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ئەفسانەی صەالحوددین

سەروەر پێنجوێنی

توێژەر لە بەشی توێژینەوەی ناوەندی رۆشنگەریی چاودێر

پاڵەوانێكی نەتەوەیی كوردی، یان سەركردەیەكی موسوڵمانی 
سوننی لە بنەماڵەیەكی دیمەن توركمانی-عەرەبی؟!
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پوختە

ــی داپۆشــیوە.  ــی خۆی ــدە درەوشــاوەیە، كــە ڕووناكیەكــەی كەســێتیی واقیعی ــن كەســێتییەكی ئەوەن ــی داپۆشــیوە. صەالحوددی ــی خۆی ــدە درەوشــاوەیە، كــە ڕووناكیەكــەی كەســێتیی واقیعی ــن كەســێتییەكی ئەوەن صەالحوددی

ــەنگاندن  ــان و هەڵ س ــوو تێڕام ــی هەم ــك جێ ــەی خەڵ ــەی كات و الی زۆرب ــێتیە زۆرب ــەم كەس ــام بوون ب ــەنگاندن سەرس ــان و هەڵ س ــوو تێڕام ــی هەم ــك جێ ــەی خەڵ ــەی كات و الی زۆرب ــێتیە زۆرب ــەم كەس ــام بوون ب سەرس

ــە  ــەوە. ئەمــەش كەســێتیەكەی كردووەت ــی گرتووەت ــەی كەســێتیەكەی و كارەكان ــە و پێداچوونەوەیەكــی بێ الیەنان ــەوە. ئەمــەش كەســێتیەكەی كردووەت ــی گرتووەت ــەی كەســێتیەكەی و كارەكان و پێداچوونەوەیەكــی بێ الیەنان

كەســێتییەكی ئەفســانەیی یــان ـ ڕاســترت ـ نیمچە-ئەفســانەیی كەســێتییەكی ئەفســانەیی یــان ـ ڕاســترت ـ نیمچە-ئەفســانەیی semilegendarysemilegendary، بــەو واتایــەی كەســێتیەكەی لــە ، بــەو واتایــەی كەســێتیەكەی لــە 

ــە  ــاواز دەردەچــن. بۆی ــەوە جی ــە وردەكاریەكانی ــژوودا ب ــە مێ ــی خەڵكــدا لەگــەڵ كەســێتیە واقیعیەكــەی ل ــە زەین ــاواز دەردەچــن. بۆی ــەوە جی ــە وردەكاریەكانی ــژوودا ب ــە مێ ــی خەڵكــدا لەگــەڵ كەســێتیە واقیعیەكــەی ل زەین

ــی و  ــی ئایین ــەر ئایدیۆلۆجیایەك ــە. ه ــیاریی مێژووییامن ــتییەكی هۆش ــێتیە پێویس ــەم كەس ــەوەی ئ ــی و واقیعی كردن ــی ئایین ــەر ئایدیۆلۆجیایەك ــە. ه ــیاریی مێژووییامن ــتییەكی هۆش ــێتیە پێویس ــەم كەس ــەوەی ئ واقیعی كردن

نەتەوەییــش چاوەڕوانیــی خۆیــی لــە كەســێتیەكە و هێامســازیەكەی هەیــە و فرمانســازی و بەگەڕخســتنی خــۆی نەتەوەییــش چاوەڕوانیــی خۆیــی لــە كەســێتیەكە و هێامســازیەكەی هەیــە و فرمانســازی و بەگەڕخســتنی خــۆی 

هەیــە بــۆی، و هــەر الیەنێــك بــە مەبەســتێك خــۆی بــە »نــەوەی صەالحوددیــن« دەزانێــت، كــە یەكااڵكردنــەوەی هەیــە بــۆی، و هــەر الیەنێــك بــە مەبەســتێك خــۆی بــە »نــەوەی صەالحوددیــن« دەزانێــت، كــە یەكااڵكردنــەوەی 

ئــەم بەگەڕخســتنە ئایدیۆلۆجیاییانــەش تەواوکــەری هەوڵەکەمانــە بــۆ بیناکردنــەوەی شــێوەی مێژوویــی واقیعیــی ئــەم بەگەڕخســتنە ئایدیۆلۆجیاییانــەش تەواوکــەری هەوڵەکەمانــە بــۆ بیناکردنــەوەی شــێوەی مێژوویــی واقیعیــی 

کەســێتیەکە. کەســێتیەکە. 

كلیلــە وشــەكان: كلیلــە وشــەكان: صەالحوددینــی ئەییووبــی، ئەییووبیــەكان، كەســێتیی نیمچە-ئەفســانەیی، هێرشــە خاچیــەكان، صەالحوددینــی ئەییووبــی، ئەییووبیــەكان، كەســێتیی نیمچە-ئەفســانەیی، هێرشــە خاچیــەكان، 

ــامیی  ــی ئیس ــوردی، تەوژم ــی ك ــری نەتەوەی ــی، بی ــی عەرەب ــری نەتەوەی ــامی، بی ــی مەسیحی-ئیس ــامیی توندوتیژی ــی ئیس ــوردی، تەوژم ــی ك ــری نەتەوەی ــی، بی ــی عەرەب ــری نەتەوەی ــامی، بی ــی مەسیحی-ئیس توندوتیژی

ــوردی، ئیســامی ســوننی. ــوردی، ئیســامی ســوننی.ك ك



بەشی توێژینەوەی ناوەندی رۆشنگەریی چاودێر

CHAWDER Enlightenment Center© | Research Department3

2021

پێشەکی

ئەفسانەی )صەالحوددین(، و بەتاڵ كردنەوەی ئەفسانەئەفسانەی )صەالحوددین(، و بەتاڵ كردنەوەی ئەفسانە

ئەفســانەی صەالحوددیــن كــە زیاتــر لــە خۆرئــاوا )ئەورۆپــا( شــێوەی گرتــووە و لــە خۆرهەاڵتیــش ڕەگ وڕیشــەی ئەفســانەی صەالحوددیــن كــە زیاتــر لــە خۆرئــاوا )ئەورۆپــا( شــێوەی گرتــووە و لــە خۆرهەاڵتیــش ڕەگ وڕیشــەی 

ــەوەی  ــەوەی ئەفســانەییە و ئ ــەم ئەفســانەیە تێك بشــكێرنێت، و ئ ــی شــیتەڵ بكرێــت و ئ ــە؛ ئێســتە كاتیەت ــەوەی هەی ــەوەی ئەفســانەییە و ئ ــەم ئەفســانەیە تێك بشــكێرنێت، و ئ ــی شــیتەڵ بكرێــت و ئ ــە؛ ئێســتە كاتیەت هەی

واقیعــی و مێژووییــە لــە ژیاننامەكــەی و ڕۆڵــی هەرەگرنگــی لــە قۆناغــە مێژووییەكــەی خۆیــدا؛ جیابكرێنــەوە، واقیعــی و مێژووییــە لــە ژیاننامەكــەی و ڕۆڵــی هەرەگرنگــی لــە قۆناغــە مێژووییەكــەی خۆیــدا؛ جیابكرێنــەوە، 

ــی  ــەوە و ملكەچ ــانەیە بدۆزرێن ــەم كەسێتی/ئەفس ــت بوونی ئ ــتی دروس ــەرەداوەكانی پش ــەرچاوەكان و س ــی و س ــەوە و ملكەچ ــانەیە بدۆزرێن ــەم كەسێتی/ئەفس ــت بوونی ئ ــتی دروس ــەرەداوەكانی پش ــەرچاوەكان و س و س

ڕەخنەســازییەكی مێژوویــی و زانســتی بكرێــن.ڕەخنەســازییەكی مێژوویــی و زانســتی بكرێــن.

Anne-Anne- )ــاوازە بــەم ئامانجــە دراوە، كــە لێكۆڵینەوەكــەی خاتــوو )ئان-مــاری ئێــدێ ــاوازە بــەم ئامانجــە دراوە، كــە لێكۆڵینەوەكــەی خاتــوو )ئان-مــاری ئێــدێ( بەتایبەتــی كــە هەوڵێكــی ن بەتایبەتــی كــە هەوڵێكــی ن

Marie EddéMarie Eddé ) )١٩٥٠١٩٥٠-(ـــیە، پرۆفێســۆری مێــژووی عــەرەب لــە ســەدەكانی ناوەڕاســتدا، لــە زانكــۆی ڕێنیــس لــە -(ـــیە، پرۆفێســۆری مێــژووی عــەرەب لــە ســەدەكانی ناوەڕاســتدا، لــە زانكــۆی ڕێنیــس لــە 

فڕەنســا، هــەر بــە نــاوی فڕەنســا، هــەر بــە نــاوی SaladinSaladin )چاپــی یەكــەم: پاریــس،  )چاپــی یەكــەم: پاریــس، ٢٠٠٨٢٠٠٨(، كــە بایۆگرافیایەكــی ڕەخنەیــی و ژیاننامەیەكــی (، كــە بایۆگرافیایەكــی ڕەخنەیــی و ژیاننامەیەكــی 

نوێیــە بــۆ صەالحوددیــن )زیاتــر لــە نوێیــە بــۆ صەالحوددیــن )زیاتــر لــە ٧٦٠٧٦٠ الپەڕەیــە(. دواییــش لەالیــەن وەرگێــڕی بەتوانــا خاتــوو )جەیــن مــەری  الپەڕەیــە(. دواییــش لەالیــەن وەرگێــڕی بەتوانــا خاتــوو )جەیــن مــەری 

تــۆد( تــۆد( Jane Marie ToddJane Marie Toddـــەوە )هەڵ گــری دۆكتۆراتــی ئەدەبــی بــەراوردكاری، و خاوەنــی زیاتــر لــە ـــەوە )هەڵ گــری دۆكتۆراتــی ئەدەبــی بــەراوردكاری، و خاوەنــی زیاتــر لــە ٩٠٩٠ وەرگێــڕان(  وەرگێــڕان( 

كــراوە بــە ئینگلیــزی )چاپــی زانكــۆی هارڤــارد، كــراوە بــە ئینگلیــزی )چاپــی زانكــۆی هارڤــارد، ٢٠١١٢٠١١(.(.

