة بنت عثمان باشا خندان
زوجة محمد رمزي بيك
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ڕهعنای عهبدوڕڕهحمان مهحمووود سادق باپیر

رعنا بنت عبدالرحمن بن محمود صادق بابير

















محهمهد ڕهشید «كاكهڕهش»ی
عهبدوڕڕهحمان بهگی مهحموود سادق باپیر










محمد رشيد «كاكهرهش»
بن عبدالرحمن بن محمود صادق بابير
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محهمهدڕهشید «كاكهڕهش»ی
عهبدوڕڕهحمان بهگی مهحموود سادق باپیر

محمد رشيد «كاكهرهش»
بن عبدالرحمن بن محمود صادق بابير





















محهمهد كوڕی محهمهدڕهشید «كاكهڕهش»

محمد بن محمد رشيد «كاكهرهش»
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شاهۆ  ،چهتین ئایدن  ،مهتین ئایدن
كوڕانی عهباس كاكهڕهش لهگهڵ دایكیاندا

شاهو  ،جتني آيدن  ،متني آيدن
ابناء عباس كاكهرهش وامهم















چهتین ئایدن كوڕی عهباس كاكهڕهش

جتني آيدن ابن عباس كاكهرهش
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محهمهدڕهمزیی سهعید بهگی مهحموود پاشای
خهندان« ،نهزوومی»ی كوڕی و «لوتفییه»ی كچی

محمد رمزي بن سعيد بيك بن محمود باشا
خندان ،ابنه «نظومي» وبنته «لطفية»













-1جاهید -2؟ -3محهمهدڕهمزیی سهعید بهگ
-4بهدیع


-1جاهد  -2؟ -3محمد رمزي سعيد بيك
-4بديع
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محهمهدئهمین زهكی ،دانیشتوووی ناوهڕاست
به بهرگی ئهفسهریی عوسمانییهوه

محمد أمني زكي ،اجلالس في الوسط
باملالبس العسكرية العثمانية











محهمهدئهمین زهكی
به بهرگی ئهفسهریی عوسمانییهوه
















محمد أمني زكي
باملالبس العسكرية العثمانية
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محهمهدئهمین زهكی
به بهرگی ئهفسهریی عوسمانییهوه

محمد أمني زكي
باملالبس العسكرية العثمانية











محهمهدئهمین زهكی
به بهرگی مهدهنییهوه














محمد أمني زكي
باملالبس املدنية
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محهمهدئهمین زهكی

محمد أمني زكي









محهمهدئهمین زهكی

محمد أمني زكي
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محهمهدئهمین زهكی

محمد أمني زكي











محهمهدئهمین زهكی

محمد أمني زكي
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محهمهدئهمین زهكی

محمد أمني زكي











محهمهدئهمین زهكی

محمد أمني زكي
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 -1میرزا فهرهجی حاجی شهریف
 -2محهمهدئهمین زهكی

 -1مرزا فرج احلاج شريف -2محمد أمني زكي















دووهم خولی ئهنجوومهنی نوێنهرانی عێراق
(سهردهمی پاشایهتی)
ریزی یهك-4 :جهمال بابان -14سهبری حاجی عهلی ئاغا
ریزی دوو-4 :داود حهیدهری -5حازم شهمدین ئاغا
-7ئیسماعیل بهگی رهواندزی -11محهمهدئهمین زهكی
-15محهمهد بهگی چاف -18مهعرووف جیاووك






























































الدورة الثانية جمللس النواب العراقي
(العهد امللكي)
الصف األول-4 :جمال بابان -14صبرى احلاج على اغا
الصف الثاني-4 :داود احليدري -5حازم شمدين اغا
-7اسماعيل بيك الرواندوزي -11محمد امني زكي -15
محمد بيك اجلاف معروف جياوك
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پشكنینی قوتابخانهی پۆلیس،
سهردهمی دووهم كابینهی یاسین هاشمی
-1عهبدولئیالهـ -2محهمهدئهمین زهكی
-3مهلیك غازی -4یاسین هاشمی

تفتيش مدرسة الشرطة،
عهد وزارة ياسني الهاشمي الثانية
-1عبد االله -2محمد امني زكي -3امللك غازي
-4ياسني الهاشمي



















كۆتاییهاتنی ههشتهم خولی ئهنجوومهنی نوێنهرانی عێراق
()1939/2/22 -1937/12/23
-2فوئاد عارف -5مهلیك غازی -7محهمهد سهدر
-9محهمهدئهمین زهكی
