پرۆفێســۆری  ئێــدێ،  ئان-مــاری  خاتــو 

مێــژووی عــەرەب لە ســەدەكانی ناوەڕاســتدا
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توێــژەر، كــە پســپۆڕی بوارەكەیــە و پێشــرت چەنــد لێكۆڵینەوەیەكــی لەســەر مێــژووی ئەییووبیــەكان ـ و هەروەهــا توێــژەر، كــە پســپۆڕی بوارەكەیــە و پێشــرت چەنــد لێكۆڵینەوەیەكــی لەســەر مێــژووی ئەییووبیــەكان ـ و هەروەهــا 

ــەم كارە  ــی؛ ل ــۆ فڕەنس ــڕاوە ب ــی وەرگێ ــەت بەوان ــی تایب ــی مێژووی ــك دەق ــام داوە و هەندێ ــەكان ـ ئەنج ــەم كارە خاچی ــی؛ ل ــۆ فڕەنس ــڕاوە ب ــی وەرگێ ــەت بەوان ــی تایب ــی مێژووی ــك دەق ــام داوە و هەندێ ــەكان ـ ئەنج خاچی

ناوازەیــەدا هەوڵــی داوە ئــەو نــوورساو و لێكۆڵینەوانــەی پێشــوو تێ پەڕێنێــت كــە لەســەر ئــەم كەســێتیە ناوازەیــەدا هەوڵــی داوە ئــەو نــوورساو و لێكۆڵینەوانــەی پێشــوو تێ پەڕێنێــت كــە لەســەر ئــەم كەســێتیە 

ــوو  ــری وەك ــی ت ــری گرفت ــان هەڵ گ ــن، ی ــرت واقیعی ــن و كەم ــر ڕۆمانتیكی ــان زیات ــوون، و زۆربەی ــەم هات ــوو بەره ــری وەك ــی ت ــری گرفت ــان هەڵ گ ــن، ی ــرت واقیعی ــن و كەم ــر ڕۆمانتیكی ــان زیات ــوون، و زۆربەی ــەم هات بەره

ــێتیە ڕوون  ــەو كەس ــی ئ ــوو الیەنێك ــن هەم ــە بتوان ــن ك ــەواو نی ــەی ت ــان ژیاننام ــن، ی ــداری و دەمارگیری ــێتیە ڕوون الیەن ــەو كەس ــی ئ ــوو الیەنێك ــن هەم ــە بتوان ــن ك ــەواو نی ــەی ت ــان ژیاننام ــن، ی ــداری و دەمارگیری الیەن

بكەنــەوە و واقیعــی ژیانــی صەالحوددینــی مــرۆڤ بخەنــە بــەر چــاو بەبــێ فریوخــواردن بــە وێنــەی ئەفســانەیی بكەنــەوە و واقیعــی ژیانــی صەالحوددینــی مــرۆڤ بخەنــە بــەر چــاو بەبــێ فریوخــواردن بــە وێنــەی ئەفســانەیی 

و ڕۆمانتیكیــی ئــەو كەســێتیە كــە ســەرچاوە و داب ونەریتــە جۆراوجــۆرەكان كێشــاویانە بــۆی. لــە هەمان كاتیشــدا و ڕۆمانتیكیــی ئــەو كەســێتیە كــە ســەرچاوە و داب ونەریتــە جۆراوجــۆرەكان كێشــاویانە بــۆی. لــە هەمان كاتیشــدا 

ــی  ــەردەم و قۆناغ ــوەی س ــە چوارچێ ــن ل ــی صەالحوددی ــە كار و كردەوەكان ــت ك ــیكاری بێ ــی ش ــی لێكۆڵینەوەیەك ــەردەم و قۆناغ ــوەی س ــە چوارچێ ــن ل ــی صەالحوددی ــە كار و كردەوەكان ــت ك ــیكاری بێ ــی ش لێكۆڵینەوەیەك

ــووری  ــەی كولت ــە ڕوانگ ــی ل ــە داوی دادگایی كردن ــەك بكەوێت ــی بكاتەوە ن ــۆی ش ــی خ ــی و كۆمەاڵیەتی ــووری مێژووی ــەی كولت ــە ڕوانگ ــی ل ــە داوی دادگایی كردن ــەك بكەوێت ــی بكاتەوە ن ــۆی ش ــی خ ــی و كۆمەاڵیەتی مێژووی

نــوێ و ســەردەمی نوێــوە. بۆیــە ئــەم كتێبــە تەنهــا گێڕانــەوە و نووســینەوەی مێــژوو نیــە و بایۆگرافیایــەك نیــە نــوێ و ســەردەمی نوێــوە. بۆیــە ئــەم كتێبــە تەنهــا گێڕانــەوە و نووســینەوەی مێــژوو نیــە و بایۆگرافیایــەك نیــە 

كــە بچێتــە خانــەی ئەدەبیاتــەوە، بەڵكــو نهێنــی و ســازش و كەیــن و بەینەكانــی پشــتی ڕووداوەكانیــش ڕونــاك كــە بچێتــە خانــەی ئەدەبیاتــەوە، بەڵكــو نهێنــی و ســازش و كەیــن و بەینەكانــی پشــتی ڕووداوەكانیــش ڕونــاك 

ــە  ــە ڕوو ك ــن دەخات ــۆرشاوی صەالحوددی ــراو و داپ ــی ســەرنج نەدراو و لەبیرك ــك الیەن ــە كۆمەڵێ ــەوە. بۆی ــە دەكات ــە ڕوو ك ــن دەخات ــۆرشاوی صەالحوددی ــراو و داپ ــی ســەرنج نەدراو و لەبیرك ــك الیەن ــە كۆمەڵێ ــەوە. بۆی دەكات

ــدا  ــی خۆی ــە كات ــە ل ــۆی. كتێبەك ــی خ ــی و مێژووی ــوەی واقیع ــۆی و چوارچێ ــی خ ــەوە قاڵب ــێتیەكە دەبات ــدا كەس ــی خۆی ــە كات ــە ل ــۆی. كتێبەك ــی خ ــی و مێژووی ــوەی واقیع ــۆی و چوارچێ ــی خ ــەوە قاڵب ــێتیەكە دەبات كەس

ــوو  ــراوە و بەڵك ــۆ ك ــی ب ــوو ی باش ــراوە و بەڵك ــۆ ك ــی ب ــتنەڕوو ReviewReviewی باش ــەوە و خس ــدان خوێندن ــووە، و چەن ــەوەی زۆری هەب ــتنەڕوو دەنگدان ــەوە و خس ــدان خوێندن ــووە، و چەن ــەوەی زۆری هەب دەنگدان

كۆنفڕانســی بــۆ گیــراوە. ئێمــەش لــەم لێكۆڵینــەوە كورتــەدا ســەرەداو و ڕێنامیــی گرنگــامن لــەم كارە ناوازەیــەوە كۆنفڕانســی بــۆ گیــراوە. ئێمــەش لــەم لێكۆڵینــەوە كورتــەدا ســەرەداو و ڕێنامیــی گرنگــامن لــەم كارە ناوازەیــەوە 

)ئان-مــاری  »صەالحوددیــن«ی  كتێبــی 

)٢٠٠٨( ئێــدێ(، 
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ــووە.  ــەی وەرگرت ــۆد و ڕێبازەك ــە میت ــنیامن ل ــتووە، و بەرچاوڕۆش ــووە. پێ گەیش ــەی وەرگرت ــۆد و ڕێبازەك ــە میت ــنیامن ل ــتووە، و بەرچاوڕۆش پێ گەیش

ئــەوە؛ جگــە لــە هەندێــك كار و بەرهەمــی پێشــەنگ و نوێــرت، وەكــوو كتێبــی » صەالحوددیــن: ژیــان، و ئەفســانە، ئــەوە؛ جگــە لــە هەندێــك كار و بەرهەمــی پێشــەنگ و نوێــرت، وەكــوو كتێبــی » صەالحوددیــن: ژیــان، و ئەفســانە، 

و میراتــی« و میراتــی« Saladin: Life, Legend, LegacySaladin: Life, Legend, Legacy، نووســینی )جــۆن مــان( ، نووســینی )جــۆن مــان( John ManJohn Man، چاپــی ، چاپــی ٢٠١٥٢٠١٥. و كتێبــی . و كتێبــی 

»ژیــان و ئەفســانەی ســوڵتان صەالحوددیــن« »ژیــان و ئەفســانەی ســوڵتان صەالحوددیــن« The Life and Legend of the Sultan SaladinThe Life and Legend of the Sultan Saladin ، نووســینی  ، نووســینی 

)جۆناثــان فیلیپــس( )جۆناثــان فیلیپــس( Jonathan PhillipsJonathan Phillips، چاپــی زانكــۆی یــاڵ، ، چاپــی زانكــۆی یــاڵ، ٢٠١٩٢٠١٩. ئــەم دوو كارەش وەكــوو كارەكــەی خاتــوو . ئــەم دوو كارەش وەكــوو كارەكــەی خاتــوو 

ــە  ــان داوە وێنــەی واقیعیــی كەســێتیەكە و ســەردەمەكەی و ڕۆڵ ــە )ئێــدێ( كاری بایۆگرافیایــی شــیكارین و هەوڵی ــان داوە وێنــەی واقیعیــی كەســێتیەكە و ســەردەمەكەی و ڕۆڵ )ئێــدێ( كاری بایۆگرافیایــی شــیكارین و هەوڵی

ــە نزیكــەوە بینابكەنــەوە. ــە نزیكــەوە بینابكەنــەوە.مێژووییەكــەی ل مێژووییەكــەی ل

ــان حەســەن  ــی شــیعەی لوبن ــدە و ئینســایكلۆپیدیایی و ئەدیب ــووس و گەڕی ــەی مێژوون ــان حەســەن پێشــرتیش لێكۆڵینەوەك ــی شــیعەی لوبن ــدە و ئینســایكلۆپیدیایی و ئەدیب ــووس و گەڕی ــەی مێژوون پێشــرتیش لێكۆڵینەوەك

ــن«  ــن والصليبي ــين والفاطمي ــن العباس ــويب، ب ــن األي ــاح الدي ــن« (، »ص ــن والصليبي ــين والفاطمي ــن العباس ــويب، ب ــن األي ــاح الدي ــن( )١٩٠٨١٩٠٨--٢٠٠٢٢٠٠٢(، »ص ــن األم ــن )حس ــن( )ئەل-ئەمی ــن األم ــن )حس ئەل-ئەمی

)بەیــروت: )بەیــروت: ٢٠٠٤٢٠٠٤(، هــەر بــەم ئامانجــە كاری كــردووە، و زۆر الیەنــی گرنگــی ژیاننامــە و كارەكانــی صەالحوددینــی (، هــەر بــەم ئامانجــە كاری كــردووە، و زۆر الیەنــی گرنگــی ژیاننامــە و كارەكانــی صەالحوددینــی 