انتهاء الدورة البرملانية الثامنة
)1939/2/22 -1937/12/23
-2فؤاد عارلف -5امللك غازي -7محمد الصدر
-9محمد امني زكي
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سێیهم وهزارهتی ڕهشید عالی گهیالنی
1940/4/1
 -2یاسین هاشمی  -3ساڵح جهبر  - 4ڕهشید عالی گهیالنی
 - 5عومهر نهزمی  - 6نووری سهعید  - 7محهمهدئهمین زهكی

وزارة رشيد عالي الكيالني الثالثة
1940/4/1
 -2ياسني الهاشمي  -3صالح جبر  -4رشيد عالي الكيالني
-5عمر نظمي -6نوري السعيد  -7محمد أمني زكي
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سێیهم كابینهی جهمیل مهدقهعی
 -1عهبدولحسێن چهلهبی  -2محهمهدئهمین زهكی  -3تۆفیق
سویدی  -4ڕهشید خۆجه  -5جهمیل مهدفهعی  -6یووسف
غونهیمه  -7عهبدولعهزیز قهساب  -8نوری سهعید












































وزارة جميل املدفعي الثالثة:
-1عبداحلسني جلبي -2محمد امني زكي -3توفيق السويدي -4رشيد
خوجه -5جميل املدفعي -6يوسف غنيمة -7عبدالعزيز القصاب
-8نوري السعيد
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كردنهوهی پردی ئاسنینی فهللووجه 1932/4/5 ،لهالیهن
مهلیك فهیسهڵی یهكهمهوه سهردهمی دووهم كابینهی
نووری سهعید
 -1محهمهدئهمین زهكی  -2جهعفهر عهسكهری
 -3مهلیك فهیسهڵی یهكهم  -4نوری سهعید

افتتاح جسر فلوجة احلديدي من قبل امللك فيصل األول
 1932/4/5عهد حكومة نوري السعيد الثانية

-1محمد أمني زكي -2جعفر العسكري
-3امللك فيصل اآلول -4نوري السعيد





















سهردهمی سێیهم كابینهی ڕهشید عالی گهیالنی
ڕیزی یهكهم -1 :؟  -2ڕهشید عالی گهیالنی  -3ئهحمهد
بهگی تۆفیق بهگ  /موتهسهڕیفی ههولێر
ڕیزی دووهم -1 :محهمهدئهمین زهكی  -2؟














































عهد حكومة رشيد عالي الكيالني الثالثة
الصف اآلمامي-1 :؟ +-2رشيد عالي الكيالني -3أحمد
بيك توفيق بيك /متصرف لواء أربيل
الصف اخللفي-1 :محمد أمني زكي -2؟
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سهردهمی سێیهم كابینهی ڕهشید عالی گهیالنی
 -1ڕهشید عالی گهیالنی  -2محهمهدئهمین زهكی
 -3؟  -4ئهحمهد بهگی تۆفیق بهگ (له پشتهوه)

عهد حكومة رشيد عالي الكيالني الثالثة

-1رشيد عالي الكيالني -2محمد أمني زكي
-3؟ -4أحمد بيك توفيق بيك (في اخللف)





















سهردهمی سێیهم كابینهی ڕهشید عالی گهیالنی














 -1؟  -2ڕهشید عالی گهیالنی  -3محهمهدئهمین
زهكی  -4ئهحمهد بهگی تۆفیق

عهد حكومة رشيد عالي الكيالني الثالثة













-1؟ -2رشيد عالي الكيالني
-3محمد أمني زكي -4أحمد بيك توفيق بيك
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 -1؟  -2؟  -3ڕهشید عالی گهیالنی
 -4محهمهدئهمین زهكی

-1؟ -2؟ -3رشيد عالي الكيالني
-4محمد أمني زكي















دووهم له دهسته چهپهوه:
محهمهدئهمین زهكی – ڕێگهی (هامڵتن)














الثاني في اليسار :محمد أمني زكي
طريق (هاملنت)
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محهمهدئهمین زهكی و عهبدولئیالهـ

محمد أمني زكي وعبد االله

















سێیهمی پشتهوه (له چهپهوه):
محهمهدئهمین زهكی










الثالث في اخللف (من اليسار)
محمد أمني زكي
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عهبدولئیاله له ناوهڕاستدا،
محهمهدئهمین زهكی لهوپهڕه

عبد االله في الوسط ،محمد أمني زكي
في الطرف اآلخر











محهمهدئهمین زهكی
له پشت عهبدولئیالههوه








محمد أمني زكي
خلف عبد االله
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دووهمی دهسته چهپ :محهمهدئهمین زهكی