هەڵ ماڵیــوە، بەتایبەتــی ئــەوەی پەیوەندیــی بــە الیەنــی سیاســی و مەزهەبیــەوە هەیــە، وەكــوو ئــەوەی چــۆن هەڵ ماڵیــوە، بەتایبەتــی ئــەوەی پەیوەندیــی بــە الیەنــی سیاســی و مەزهەبیــەوە هەیــە، وەكــوو ئــەوەی چــۆن 

ــزە مەســیحیەكان  ــەڵ هێ ــردووە، و چــۆن لەگ ــر ك ــی می ــی ـ فاطیمیەكان ــەڵ شــیعە و ـ بەتایبەت ــەی لەگ ــزە مەســیحیەكان مامەڵ ــەڵ هێ ــردووە، و چــۆن لەگ ــر ك ــی می ــی ـ فاطیمیەكان ــەڵ شــیعە و ـ بەتایبەت ــەی لەگ مامەڵ

)خاچیــەكان( ســازش و مامەڵــەی كــردووە بەتایبەتــی دوای گرتنــەوەی ئەل-قــودس، و چــۆن لــە هەوڵــی )خاچیــەكان( ســازش و مامەڵــەی كــردووە بەتایبەتــی دوای گرتنــەوەی ئەل-قــودس، و چــۆن لــە هەوڵــی 

ــەورەكان.  ــوو ئامانجــە گ ــووە تاك ــدا ب ــی دەســەاڵتی خــۆی و بنەماڵەكەی ــەورەكان. بەرژەوەندی ــوو ئامانجــە گ ــووە تاك ــدا ب ــی دەســەاڵتی خــۆی و بنەماڵەكەی بەرژەوەندی

مێژوونووس و گەڕیدە حەسەن ئەل-ئەمین
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هەرچەنــد ئێمــە ناكرێــت لــە لێكۆڵینەوەیەكــی ئــاوا كــورت و ســەرپێییدا تەمــای ئەوەمــان هەبێــت یــان الفــی هەرچەنــد ئێمــە ناكرێــت لــە لێكۆڵینەوەیەكــی ئــاوا كــورت و ســەرپێییدا تەمــای ئەوەمــان هەبێــت یــان الفــی 

ئــەوە لــێ بدەیــن كــە ئێمــەش ژیاننامــەی صەالحوددیــن دەنووســینەوە، یــان هەتــا بتوانیــن هەمــوو ئــەو الیــەن و ئــەوە لــێ بدەیــن كــە ئێمــەش ژیاننامــەی صەالحوددیــن دەنووســینەوە، یــان هەتــا بتوانیــن هەمــوو ئــەو الیــەن و 

باس وخواســانەی خاتــوو )ئێــدێ( و مێژوونــووس و توێژەرانــی تــر لــە دەرگایــان داون ئێمــەش بەدوایانــدا بچیــن، باس وخواســانەی خاتــوو )ئێــدێ( و مێژوونــووس و توێژەرانــی تــر لــە دەرگایــان داون ئێمــەش بەدوایانــدا بچیــن، 

بەڵكــوو ئامانجەكــە تەنهــا ڕاكێشــانی ســەرنجە بــۆ هەندێــك الیەنــی گرنگــی كەســێتیەكە، بەتایبەتــی ئــەوەی بــۆ بەڵكــوو ئامانجەكــە تەنهــا ڕاكێشــانی ســەرنجە بــۆ هەندێــك الیەنــی گرنگــی كەســێتیەكە، بەتایبەتــی ئــەوەی بــۆ 

خۆمــان، وەكــوو كــورد، بایەخــی زیاتــری هەیــە، چاوەڕوانیەكانــی خۆمــان لــەم كەســێتیە و ڕۆڵــە مێژووییەكــەی.خۆمــان، وەكــوو كــورد، بایەخــی زیاتــری هەیــە، چاوەڕوانیەكانــی خۆمــان لــەم كەســێتیە و ڕۆڵــە مێژووییەكــەی.

سەرچاوەی دروست بوونی ئەفسانەكەسەرچاوەی دروست بوونی ئەفسانەكە
گومــان لــەوە نیــە كــە كەســێتیی صەالحوددیــن، وەكــوو دەســەاڵتدارێك و ســەركردەیەكی جەنگیــی ئــازا و خۆڕاگر گومــان لــەوە نیــە كــە كەســێتیی صەالحوددیــن، وەكــوو دەســەاڵتدارێك و ســەركردەیەكی جەنگیــی ئــازا و خۆڕاگر 

و لێ هاتــوو و لــە هەمــان كاتــدا بەویــژدان و خاوەن هەڵوێســت؛ ڕەگ وڕیشــەی مێژوویــی تــەواوی خــۆی هەیــە، و لێ هاتــوو و لــە هەمــان كاتــدا بەویــژدان و خاوەن هەڵوێســت؛ ڕەگ وڕیشــەی مێژوویــی تــەواوی خــۆی هەیــە، 

بــەاڵم جگــە لــەوەش كۆمەڵێــك هــۆكار وایــان كــردووە كەســێتیەكەی لــە ئەفســانە نزیــك ببێتــەوە و زیــادەڕەوی بــەاڵم جگــە لــەوەش كۆمەڵێــك هــۆكار وایــان كــردووە كەســێتیەكەی لــە ئەفســانە نزیــك ببێتــەوە و زیــادەڕەوی 

بكرێــت لــە ســتایش كردنیدا، تــا ڕادەی پیرۆزكــردن، هــەر الیــەك بــە پاڵنەرێــك، بــەم شــێوەیەش چەنــد الیەنێكــی بكرێــت لــە ســتایش كردنیدا، تــا ڕادەی پیرۆزكــردن، هــەر الیــەك بــە پاڵنەرێــك، بــەم شــێوەیەش چەنــد الیەنێكــی 

ــەوەی  ــی گرتن ــەر )بەتایبەت ــە س ــری خراوەت ــكی زیات ــەورەی تیش ــی گ ــكەوت و كارێك ــد دەس ــنگدار و چەن ــەوەی پرش ــی گرتن ــەر )بەتایبەت ــە س ــری خراوەت ــكی زیات ــەورەی تیش ــی گ ــكەوت و كارێك ــد دەس ــنگدار و چەن پرش

شــاری ئەل-قــودس و ســەندنەوەی لــە خاچیــەكان(، و ئەمــە زاڵ بــووە بەســەر وێنــە زەینیەكــەی كەســێتیەكەیدا، شــاری ئەل-قــودس و ســەندنەوەی لــە خاچیــەكان(، و ئەمــە زاڵ بــووە بەســەر وێنــە زەینیەكــەی كەســێتیەكەیدا، 

لەگــەڵ ئــەو وەســف و ستایشــە زۆرەی كــە بــۆ هەڵس وكــەوت و خووڕەوشــتی بــەرز و »پیاوەتــی« و ســوارچاكی لەگــەڵ ئــەو وەســف و ستایشــە زۆرەی كــە بــۆ هەڵس وكــەوت و خووڕەوشــتی بــەرز و »پیاوەتــی« و ســوارچاكی 

كتێبــە ڕەخنەییــە ناوازەكــەی حەســەن ئــەل-

ئەمیــن دەربــارەی كەســێتیی صەالحوددیــن
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 Cristofano ــگاری ــن، نی ــی صەالحوددی پۆرترێت

dell’Altissimo، ئیتالیا، دەوروبەری ١٤٩٠ـــەكان

»فروســیة«ی كــراوە، كــە بــێ گومــان بەشــێكی زۆری ڕاســتە، چونكــە ئەوانــەی بــەو شــێوەیە ستایشــیان كــردووە؛ »فروســیة«ی كــراوە، كــە بــێ گومــان بەشــێكی زۆری ڕاســتە، چونكــە ئەوانــەی بــەو شــێوەیە ستایشــیان كــردووە؛ 

خۆیــان لێیــان بینیــوە، بــەاڵم ئەمانــە هــەر ئەوانــەن كــە ســەر بــە خــۆی بــوون یــان ســەر بــە الیەنەكــەی خــۆی خۆیــان لێیــان بینیــوە، بــەاڵم ئەمانــە هــەر ئەوانــەن كــە ســەر بــە خــۆی بــوون یــان ســەر بــە الیەنەكــەی خــۆی 

بــوون، بۆیــە رسوشــتیە كــە صەالحوددیــن لەگەڵیانــدا نەرم ونیــان بــووە و خۆشەویســت بــووە الیــان، هــەر بۆیــە بــوون، بۆیــە رسوشــتیە كــە صەالحوددیــن لەگەڵیانــدا نەرم ونیــان بــووە و خۆشەویســت بــووە الیــان، هــەر بۆیــە 

ــە بەغــدادەوە  ــذی( ل ــووە )وەكــوو ئیــن ئەل-تەعاوی ــدا كردبێــت، شــاعیر هەب ــە بەغــدادەوە دەگونجێــت زیادەڕەوییشــیان تێ ــذی( ل ــووە )وەكــوو ئیــن ئەل-تەعاوی ــدا كردبێــت، شــاعیر هەب دەگونجێــت زیادەڕەوییشــیان تێ

قەســیدەی گــەورەی نــاردووە بــۆ ســتایش كردنی. ئیــرت ســەرجەمی ئەمانــە ئــەو كەســێتیەیان دروســت كــردووە كــە قەســیدەی گــەورەی نــاردووە بــۆ ســتایش كردنی. ئیــرت ســەرجەمی ئەمانــە ئــەو كەســێتیەیان دروســت كــردووە كــە 

لەبریــی تێڕامانــی ڕەخنەیــی بــە سەرســامی و ســتایش پێشــوازی دەكرێــت.لەبریــی تێڕامانــی ڕەخنەیــی بــە سەرســامی و ســتایش پێشــوازی دەكرێــت.

ئــەم كەســێتیە كــە تەنهــا سەرســامی  ئــەم ئەفســانەیە،  ئــەم كەســێتیە كــە تەنهــا سەرســامی جــا ڕەگ وڕیشــە و ســەرچاوەی دروســت بوونی  ئــەم ئەفســانەیە،  جــا ڕەگ وڕیشــە و ســەرچاوەی دروســت بوونی 

ــە  ــەرن ك ــك فاكت ــت؛ كۆمەڵێ ــەک هەڵ ناگرێ ــت و پێداچوونەوەی ــەك ناورووژێنێ ــچ تێبینیی ــت و هی ــە بەجێ دەهێڵێ ــەرن ك ــك فاكت ــت؛ كۆمەڵێ ــەک هەڵ ناگرێ ــت و پێداچوونەوەی ــەك ناورووژێنێ ــچ تێبینیی ــت و هی بەجێ دەهێڵێ

ــن،  ــۆ صەالحوددی ــدا ب ــا ڕچەشــكێنەكەی )ئێدێ(ـ ــنایی بایۆگرافی ــر ڕۆش ــردووە، و لەژێ ــان ك ــەو كارەی ــەوە ئ ــن، پێك ــۆ صەالحوددی ــدا ب ــا ڕچەشــكێنەكەی )ئێدێ(ـ ــنایی بایۆگرافی ــر ڕۆش ــردووە، و لەژێ ــان ك ــەو كارەی ــەوە ئ پێك

ــن:  ــۆ دەكەی ــان ب ــی ئاماژەی ــن: بەكورت ــۆ دەكەی ــان ب ــی ئاماژەی بەكورت

١١. پاڵنەری الیەنە ئەورۆپاییەكە:. پاڵنەری الیەنە ئەورۆپاییەكە:

ئەفســانەی صەالحوددیــن زووتــر لــە خۆرئــاوا دروســت بــووە، كــە كار گەیشــتووە بــەوەی هەندێــك لــە نووســینە ئەفســانەی صەالحوددیــن زووتــر لــە خۆرئــاوا دروســت بــووە، كــە كار گەیشــتووە بــەوەی هەندێــك لــە نووســینە 

ــە كەســێتیەكەی كــردووە وەكــوو »قیددیس«ێكــی مەســیحی دەربكەوێــت! وا هەســت  ــان ل ــە كەســێتیەكەی كــردووە وەكــوو »قیددیس«ێكــی مەســیحی دەربكەوێــت! وا هەســت ئەورۆپاییــەكان وای ــان ل ئەورۆپاییــەكان وای

دەكەیــت وەســفی قیددیســێكی مەســیحی دەكــەن! بەڵكــو هەندێكیــان لــەوەش زیاتــر ڕۆیشــتوون كــە گوایــە دەكەیــت وەســفی قیددیســێكی مەســیحی دەكــەن! بەڵكــو هەندێكیــان لــەوەش زیاتــر ڕۆیشــتوون كــە گوایــە 

لــە كۆتاییــدا و لەســەر جێگــەی مــردن و پێــش ئــەوەی مبرێــت؛ بووەتــە مەســیحی! بــۆ ئــەوەی بەتــەواوی ببێتــە لــە كۆتاییــدا و لەســەر جێگــەی مــردن و پێــش ئــەوەی مبرێــت؛ بووەتــە مەســیحی! بــۆ ئــەوەی بەتــەواوی ببێتــە 

قیددســێكی مەســیحی!قیددســێكی مەســیحی!
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ئــەم جــۆرە بیركردنەوەیــە چــۆن دروســت بــووە؟ ئەورۆپاییــەكان چــی كارێكیــان بــە وێنەیەكــی لــەم شــێوەیە بــۆ ئــەم جــۆرە بیركردنەوەیــە چــۆن دروســت بــووە؟ ئەورۆپاییــەكان چــی كارێكیــان بــە وێنەیەكــی لــەم شــێوەیە بــۆ 

صەالحوددیــن هەیــە؟ صەالحوددیــن هەیــە؟ 

دوو الیەنی هەیە: دوو الیەنی هەیە: 

ا. دوای ئــەوەی صەالحوددیــن لــە چەنــد ڕووبەڕووبوونــەوە و بەریەك كەوتنێكــدا خاچیەكانــی شــكاند، بەتایبەتــی ا. دوای ئــەوەی صەالحوددیــن لــە چەنــد ڕووبەڕووبوونــەوە و بەریەك كەوتنێكــدا خاچیەكانــی شــكاند، بەتایبەتــی 

كــە شــاری ئەل-قودســی لــێ ســەندنەوە؛ بیــری مەســیحیی ئەورۆپایــی و دەروونــی مرۆڤــی مەســیحیی خۆرئاوایی كــە شــاری ئەل-قودســی لــێ ســەندنەوە؛ بیــری مەســیحیی ئەورۆپایــی و دەروونــی مرۆڤــی مەســیحیی خۆرئاوایی 

لــەم حاڵەتــەدا پێویســتیی بــەوە هەبــوو هەســتی ناخــۆش و بەئــازاری ئــەو شكســت خواردنە لەســەر دەروونــی لــەم حاڵەتــەدا پێویســتیی بــەوە هەبــوو هەســتی ناخــۆش و بەئــازاری ئــەو شكســت خواردنە لەســەر دەروونــی 

خــۆی ســووك بــكات، بۆیــە بــە دەســتی خۆیــان نەبــوو كــە وێنەیەكــی شــكۆداریان بــۆ صەالحوددیــن كێشــاوە خــۆی ســووك بــكات، بۆیــە بــە دەســتی خۆیــان نەبــوو كــە وێنەیەكــی شــكۆداریان بــۆ صەالحوددیــن كێشــاوە 

وەكــوو پیاوێكــی خانــەدان و ســەالر و لێ هاتــوو، و بەڵكــو دیمەنــی قیددیســێكیان پــێ داوە. هەمــووی بــۆ ئەوەی وەكــوو پیاوێكــی خانــەدان و ســەالر و لێ هاتــوو، و بەڵكــو دیمەنــی قیددیســێكیان پــێ داوە. هەمــووی بــۆ ئەوەی 

شكســتەكەیان بــۆ پەردەپــۆش بــكات و پاســاوی بــدات كــە ئــەم پیــاوە خانــەدان و شۆڕەســوار و »نوورانــی« و شكســتەكەیان بــۆ پەردەپــۆش بــكات و پاســاوی بــدات كــە ئــەم پیــاوە خانــەدان و شۆڕەســوار و »نوورانــی« و 

خــاوەن پشــتیوانیە خواییەیــە كــە تووشــی هاتــوون، ئەمەیــە كــە شكســتی پــێ خــواردوون، و ئیــرت هــەر هێــز و خــاوەن پشــتیوانیە خواییەیــە كــە تووشــی هاتــوون، ئەمەیــە كــە شكســتی پــێ خــواردوون، و ئیــرت هــەر هێــز و 

الیەنێكــی تریــش بوایــە لــە بەرامبەریــدا شكســتی دەخــوارد. ئــەم شــێوازە لــە لێكدانــەوە توانیویەتــی دەروونیــان الیەنێكــی تریــش بوایــە لــە بەرامبەریــدا شكســتی دەخــوارد. ئــەم شــێوازە لــە لێكدانــەوە توانیویەتــی دەروونیــان 

ــان  ــەر گوم ــان ب ــە ئایینەكەی ــان و ن ــە خۆی ــەوەی ن ــۆ ئ ــەركەوتووە ب ــی س ــێوازێكی دەروونی ــكات، ش ــامر ب ــان تی ــەر گوم ــان ب ــە ئایینەكەی ــان و ن ــە خۆی ــەوەی ن ــۆ ئ ــەركەوتووە ب ــی س ــێوازێكی دەروونی ــكات، ش ــامر ب تی

نەكەوێــت، بــۆ ئــەوەی وا دەرنەكەوێــت كــە ســەرچاوەی شكســتەكە لێ نەهاتوویــی خۆیــان یــان ئایینەكەیــان و نەكەوێــت، بــۆ ئــەوەی وا دەرنەكەوێــت كــە ســەرچاوەی شكســتەكە لێ نەهاتوویــی خۆیــان یــان ئایینەكەیــان و 

ئــەو خاچەیــە كــە هەڵیان گرتــووە و پشــتیوانیی لــێ نەكــردوون! ئــەو خاچەیــە كــە هەڵیان گرتــووە و پشــتیوانیی لــێ نەكــردوون! 

هەمیشــە ئــەم جــۆرە لێكدانــەوە ئەفســانەییانە ئامــادەن بــۆ پاســاودانی شكســتێك كــە ناویســرتێت دانــی پێــدا هەمیشــە ئــەم جــۆرە لێكدانــەوە ئەفســانەییانە ئامــادەن بــۆ پاســاودانی شكســتێك كــە ناویســرتێت دانــی پێــدا 

ــوس( HeracliusHeraclius ) )٥٧٥٥٧٥--٦١٠٦١٠--٦٤١٦٤١ ز.( و ســوپاكەی  ز.( و ســوپاكەی  ــی )هێراكلی ــۆری بیزەنت ــك ئیمپرات ــوو چــۆن كاتێ ــت. وەك ــوس( برنێ ــی )هێراكلی ــۆری بیزەنت ــك ئیمپرات ــوو چــۆن كاتێ ــت. وەك برنێ

لــە ســووریا لــە بەرامبــەری ســوپای عەرەبی-ئیســامیدا، لــە جەنگــی )ئەل-یەڕمــووك(، ســاڵی )لــە ســووریا لــە بەرامبــەری ســوپای عەرەبی-ئیســامیدا، لــە جەنگــی )ئەل-یەڕمــووك(، ســاڵی )٦٣٦٦٣٦ ز.(، شــكا و  ز.(، شــكا و 

ئــەم بەشــەی ئیمپراتۆرێتیەكــەی لەدەســت چوو، كــە ئەمــە ســەرەنجامێكی چاوەڕوان نەكــراو بــوو و شكســتێكی ئــەم بەشــەی ئیمپراتۆرێتیەكــەی لەدەســت چوو، كــە ئەمــە ســەرەنجامێكی چاوەڕوان نەكــراو بــوو و شكســتێكی 

بەئــازار بــوو؛ هێراكلیــوس دوای شكســتەكە كشــایەوە بــۆ ئەنتاكیــە، و لــەوێ ڕاوێژكارانــی كۆكــردەوە بــۆ تێڕامــان بەئــازار بــوو؛ هێراكلیــوس دوای شكســتەكە كشــایەوە بــۆ ئەنتاكیــە، و لــەوێ ڕاوێژكارانــی كۆكــردەوە بــۆ تێڕامــان 

ــە و  ــی خوایی ــتەكە بڕیارێك ــەوەی شكس ــەر ئ ــوون لەس ــگ ب ــان یەك دەن ــتەكەیان، هەمووی ــۆكاری شكس ــە ه ــە و ل ــی خوایی ــتەكە بڕیارێك ــەوەی شكس ــەر ئ ــوون لەس ــگ ب ــان یەك دەن ــتەكەیان، هەمووی ــۆكاری شكس ــە ه ل

ــەوە و  ــەم لێكدان ــە هێراكلیــوس خۆیشــیەوە، و ئەویــش ئ ــە، ب ــاری«ی خەڵكەكــەی خۆیان ــەوە و ســەرەنجامی »گوناهب ــەم لێكدان ــە هێراكلیــوس خۆیشــیەوە، و ئەویــش ئ ــە، ب ــاری«ی خەڵكەكــەی خۆیان ســەرەنجامی »گوناهب