الثاني من اليسار :محمد أمني زكي











 -4محهمهدئهمین زهكی:
پڕۆژهی (صكالوية)






-4محمد أمني زكي:
مشروع (الصكالوية)
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 -3محهمهدئهمین زهكی:
پڕۆژهی (صكالوية)

-3محمد أمني زكي:
مشروع (الصكالوية)











 - 1محهمهدئهمین زهكی:
پڕۆژهی (صكالوية)






-1محمد أمني زكي:
مشروع (الصكالوية)
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محهمهدئهمین زهكی  -شهقاڵوه

محمد أمني زكي  -شقالوه















تاڤگهی گهلی عهلی بهگ

شالل كلي علي بيك
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 -1؟  -2محهمهدئهمین زهكی :شهقاڵوه

-1؟ -2محمد أمني زكي :شقالوه





شهقاڵوه

شقالوه
67









68



 -5محهمهدئهمین زهكی

 -5محمد أمني زكي













 -1سهیید ئهحمهدی بهرزنجی  -2؟
 -3محهمهدئهمین زهكی  -4؟  -5بهدیع












-1سيد احمد البرزجني -2؟
-3محمد أمني زكي -4؟ -5بديع
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مهلیك غازی كوڕی فهیسهڵی یهكهم

امللك غازي أبن امللك فيصل األول



عهبدولئیالهـ
سهرههڵوێستی تهختی شاهانه (وهسی)

عبد االله (الوصي)
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دیمهنێكی ئهوسای ناوچهی شهقاڵوه

منطقة شقالوه وقتذاك



پاسهوانی فاتمه خان له شهقاڵوه

حارس فاطمة خامن في شقالوه

















دیمهنێكی ئهوسای ناوچهی شهقاڵوه

منظر آخر ملنطقة شقالوه
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 -1جاهید  -2سانیحه  -3محهمهدئهمین زهكی
 -4ماجد  -5بهدیع – ئهستهمووڵ1922 ،

-1جاهد -2سانحة -3محمد أمني زكي
-4ماجد -5بديع  -اسطنبول1922 ،











 -1ماجد  -2محهمهدئهمین زهكی
 -3سانیحه  -4فاتمه  -5جاهید




-1ماجد -2محمد أمني زكي
-3سانحه -4فاطمة -5جاهد
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 -1فاتمه خان  -2محهمهدئهمین زهكی

-1فاطمة -2محمد أمني زكي













 -1بهدیع  -2محهمهدئهمین زهكی  -3سانیحه
 -4فاتمه  -5ماجد


 -1بديع  -2محمد أمني زكي -3سانحة
-4فاطمة  -5ماجد
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 -1محهمهدئهمین زهكی -2بهدیع  -3سانیحه

-1محمد أمني زكي بيك -2بديع -3سانحة











-1محهمهدئهمین زهكی -2سانیحه
-3فاتمه -4بهدیع




-1محمد أمني زكي -2سانحة
-3فاطمة -4بديع
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-1محهمهدئهمین زهكی  -2؟  -3جاهید
 -4سانیحه  -5ماجد  -6فاتمه
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-1محمد أمني زكي -2؟ -3جاهد -4سانحة
-5ماجد -6فاطمة











-1ماجد  -2فاتمه  -3محهمهدئهمین زهكی

-1ماجد -2فاطمة -3محمد أمني زكي
81
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 -1سانیحه  -2فاتمه  -3محهمهدئهمین زهكی

-1سانحة -2فاطمة -3محمد أمني زكي













 -1سانیحه -2محهمهدئهمین زهكی

-1سانحة  -2محمد أمني زكي
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 -1جاهید  -2محهمهدئهمین زهكی
 -3فاتمه -4ماجد

-1جاهد -2محمد أمني زكي
-3فاطمة -4ماجد



دانیشتوو-1 :ماجد -2جاهید -3فاتمه
-4محهمهدئهمین زهكی
ڕاوهستاو-1 :سانیحه -2بهدیع -3هاوسهری بهدیع








اجلالسون-1 :ماجد -2جاهد فاطمة
-4محمد أمني زكي













الواقفون :سانحة -2بديع -3زوجة بديع
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-1ماجد -2محهمهدئهمین زهكی
-3فاتمه  -4سانیحه
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-1ماجد -2محمد أمني زكي
-3فاطمة -4سانحة





















خێزانی محهمهدئهمین زهكی بهسواریی واڵخهوه

افراد عائلة محمد أمني زكي راكبني البغال
87
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ههمان بۆنه