ــەم  ــد ئ ــردەوە. هەرچەن ــەم ك ــان و شــۆكی هێراكلیوســی ك ــەك حەپەس ــا ڕادەی ــرد، و ت ــاودانەی پەســەند ك ــەم پاس ــد ئ ــردەوە. هەرچەن ــەم ك ــان و شــۆكی هێراكلیوســی ك ــەك حەپەس ــا ڕادەی ــرد، و ت ــاودانەی پەســەند ك پاس

ــە  ــدا(، ك ــەری صەالحوددین ــەكان لەبەرامب ــەوەی خاچی ــاوازە ل ــرە )جی ــی ت ــاودانە و جۆرێك ــەوە و پاس ــە لێكدان ــدا(، ك ــەری صەالحوددین ــەكان لەبەرامب ــەوەی خاچی ــاوازە ل ــرە )جی ــی ت ــاودانە و جۆرێك ــەوە و پاس لێكدان

ــۆ بڕیارێكــی  ــەوە ب ــت شكســتەكە بگێڕێت ــەاڵم دەیەوێ ــدا ب ــی دوژمن ــی الیەن ــە لێهاتووی ــت ب ــت دان بنێ ــۆ بڕیارێكــی نایەوێ ــەوە ب ــت شكســتەكە بگێڕێت ــەاڵم دەیەوێ ــدا ب ــی دوژمن ــی الیەن ــە لێهاتووی ــت ب ــت دان بنێ نایەوێ

خوایــی و كەمتەرخەمییــەك لــە بەجێ هێنانــی ڕێنامییەكانــی ئایینەكەیانــدا، بــۆ ســەركوت كردنی ئــەو بیرۆكەیــەی خوایــی و كەمتەرخەمییــەك لــە بەجێ هێنانــی ڕێنامییەكانــی ئایینەكەیانــدا، بــۆ ســەركوت كردنی ئــەو بیرۆكەیــەی 

ــووە؛  ــااڵی خاچــی مەســیحی هەڵ گرت ــە ئ ــر و هەســتیانەوە كــە شكســتی ســوپاكەیان ك ــە بی ــووە؛ یەك ســەر بازدەدات ــااڵی خاچــی مەســیحی هەڵ گرت ــە ئ ــر و هەســتیانەوە كــە شكســتی ســوپاكەیان ك ــە بی یەك ســەر بازدەدات

ســەرەنجامی لێ نەهاتوویــی خواوەندەكەیــان و ئــەو خاچەیــە كــە خزمەتــی دەكــەن. ئاخــر لــە كۆنــدا شكســتی ســەرەنجامی لێ نەهاتوویــی خواوەندەكەیــان و ئــەو خاچەیــە كــە خزمەتــی دەكــەن. ئاخــر لــە كۆنــدا شكســتی 

ســوپایەك وەكــوو شكســتی خواوەنــد و پەرســرتاوی ئــەو ســوپایە و ئەو دروشــم و هێامیــەی بەرزیــان كردووەتەوە ســوپایەك وەكــوو شكســتی خواوەنــد و پەرســرتاوی ئــەو ســوپایە و ئەو دروشــم و هێامیــەی بەرزیــان كردووەتەوە 

بــۆی ڕوانــراوە، چونكــە لــە بنەڕەتیشــدا هەڵ گرتنــی ئــەو دروشــم و هێــام پیــرۆزە لــە ـ بــۆ منوونــە ـ تەختــەداری بــۆی ڕوانــراوە، چونكــە لــە بنەڕەتیشــدا هەڵ گرتنــی ئــەو دروشــم و هێــام پیــرۆزە لــە ـ بــۆ منوونــە ـ تەختــەداری 



بەشی توێژینەوەی ناوەندی رۆشنگەریی چاودێر

CHAWDER Enlightenment Center© | Research Department9

2021

خــاچ یــان لــە شــێوەی ئــااڵدا بــۆ هێنانی ســەركەوتن بــووە لــە خواوەنــدەوە. هــەر بۆیە نووســەرە ئیســامیەكانیش خــاچ یــان لــە شــێوەی ئــااڵدا بــۆ هێنانی ســەركەوتن بــووە لــە خواوەنــدەوە. هــەر بۆیە نووســەرە ئیســامیەكانیش 

ــدا  ــە كاتێك ــە ل ــەوە ك ــار دەگێڕن ــەن؛ زۆر ج ــە دەك ــیحیەكان وێن ــوپا مەس ــەڵ س ــەوە لەگ ــك ڕووبەڕووبوون ــدا كاتێ ــە كاتێك ــە ل ــەوە ك ــار دەگێڕن ــەن؛ زۆر ج ــە دەك ــیحیەكان وێن ــوپا مەس ــەڵ س ــەوە لەگ ــك ڕووبەڕووبوون كاتێ

ــچ ســوودیان  ــەاڵم هی ــدا؛ ب ــه  جه نگ ــدی ســه ركه وتن ل ــه  ئومێ ــە وه  ب ــه رز  كر دووەت ــان ب ــچ ســوودیان مەســیحیەكان خاچه كانی ــەاڵم هی ــدا؛ ب ــه  جه نگ ــدی ســه ركه وتن ل ــه  ئومێ ــە وه  ب ــه رز  كر دووەت ــان ب مەســیحیەكان خاچه كانی

بۆیــان نەبــووە و لــە كۆتاییــدا خاچــەكان كه وتوونەتــە  ســه ر زه وی. ئــەم دیمەنــە لــە »فتــوح الشــام«ی واقیدیــدا بۆیــان نەبــووە و لــە كۆتاییــدا خاچــەكان كه وتوونەتــە  ســه ر زه وی. ئــەم دیمەنــە لــە »فتــوح الشــام«ی واقیدیــدا 

بــەر چــاو دەكەوێــت كــە لــە زۆر جێگــەدا مەســیحیەكان بــە »خاچ پەرســتان« )»عبــدة الصلبــان«( نــاو دەبــات، بــەر چــاو دەكەوێــت كــە لــە زۆر جێگــەدا مەســیحیەكان بــە »خاچ پەرســتان« )»عبــدة الصلبــان«( نــاو دەبــات، 

و پســپۆڕان بڕوایــان وایــە ئــەو دەقــەی ئــەم نــوورساوە كــە لەبــەر دەســتە؛ ناگەڕێتــەوە بــۆ واقیــدی خــۆی، یــان و پســپۆڕان بڕوایــان وایــە ئــەو دەقــەی ئــەم نــوورساوە كــە لەبــەر دەســتە؛ ناگەڕێتــەوە بــۆ واقیــدی خــۆی، یــان 

دوای خــۆی و ـ هەتاكــو ـ دوای جەنگــە خاچیــەكان داڕێژراوەتــەوە یــان بــۆی زیادكــراوە.دوای خــۆی و ـ هەتاكــو ـ دوای جەنگــە خاچیــەكان داڕێژراوەتــەوە یــان بــۆی زیادكــراوە.

ب. الیەنــی دووەمــی ئــەم وێنــە پیــرۆز و درەوشــاوەیەی صەالحوددیــن لــە الی ئەورۆپاییــەكان، كــە لــە بنەڕەتــدا ب. الیەنــی دووەمــی ئــەم وێنــە پیــرۆز و درەوشــاوەیەی صەالحوددیــن لــە الی ئەورۆپاییــەكان، كــە لــە بنەڕەتــدا 

ــی  ــەی فەرمانڕەوایان ــەری وێن ــە بەرامب ــە ل ــەم وێنەی ــە ئ ــە ك ــووە، ئەمەی ــت ب ــدا دروس ــی  ز.(ـ ــەی فەرمانڕەوایان ــەری وێن ــە بەرامب ــە ل ــەم وێنەی ــە ئ ــە ك ــووە، ئەمەی ــت ب ــدا دروس ــەدەی )١٣١٣ ز.(ـ ــە س ــەدەی )ل ــە س ل

)ئەل-مەمالیــك(ی میــر، لــە دوای ئەییووبیــەكان، و بــە بــەراورد بــەوان، كێــراوە، بەتایبەتــی فەرمانڕەوایەكــی )ئەل-مەمالیــك(ی میــر، لــە دوای ئەییووبیــەكان، و بــە بــەراورد بــەوان، كێــراوە، بەتایبەتــی فەرمانڕەوایەكــی 

مەملووكیــی وەكــوو )ئەل-ظاهیــر بەیبــەڕس( )مەملووكیــی وەكــوو )ئەل-ظاهیــر بەیبــەڕس( )٦٢٠٦٢٠--٦٥٨٦٥٨--٦٧٦٦٧٦ ك.(، كــە لــە چــاوی ئەوانــدا و لە چــاو صەالحوددین  ك.(، كــە لــە چــاوی ئەوانــدا و لە چــاو صەالحوددین 

و ئەییووبیــەكان ئــەم فەرمانــڕەوا مەملووكیانــە وەكــوو كۆمەڵێــك جەنــگاوەری چڵكاوخــۆری بێ هەســت و دور و ئەییووبیــەكان ئــەم فەرمانــڕەوا مەملووكیانــە وەكــوو كۆمەڵێــك جەنــگاوەری چڵكاوخــۆری بێ هەســت و دور 

لــە شارســتانی و خانەدانــی دەركەوتــوون.لــە شارســتانی و خانەدانــی دەركەوتــوون.

٢٢. پاڵنەری الیەنە خۆرهەاڵتیەكە: . پاڵنەری الیەنە خۆرهەاڵتیەكە: 

بــێ گومــان وێنــەی یەكەمــی صەالحوددیــن ئــەو وێنەیەیــە كــە ســەرچاوە ســەرەكیەكانی ژیاننامەكــەی و مێــژووی بــێ گومــان وێنــەی یەكەمــی صەالحوددیــن ئــەو وێنەیەیــە كــە ســەرچاوە ســەرەكیەكانی ژیاننامەكــەی و مێــژووی 

دەوڵەتەكــەی كێشــاویانە، كــە ئەمــە هــەر لــە خۆرهــەاڵت و بەڵكــو هــەر لــە ژیانــی خۆیــدا دەســتی پــێ كــردووە، دەوڵەتەكــەی كێشــاویانە، كــە ئەمــە هــەر لــە خۆرهــەاڵت و بەڵكــو هــەر لــە ژیانــی خۆیــدا دەســتی پــێ كــردووە، 

بەتایبەتــی لەســەر دەســتی ئەوانەیــش كــە لــە خۆیــەوە نزیــك بــوون، وەكــوو )ئەل-قاضــی ئەل-فاضیــل( )بەتایبەتــی لەســەر دەســتی ئەوانەیــش كــە لــە خۆیــەوە نزیــك بــوون، وەكــوو )ئەل-قاضــی ئەل-فاضیــل( )٥٢٦٥٢٦--

٥٩٦٥٩٦ ك.( )كــە لــە ســەردەمی صەالحوددینــدا وەكــوو پیــاوی دووەمــی دەوڵەتەكــە وا بــووە، بەڵكــو بەڕێوەبــەری  ك.( )كــە لــە ســەردەمی صەالحوددینــدا وەكــوو پیــاوی دووەمــی دەوڵەتەكــە وا بــووە، بەڵكــو بەڕێوەبــەری 

ڕاســتەقینەی كاروبــاری ناوخــۆی دەوڵەتەكــە بــووە كــە صەالحوددیــن لــە جێــی خۆیــی دانــاوە(. جــا ئــەم جــۆرە ڕاســتەقینەی كاروبــاری ناوخــۆی دەوڵەتەكــە بــووە كــە صەالحوددیــن لــە جێــی خۆیــی دانــاوە(. جــا ئــەم جــۆرە 

نووســینانە كــە ســەر بــە دەربــار و »دەســتەودایرە«ەكەی خــۆی بوون، یان ســەر بــە هەمــان ئایدیۆلۆجیــا و ئامانج نووســینانە كــە ســەر بــە دەربــار و »دەســتەودایرە«ەكەی خــۆی بوون، یان ســەر بــە هەمــان ئایدیۆلۆجیــا و ئامانج 

بــوون، بــە شــێوەیەك كەســێتیی صەالحوددینیــان وێنەكــردووە كــە هەندێــك جــار دەیباتــە ئاســتی پێغەمبــەران، بــوون، بــە شــێوەیەك كەســێتیی صەالحوددینیــان وێنەكــردووە كــە هەندێــك جــار دەیباتــە ئاســتی پێغەمبــەران، 

ــە پێغەمبەرێكــی وەكــوو )یووســوف(، بەتایبەتــی كــە صەالحوددینیــش  ــە بــەراوردی دەكــەن ب ــە پێغەمبەرێكــی وەكــوو )یووســوف(، بەتایبەتــی كــە صەالحوددینیــش و جــاری وا هەی ــە بــەراوردی دەكــەن ب و جــاری وا هەی

خــۆی نــاوی »یوسف«ـــە، ئینجــا كۆچــی كــردووە بــۆ میــر و لــە میــر گیرســاوەتەوە، پاشــان كەس وكارەكەیشــی خــۆی نــاوی »یوسف«ـــە، ئینجــا كۆچــی كــردووە بــۆ میــر و لــە میــر گیرســاوەتەوە، پاشــان كەس وكارەكەیشــی 

لــەوێ پێــی گەیشــتوون، كــە ئەمــە هەمــان چیرۆكــی )یووســوف( پێغەمبەریشــە )و لــە بنەڕەتیشــەوە بنەماڵــەی لــەوێ پێــی گەیشــتوون، كــە ئەمــە هەمــان چیرۆكــی )یووســوف( پێغەمبەریشــە )و لــە بنەڕەتیشــەوە بنەماڵــەی 

ئەییووبــی بــە تەمــای فەرمانڕەوایــی و گرتنــی میــر بــوون، و یووســفی كــوڕی هەڵكەوتــەی بنەماڵــە بــۆ ئــەم ئەییووبــی بــە تەمــای فەرمانڕەوایــی و گرتنــی میــر بــوون، و یووســفی كــوڕی هەڵكەوتــەی بنەماڵــە بــۆ ئــەم 

پلەیــە ئامــادە كــراوە(. هــەر لــەم بابەتــە دەوترێــت كاتێــك صەالحوددیــن لەدایك دەبێــت و باوكــی نــاوی دەنێــت پلەیــە ئامــادە كــراوە(. هــەر لــەم بابەتــە دەوترێــت كاتێــك صەالحوددیــن لەدایك دەبێــت و باوكــی نــاوی دەنێــت 

»یوســف«؛ ئەمــە بــەو هەســت و مەبەســتەوە بــووە كــە خــۆی وەكــوو )یەعقــووب( پێغەمبــەر هاتووەتــە پێــش »یوســف«؛ ئەمــە بــەو هەســت و مەبەســتەوە بــووە كــە خــۆی وەكــوو )یەعقــووب( پێغەمبــەر هاتووەتــە پێــش 
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ــوف  ــەر یووس ــووب پێغەمب ــۆن یەعق ــوو چ ــرت وەك ــە، ئی ــەی منوونەی ــی كوڕەك ــە دووری ــی ل ــە ئارام گرتن ــاو ك ــوف چ ــەر یووس ــووب پێغەمب ــۆن یەعق ــوو چ ــرت وەك ــە، ئی ــەی منوونەی ــی كوڕەك ــە دووری ــی ل ــە ئارام گرتن ــاو ك چ

ــە  ــان كاتیشــدا بەگشــتی خــۆی ب ــە هەم ــە، ل ــە صەالحوددین ــووە ك ــش )یووســف(ی ب ــووە؛ ئەمی ــەری ب ــە پێغەمب ــان كاتیشــدا بەگشــتی خــۆی ب ــە هەم ــە، ل ــە صەالحوددین ــووە ك ــش )یووســف(ی ب ــووە؛ ئەمی ــەری ب پێغەمب

)ئەییــووب( پێغەمبــەر هاتووەتــە پێــش چــاو كــە ئەمیــش هــەر منوونــەی ئارام گرتــن و خۆڕاگریــە.)ئەییــووب( پێغەمبــەر هاتووەتــە پێــش چــاو كــە ئەمیــش هــەر منوونــەی ئارام گرتــن و خۆڕاگریــە.

ئــەو شــاعیرانەی لــە بنەماڵــەوە نزیــك بــوون ئاماژەیــان بــۆ ئــەم بیركردنەوەیــە كــردووە، وەكــوو )عیامدوددیــن ی ئــەو شــاعیرانەی لــە بنەماڵــەوە نزیــك بــوون ئاماژەیــان بــۆ ئــەم بیركردنەوەیــە كــردووە، وەكــوو )عیامدوددیــن ی 

كاتیــب( ـ لــە ستایشــی نەجموددیــن ئەییووبــدا ـ وتوویەتــی)كاتیــب( ـ لــە ستایشــی نەجموددیــن ئەییووبــدا ـ وتوویەتــی)١١(: (: 

 تَِقرُّ بَْعَد التََّنايِئ َعْيُ يَْعُقوِب َويَْستَِقرُّ ِبِْصَ يُوُسُف، َوِبِه

 َواللُه يَْجَمُعُهْم ِمْن َغْيِ تَْثِيِب َويَلْتَِقي يُوُسُف ِفيَها ِبأِْخَوتِِه

 واتــه: »يووســف لــه ميــر دەگیرســێتەوە، و دوای لێــك دووری چــاوی یەعقــووب شــاد دەبێتــەوە، و لــەوێ یووســف  واتــه: »يووســف لــه ميــر دەگیرســێتەوە، و دوای لێــك دووری چــاوی یەعقــووب شــاد دەبێتــەوە، و لــەوێ یووســف 

بــە دیــداری براكانــی دەگاتــەوە، و خــوا بەبــێ ســەركۆنە كۆیان دەكاتــەوە«.بــە دیــداری براكانــی دەگاتــەوە، و خــوا بەبــێ ســەركۆنە كۆیان دەكاتــەوە«.

هەروەهــا شــاعیرێكی تــری ئــەو ســەردەمە، كــە )عەڕقەلــە(ی دیمەشــقی )هەروەهــا شــاعیرێكی تــری ئــەو ســەردەمە، كــە )عەڕقەلــە(ی دیمەشــقی )٤٨٦٤٨٦--٥٦٧٥٦٧ ك.(ـــە )حەسســان ی كــوڕی  ك.(ـــە )حەسســان ی كــوڕی 

نومەیــری كەلبــی(، و یەكێــك بــووه لــە شــاعیرانی ســەناخوانی صەالحوددیــن )و دەڵێــن صەالحوددیــن پەیامنــی پــێ نومەیــری كەلبــی(، و یەكێــك بــووه لــە شــاعیرانی ســەناخوانی صەالحوددیــن )و دەڵێــن صەالحوددیــن پەیامنــی پــێ 

دابــوو ئەگــەر میــر بگرێــت هــەزار دینــاری پــێ ببەخشــێت(، وتوویەتــی)دابــوو ئەگــەر میــر بگرێــت هــەزار دینــاری پــێ ببەخشــێت(، وتوویەتــی)٢٢(:(:

ـ ! كََم َملَّْكتََها يُوُسَف الصِّ يَق ِمْن أَْوَلِد يَْعُقوْب رَبِّ  ـدِّ

ــ  ـاِدَق ِمْن أَْوَلِد أَيُّوْبَملِّْكَها ِف َعْصِنَا يُوُسف الصَّ

واتــە: خوایــە وەكــوو میــرت كردە شانشــینیی یووســفی »الصدیق« لــە كوڕانی یەعقــووب، لەم سەردەمەیشــامندا واتــە: خوایــە وەكــوو میــرت كردە شانشــینیی یووســفی »الصدیق« لــە كوڕانی یەعقــووب، لەم سەردەمەیشــامندا 

بیكەرە شانشــینیی یووســفی »الصــادق« لە كوڕانــی ئەییووب.بیكەرە شانشــینیی یووســفی »الصــادق« لە كوڕانــی ئەییووب.