نفس املناسبة













-1؟ -2فاتمه -3محهمهدئهمین زهكی -4؟
-5سانیحه -6ماجد


-1؟ -2فاطمة -3محمد أمني زكي
-4؟ -5سانحة -6ماجد
89
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فاتمه له شهقاڵوه

فاطمة في شقالوه





 -1فاتمه -2سانیحه -3ماجد

-1فاطمة -2سانحة -3ماجد
91
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 -1فاتمه  -2؟ -3ماجد

-1ماجد -2؟ -3فاطمة





 -1فاتمه  -2سانیحه

-1فاطمة -2سانحة
93
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كوڕانی محهمهدئهمین زهكی

ابناء محمد أمني زكي





 -1سانیحه  -2فاتمه

-1سانحة -2فاطمة
95
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 -1فاتمه  -2سانیحه

 -1فاطمة -2سانحة





 -1فاتمه  -2سانیحه
خانووی سهر شهقامی (الزهاوی)








-1فاطمة -2سانحة
الدار الواقعة على شارع (الزهاوي)
97
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ڕاوهستاو-1 :ماجد -2هاوسهری ماجد -3سانیحه
-4محهمهد مهخزوومی
دانیشتوو-1 :فاتمه -2؟ -3محهمهدئهمین زهكی

الواقفون-1 :ماجد -2زوجة ماجد -3سانحة
-4محمد اخملزومي
اجلالسون-1 :فاطمة -2؟ -3محمد أمني زكي





دانیشتوو-1 :فاتمه  -2سانیحه
 -3محهمهدئهمین زهكی  -4بهدیع
ڕاوهستاو-1 :ماجد  -2جاهید












اجلالسون-1 :فاطمة -2سانحة
-3محمد أمني زكي  -4بديع
الواقفان-1 :ماجد -2جاهد
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 -1سانیحه  -2محهمهد مهخزوومی
 -3محهمهدئهمین زهكی

-1سانحة -2محمد اخملزومي
-3محمد أمني زكي

















سانیحه الی پهیكهری داتاشراوی حهریر  -ههولێر

سانحة  -بجانب منحوتة (حرير)  -أربيل
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 -1سانیحه  -2؟  -3ماجد
102

-1سانحة -2؟ -3ماجد



سانیحه

سانحة
103



سانیحه
104

سانحة



 -1سانیحه  -2ماجد  -3جاهید
شهقاڵوه1931 ،




-1سانحة -2ماجد  -3جاهد،
شقالوه1931 ،
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 -3سانیحه  -شهقاڵوه

 -3سانحة  -شقالوه



سانیحه

سانحة
107



سانیحه
108

سانحة



سانیحه

سانحة
109



سانیحه
110

سانحة













-2سانیحه  -3د .ئهمینه موراد -له دهرچوانی
سانهویی مهركهزیی بهغدا1938 ،








-2سانحة -3د .أمينة مراد من خريجات الثانوية
املركزية  -بغداد1938 ،
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دهرچوانی ساڵی 1938ی
سانهویی مهركهزیی بهغدا

خريجات
الثانوية املركزية  -بغداد1938 ،















ئاههنگی دهرچوانی ساڵی 1938ی سانهویی
مهركهزیی بهغدا

حفلة تخرج الثانوية املركزية  -بغداد1938 ،
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ئاههنگی دهرچوانی ساڵی 1938ی سانهویی
مهركهزیی بهغدا

حفلة تخرج خريجات الثانوية املركزية
بغداد1938 ،



سانیحه

سانحة
115









ئاههنگی نهورۆزی  ،1948بهغدا
باخچهی (هۆڵی مهلیك فهیسهڵی دووهم)
 -1ماجد -2؟  -3محهمهد مهخزوومی
-4سانیحه -5بهدیع
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احتفاالت عيد نوروز  ،1948بغداد
حديقة (قاعة امللك فيصل الثاني)
-1ماجد -2؟ -3محمد اخملزومي -4سانحة -5بديع









ئاههنگی نهورۆزی  ،1948بهغدا

احتفاالت عيد نوروز  ،1948بغداد
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ئاههنگی نهورۆزی  ،1948بهغدا

احتفاالت عيد نوروز  ،1948بغداد



سانیحه

سانحة
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 -1ماجد  -2سانیحه
120

-1ماجد -2سانحة

سانیحه

سانحة











محهمهد حهسهن مهخزوومی

محمد حسن اخملزومي
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 -1هاوسهری بهدیع  -2سانیحه
 -3محهمهد مهخزوومی  -4بهدیع

-1زوجة بديع -2سانحة
-3محمد مخزومي -4بديع







 -1ژاڵه  -2سانیحه

 -1ژاله -2سانحة
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 -1ژاڵه  -2بهدیع  -3هاوسهری بهدیع
 -4سانیحه -5حهسهن

-1ژاله محمد اخملزومي -2بديع -3زوجة بديع
-4سانحة -5حسن محمد مخزومي











 -1ژاڵه  -2سانیحه -3حهسهن

 -1ژاله محمد  -2سانحة
-3حسن محمد اخملزوومي
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 -1محهمهد مهخزوومی -2ژاڵه
-3حهسهن  -4سانیحه

-1محمد اخملزومي -2ژاله -3حسن -4سانحة











محهمهد حهسهن مهخزوومی

محمد حسن اخملزومي
127

























128



ههمان بۆنه

نفس املناسبة



محهمهد مهخزوومی و سهركۆمار عهبدولسهالم
عارف لهكاتی وهرگرتنی (یاریگای گهل)دا ،بهغدا

محمد اخملزومي ورئيس اجلمهورية عبدالسالم
عارف اثناء استالم (ملعب الشعب) ،بغداد







محهمهد مهخزوومی
نهقیبی یهكێتیی ئهندازیارانی عیراق

محمد اخملزومي نقيب احتاد مهندسي العراق























كۆنگرهی یهكێتیی ئهندازیارانی عهرهب
 -1محهمهد حهببه  -2محهمهد مهخزوومی
 -3محهمهد سهقهر ئهمینداری گشتیی یهكێتیی ئهندازیارانی عهرهب














مؤمتر احتاد مهندسي العرب -1محمد حبة -2محمد
اخملزومي -3محمد صقر أمني عام احتاد مهندسي العرب
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 -1محهمهد مهخزوومی
 -2سهركۆمار عهبدوڕڕهحمان عارف

-1محمد اخملزومي
-2رئيس اجلمهورية عبدالرحمن عارف











ژاڵه محهمهد مهخزوومی

ژاله محمد اخملزومي
131
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ژاڵه محهمهد مهخزوومی

ژاله محمد اخملزومي باملالبس الكردية













ژاڵه ،تارای كچی و زیائی كوڕی

ژاله محمد اخملزومي وبنتها «تارا» وابنها «ضياء»
133
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بهدیع محهمهدئهمین زهكی

بديع محمد أمني زكي









جاهید محهمهدئهمین زهكی

جاهد محمد أمني زكي
135
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جاهید محهمهدئهمین زهكی

جاهد محمد أمني زكي بيك



















جاهید محهمهدئهمین زهكی بهبهرگی كوردییهوه

جاهد محمد أمني زكي بيك
باملالبس الكردية
137
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 -1ماجد محهمهدئهمین زهكی -2ئیلهام مهدفهعی
منداڵهكانیان(سیروان ،ساالر ،برووسكه)

 -1ماجد محمد أمني زكي  -2الهام املدفعي
أوالدهما (سيروان ،ساالر ،بروسكه)



 -1ئیلهام مهدفهعی  -2ماجد محهمهدئهمین زهكی

 -1الهام املدفعي -2ماجد محمد أمني زكي







سیروان و ساالر كوڕانی ماجد محهمهدئهمین زهكی

سيروان وساالر ابناء ماجد محمد أمني زكي



ریاز جاهید محهمهدئهمین زهكی

رياض جاهد محمد أمني زكي











139

ڕێوڕهسمی چله ی كۆچ ی دواییی
محهمهدئهمین زهكی بهگ
مراسيم اربعينية محمد امين زكي بيك
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148
148

149

150

151

152

153
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گڵكۆی محهمهدئهمین زهكی له گردی سهیوان

مزار محمد أمني زكي بيك في تل (سيوان)
157

































بهری (كهرخ) لهسهر قشڵهو ئهمبهری رووبارهوه
وێنهكێشانی محهمهدئهمین زهكی


جهة (الكرخ) من علي القشلة العسكرية واجلهة املقابلة للنهر
بريشة محمد امني زكي بيك

158





















(گاریه) ،هۆیهكی گواستنهوهی سهردهمی عوسمانی
وێنهكێشانی محهمهد ئهمین زهكی












(گاریه) ،من وسائل النقل في العهد العثماني
بريشة محمد امني زكي
159

دانیشتنێك
لهگه ڵ سانیحه محهمهدئهمین زهكی و ژاڵه ی كچیدا
بهیرووت  -رێبهندان ی 2008

لقاء مع سانحة محمد امين زكي و بنتها ژاله
بيروت  -يناير 2008
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