جگــە لــەم پیرۆزكــردن و وێنــە پیرۆزكــراوە؛ بەگشــتی ئــەم نووســینانە كاریــان بــۆ ئــەوە كــردووە وەكــوو منوونــەی جگــە لــەم پیرۆزكــردن و وێنــە پیرۆزكــراوە؛ بەگشــتی ئــەم نووســینانە كاریــان بــۆ ئــەوە كــردووە وەكــوو منوونــەی 

ــپێنن،  ــر بچەس ــەرعیەت«ی زیات ــی و »ش ــی فەرمانڕەوای ــە ماف ــدەن، و بەم ــانی ب ــەروەر پێش ــوڵتان«ی دادپ ــپێنن، »س ــر بچەس ــەرعیەت«ی زیات ــی و »ش ــی فەرمانڕەوای ــە ماف ــدەن، و بەم ــانی ب ــەروەر پێش ــوڵتان«ی دادپ »س

ــۆی  ــەردەمی خ ــاعیرەكانی س ــەكانی ش ــی« و پڕستایش ــیدە »مەدح ــیعر و قەس ــدا. ش ــەر ڕكەبەرەكانی ــۆی لەبەرامب ــەردەمی خ ــاعیرەكانی س ــەكانی ش ــی« و پڕستایش ــیدە »مەدح ــیعر و قەس ــدا. ش ــەر ڕكەبەرەكانی لەبەرامب

ــیعر و  ــی ش ــتی زمان ــە رسوش ــە و ـ ب ــەو وێنەی ــپاندنی ئ ــە چەس ــردووە ل ــان ك ــداریی زۆری ــۆی بەش ــیعر و و دوای خ ــی ش ــتی زمان ــە رسوش ــە و ـ ب ــەو وێنەی ــپاندنی ئ ــە چەس ــردووە ل ــان ك ــداریی زۆری ــۆی بەش و دوای خ

»مــەدح« ـ زیادەڕەوییشــیان تێــدا كــردووە. ئــەم جــۆرە نووســینانە دوای مردنــی خۆیشــی بــەردەوام بــوون، لــە »مــەدح« ـ زیادەڕەوییشــیان تێــدا كــردووە. ئــەم جــۆرە نووســینانە دوای مردنــی خۆیشــی بــەردەوام بــوون، لــە 

ســەدەكانی ناوەڕاســتدا، كــە بەشــدارییان كــردووە لــە دروســت كردنی ئــەو وێنــە ئەفســانەییەی كەســێتیەكەدا.ســەدەكانی ناوەڕاســتدا، كــە بەشــدارییان كــردووە لــە دروســت كردنی ئــەو وێنــە ئەفســانەییەی كەســێتیەكەدا.

ــەرچاوە  ــە س ــن ب ــەراورد بكرێ ــت، و ب ــەڵ بكرێ ــان لەگ ــەوە مامەڵەی ــت بەوریایی ــینانە دەبێ ــەم نووس ــە ئ ــەرچاوە بۆی ــە س ــن ب ــەراورد بكرێ ــت، و ب ــەڵ بكرێ ــان لەگ ــەوە مامەڵەی ــت بەوریایی ــینانە دەبێ ــەم نووس ــە ئ بۆی

ــەراورد و  ــی ب ــە ئەنجام ــن ل ــن، و بتوانی ــان نەخۆی ــدا تایبەتیەكانی ــج و ئەجێن ــوی ئامان ــا فری ــاوازەكان، هەت ــەراورد و جی ــی ب ــە ئەنجام ــن ل ــن، و بتوانی ــان نەخۆی ــدا تایبەتیەكانی ــج و ئەجێن ــوی ئامان ــا فری ــاوازەكان، هەت جی

ــەوە. ــان بدۆزین ــوو خۆی ــەكان وەك ــتیە مێژوویی ــاخكردنەوە ڕاس ــەوە.س ــان بدۆزین ــوو خۆی ــەكان وەك ــتیە مێژوویی ــاخكردنەوە ڕاس س
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٣٣. كورت كردنەوەی كەسێتیەكە. كورت كردنەوەی كەسێتیەكە

فاكتەرێكــی تــری پێك هاتنــی ئەفســانەی ئــەم كەســێتیە؛ ئەوەیــە لــە زۆربــەی ناوەنــدەكان و لــە زەینــی زۆرینــەدا فاكتەرێكــی تــری پێك هاتنــی ئەفســانەی ئــەم كەســێتیە؛ ئەوەیــە لــە زۆربــەی ناوەنــدەكان و لــە زەینــی زۆرینــەدا 

كــورت كراوەتــەوە لــە ڕۆڵــە مێژووییە ســەرەكیەكەیدا، كــە ڕووبەڕووبوونــەوە و جەنگەكانیەتی لەگــەڵ خاچیەكان كــورت كراوەتــەوە لــە ڕۆڵــە مێژووییە ســەرەكیەكەیدا، كــە ڕووبەڕووبوونــەوە و جەنگەكانیەتی لەگــەڵ خاچیەكان 

)كــە ئەمــە لــە نووســینە ئەورۆپاییەكانــدا، لــە كۆنــەوە؛ دیاردەیەكــی ســەرەكیە(، لــەم چوارچێوەیەشــدا تیشــكی )كــە ئەمــە لــە نووســینە ئەورۆپاییەكانــدا، لــە كۆنــەوە؛ دیاردەیەكــی ســەرەكیە(، لــەم چوارچێوەیەشــدا تیشــكی 

زیاتــر دەخرێتــە ســەر ســەركەوتنی لــە جەنگــی )حیططیــن( و ســەندنەوەی ئەل-قــودس لــە خاچیــەكان )زیاتــر دەخرێتــە ســەر ســەركەوتنی لــە جەنگــی )حیططیــن( و ســەندنەوەی ئەل-قــودس لــە خاچیــەكان )١١٨٧١١٨٧  

ز.( )كــە ئەمــە بەتایبەتــی لــە بیــری ئیســامیدا كردوویەتیــە پاڵەوانێكــی بێ وێنــە و پیــرۆز، پیرۆزییــەك كــە لــە ز.( )كــە ئەمــە بەتایبەتــی لــە بیــری ئیســامیدا كردوویەتیــە پاڵەوانێكــی بێ وێنــە و پیــرۆز، پیرۆزییــەك كــە لــە 

پیرۆزیــی شــارەكەوە لــە ئیســامدا ئــاو دەخواتــەوە(.پیرۆزیــی شــارەكەوە لــە ئیســامدا ئــاو دەخواتــەوە(.

ــەی  ــری كەســێتیەكە و مێژووەك ــی ت ــەوە، و الیەنەكان ــورت دەكرێت ــەدا ك ــەم الیەن ــرت بەگشــتی كەســێتیەكە ل ــەی ئی ــری كەســێتیەكە و مێژووەك ــی ت ــەوە، و الیەنەكان ــورت دەكرێت ــەدا ك ــەم الیەن ــرت بەگشــتی كەســێتیەكە ل ئی

پشــت گوێ دەخرێــن و تیشــكیان ناخرێتــە ســەر، بــۆ منوونــە: ئــەو ڕۆڵــە خراپــەی كــە صەالحوددیــن بوویەتــی پشــت گوێ دەخرێــن و تیشــكیان ناخرێتــە ســەر، بــۆ منوونــە: ئــەو ڕۆڵــە خراپــەی كــە صەالحوددیــن بوویەتــی 

لــە لەناوبردنــی فاطیمیــەكان، نــەك تەنهــا وەكــوو بنەماڵــەی فەرمــان ڕەوا، بەڵكــو وەكــوو كولتــوور و كەلەپــووری لــە لەناوبردنــی فاطیمیــەكان، نــەك تەنهــا وەكــوو بنەماڵــەی فەرمــان ڕەوا، بەڵكــو وەكــوو كولتــوور و كەلەپــووری 

شارســتانی و ســڕینەوەی قۆناغێكــی درەوشــاوە لــە زۆر الیەنــەوە. هەتاكوو لەبــارەی ڕۆڵە مێژووییە ســەرەكیەكەی شارســتانی و ســڕینەوەی قۆناغێكــی درەوشــاوە لــە زۆر الیەنــەوە. هەتاكوو لەبــارەی ڕۆڵە مێژووییە ســەرەكیەكەی 

صەالحوددیــن كــە ڕووبەڕووبوونــەوەی خاچیەكانــە، لەمەشــدا تیشــكی زیاتــر دەخرێتــە ســەر ڕووبەڕووبوونەوەی صەالحوددیــن كــە ڕووبەڕووبوونــەوەی خاچیەكانــە، لەمەشــدا تیشــكی زیاتــر دەخرێتــە ســەر ڕووبەڕووبوونەوەی 

یەكاكــەرەوە و جەنگەكــە )حیططیــن( و ســەندنەوەی شــارە پیرۆزەكــە، ئیــرت مــاوەی پێشــرت، مــاوەی ئامــادەكاری یەكاكــەرەوە و جەنگەكــە )حیططیــن( و ســەندنەوەی شــارە پیرۆزەكــە، ئیــرت مــاوەی پێشــرت، مــاوەی ئامــادەكاری 

بــۆ ئــەو ڕووبەڕووبوونەوەیــە، و مــاوەی دوای ئــەوەش؛ تیشــكی ناخرێتــە ســەر. لــە كاتێكــدا لــە هەڵوێســتەكانی بــۆ ئــەو ڕووبەڕووبوونەوەیــە، و مــاوەی دوای ئــەوەش؛ تیشــكی ناخرێتــە ســەر. لــە كاتێكــدا لــە هەڵوێســتەكانی 

پێــش ڕووبەڕووبوونــەوەی خاچیــەكان و پێــش جەنگــی )حیططیــن(، و دوای ئــەوەش، صەالحوددیــن هەڵوێســتی پێــش ڕووبەڕووبوونــەوەی خاچیــەكان و پێــش جەنگــی )حیططیــن(، و دوای ئــەوەش، صەالحوددیــن هەڵوێســتی 

ــە ســەردەمانی  ــی ئیســام ل درەوشــاوەترین پاڵەوان

و  ئەل-قــودس  ڕزگاركــەری  دواییــدا:  ئیســامیی 

شــكێنەری خاچیــەكان
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ــە  ــە ل ــە بریتی ــی ك ــە سەرەكیەیش ــە مێژوویی ــەم ڕۆڵ ــۆ ئ ــوو ب ــن، هەتاك ــانازی نی ــی ش ــە جێ ــوون ك ــە وای هەب ــە ل ــە بریتی ــی ك ــە سەرەكیەیش ــە مێژوویی ــەم ڕۆڵ ــۆ ئ ــوو ب ــن، هەتاك ــانازی نی ــی ش ــە جێ ــوون ك وای هەب

ڕووبەڕووبوونــەوەی خاچیــە داگیركــەرەكان و دەركردنیــان لــە واڵتانــی ئیســامی.ڕووبەڕووبوونــەوەی خاچیــە داگیركــەرەكان و دەركردنیــان لــە واڵتانــی ئیســامی.

٤٤. كورت كردنەوەی ڕووداوەكان و دەسكەوتەكان لە یەك كەسێتیدا:. كورت كردنەوەی ڕووداوەكان و دەسكەوتەكان لە یەك كەسێتیدا:

ــر  ــرۆژەی كەســانی ت ــە پ ــان هەی ــی ئەوەی ــان بەخت ــی خۆی ــژوودا ســەرباری لێهاتووی ــە مێ ــك كەســێتی ل ــر هەندێ ــرۆژەی كەســانی ت ــە پ ــان هەی ــی ئەوەی ــان بەخت ــی خۆی ــژوودا ســەرباری لێهاتووی ــە مێ ــك كەســێتی ل هەندێ

ــان  ــۆ خۆی ــەوە شــكۆمەندییەك ب ــەو بنچینەی ــەری ڕەنجــی پێشــینانیان دەخــۆن و لەســەر ئ ــەن و ب ــەواو دەك ــان ت ــۆ خۆی ــەوە شــكۆمەندییەك ب ــەو بنچینەی ــەری ڕەنجــی پێشــینانیان دەخــۆن و لەســەر ئ ــەن و ب ــەواو دەك ت

بنیــات دەنێــن. دواییــش لــە مێژووخوانــی و هۆشــیاریی خەڵكــدا زیاتــر نــاوی ئــەوان دەمێنێــت و كەمــرت نــاوی بنیــات دەنێــن. دواییــش لــە مێژووخوانــی و هۆشــیاریی خەڵكــدا زیاتــر نــاوی ئــەوان دەمێنێــت و كەمــرت نــاوی 

ــی،  ــن بینیویەت ــە صەالحوددی ــەی ك ــە مێژوویی ــەو ڕۆڵ ــێتیانە. ئ ــەم كەس ــە ل ــن یەكێك ــینانیان. صەالحوددی ــی، پێش ــن بینیویەت ــە صەالحوددی ــەی ك ــە مێژوویی ــەو ڕۆڵ ــێتیانە. ئ ــەم كەس ــە ل ــن یەكێك ــینانیان. صەالحوددی پێش

بەتایبەتــی ڕێكخســتنی واڵتانــی شــام و میــر و خســتنی فاطیمیــەكان و ئینجــا ڕووبەڕووبوونــەوەی خاچیــەكان و بەتایبەتــی ڕێكخســتنی واڵتانــی شــام و میــر و خســتنی فاطیمیــەكان و ئینجــا ڕووبەڕووبوونــەوەی خاچیــەكان و 

ســەندنەوەی ئەل-قــودس؛ پرۆژەیــەك بــووە كــە پێشــرت لــە مێشــكی ئیمپراتــۆر و ســوڵتان و ئەمیر و ســەركردەكانی ســەندنەوەی ئەل-قــودس؛ پرۆژەیــەك بــووە كــە پێشــرت لــە مێشــكی ئیمپراتــۆر و ســوڵتان و ئەمیر و ســەركردەكانی 

ســەلجووقیەكان و ئەتابەگەكانــدا بــووە، بەتایبەتــی ســوڵتان )ئالــپ ئەریســان(ی ســەلجووقی، و ئەتابەگەكانــی ســەلجووقیەكان و ئەتابەگەكانــدا بــووە، بەتایبەتــی ســوڵتان )ئالــپ ئەریســان(ی ســەلجووقی، و ئەتابەگەكانــی 

مووســڵ: زەنگیــەكان: )عیامدوددیــن زەنگــی(، و )نووروددیــن مەحمــوود(ی كــوڕی، پاشــان باپیــرەی بنەماڵــەی مووســڵ: زەنگیــەكان: )عیامدوددیــن زەنگــی(، و )نووروددیــن مەحمــوود(ی كــوڕی، پاشــان باپیــرەی بنەماڵــەی 

ــە  ــن، ك ــی صەالحوددی ــرای، مام ــێركۆ(ی ب ــن، و )ش ــی صەالحوددی ــادی( باوك ــوڕی ش ــی ك ــی )ئەییووب ــە ئەییووب ــن، ك ــی صەالحوددی ــرای، مام ــێركۆ(ی ب ــن، و )ش ــی صەالحوددی ــادی( باوك ــوڕی ش ــی ك ــی )ئەییووب ئەییووب

هەردووكیــان لــە ســەركردە و »والی«ـــەكانی نووروددیــن مەحمــوود بــوون و بەشــێك بــوون لــە دەوڵەتــی زەنگی.هەردووكیــان لــە ســەركردە و »والی«ـــەكانی نووروددیــن مەحمــوود بــوون و بەشــێك بــوون لــە دەوڵەتــی زەنگی.

ــووە،  ــی هەب ــی فاطیمیەكان ــی لەناوبردن ــان ئامانج ــرت هەم ــووە،  ز.(، پێش ــی هەب ــی فاطیمیەكان ــی لەناوبردن ــان ئامانج ــرت هەم ــان( )١٠٢٩١٠٢٩--١٠٧٢١٠٧٢ ز.(، پێش ــپ ئەریس ــوڵتان )ئال ــان( )س ــپ ئەریس ــوڵتان )ئال س

ــوننین  ــامی س ــەختی ئیس ــتیوانی سەرس ــەلجووقیەكان( پش ــش )س ــوون و ئەمانی ــیعە ب ــەكان ش ــە فاطیمی ــوننین چونك ــامی س ــەختی ئیس ــتیوانی سەرس ــەلجووقیەكان( پش ــش )س ــوون و ئەمانی ــیعە ب ــەكان ش ــە فاطیمی چونك

لەبەرامبــەری شــیعە و باطینیەكانــدا ]قوتابخانەكانــی )نیظامییــە( و دەركەوتنــی جووەینــی و غەزالــی و پاشــان لەبەرامبــەری شــیعە و باطینیەكانــدا ]قوتابخانەكانــی )نیظامییــە( و دەركەوتنــی جووەینــی و غەزالــی و پاشــان 

عیامدوددینــی ئيصفەهانــی و بەهائوددیــن ئیــن شــەدداد تێیانــدا؛ لــە »حەســەنات«ی ســەلجووقیەكانن، عیامدوددینــی ئيصفەهانــی و بەهائوددیــن ئیــن شــەدداد تێیانــدا؛ لــە »حەســەنات«ی ســەلجووقیەكانن، 

بەتایبەتــی )نیظام ومولــك(ی وەزیریــان، بەســەر ئیســامی ســوننیەوە، كــە لــەم قوتابخانانــەدا تیۆریســازی بەتایبەتــی )نیظام ومولــك(ی وەزیریــان، بەســەر ئیســامی ســوننیەوە، كــە لــەم قوتابخانانــەدا تیۆریســازی 

ــز  ــەوژم و هێ ــەی ئێســتەش ت ــەو ڕێگەی ــی )هەمــان ئ ــەوەی ئیســامی شــیعی و باطین ــۆ ڕووبەڕووبوون ــز دەكــرا ب ــەوژم و هێ ــەی ئێســتەش ت ــەو ڕێگەی ــی )هەمــان ئ ــەوەی ئیســامی شــیعی و باطین ــۆ ڕووبەڕووبوون دەكــرا ب

ــە دروســت کردنی  ــەر ب ــە ب ــدا دەیگرن ــە ســەرەتا و دامەزران ــەم ســەردەمە ل ــەوارە ئیســامیە ســوننیەکانی ئ ــە دروســت کردنی و ق ــەر ب ــە ب ــدا دەیگرن ــە ســەرەتا و دامەزران ــەم ســەردەمە ل ــەوارە ئیســامیە ســوننیەکانی ئ و ق

ــۆ بەهێزکردنــی  ــەو شــێوەیە ئامــادەکاری دەکــەن ب ــۆ بەهێزکردنــی »مەدرەســە«گەلی خوێنــدن و پــەروەردەی ئیســامی، کــە ب ــەو شــێوەیە ئامــادەکاری دەکــەن ب »مەدرەســە«گەلی خوێنــدن و پــەروەردەی ئیســامی، کــە ب

تەوژمــە ئیســامیە ســوننیەکە، وەکــوو لــە ســەرهەڵ دانی گرووپــی )حیزبوڵــا( لــە کوردســتانی باکــوور بینیــامن، و تەوژمــە ئیســامیە ســوننیەکە، وەکــوو لــە ســەرهەڵ دانی گرووپــی )حیزبوڵــا( لــە کوردســتانی باکــوور بینیــامن، و 

گرووپەکانــی تــری وەکــوو )تالیبــان( و هەتاکــوو جیهادیەکانــی ســوعوودییەیش تەنهــا هەندێــک منوونــەی ترن[، و گرووپەکانــی تــری وەکــوو )تالیبــان( و هەتاکــوو جیهادیەکانــی ســوعوودییەیش تەنهــا هەندێــک منوونــەی ترن[، و 

ئەمانــە لــە ڕاســتیدا ئامادەكاریــی یەكەمــن بــۆ دەســكەوتەكانی صەالحوددیــن و ئەییووبیــەكان كــە بــە پلــەی یەك ئەمانــە لــە ڕاســتیدا ئامادەكاریــی یەكەمــن بــۆ دەســكەوتەكانی صەالحوددیــن و ئەییووبیــەكان كــە بــە پلــەی یەك 

دەســكەوتی سەرخســتنی ئیســامی ســوننی و نابووتكردنــی ئیســامی شــیعی و باطینــی و عەقانــی بــوون و ئینجا دەســكەوتی سەرخســتنی ئیســامی ســوننی و نابووتكردنــی ئیســامی شــیعی و باطینــی و عەقانــی بــوون و ئینجا 

بــە پلــەی دوو ڕووبەڕووبوونــەوەی دوژمنــە دەرەكیەكــە )خاچیــەكان( بــوون، بەتایبەتــی كــە ئــەم دوانــەی دوایی: بــە پلــەی دوو ڕووبەڕووبوونــەوەی دوژمنــە دەرەكیەكــە )خاچیــەكان( بــوون، بەتایبەتــی كــە ئــەم دوانــەی دوایی: 

ــاری  ــی دەرب ــە هەرەدەركەوتووان ــی ل ــوون؛ دوای ــووس ب ــب و مێژوون ــە ئەدی ــەدداد، ك ــن ش ــن و ئی ــاری عیامدوددی ــی دەرب ــە هەرەدەركەوتووان ــی ل ــوون؛ دوای ــووس ب ــب و مێژوون ــە ئەدی ــەدداد، ك ــن ش ــن و ئی عیامدوددی
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ــك ناوچــەی  ــەوەی گەلێ ــپ ئەریســان، دوای ئ ــردووە[. جــا ســوڵتان ئال ــان ك ــە خزمەتی ــوون ك ــن ب ــك ناوچــەی صەالحوددی ــەوەی گەلێ ــپ ئەریســان، دوای ئ ــردووە[. جــا ســوڵتان ئال ــان ك ــە خزمەتی ــوون ك ــن ب صەالحوددی

ــا  ــامەوە، ئینج ــەوەی ئیس ــاوی باوكردن ــە ن ــرد ب ــتان، داگیرك ــتان و گورجس ــوو ئەرمەنس ــینی، وەك ــا مەسیحی نش ــامەوە، ئینج ــەوەی ئیس ــاوی باوكردن ــە ن ــرد ب ــتان، داگیرك ــتان و گورجس ــوو ئەرمەنس ــینی، وەك مەسیحی نش

كشــا بــەرەو شــام، لــەوێ ئابڵووقــەی دەوڵەتــی )میرداســی(ی دا كــە دەوڵەتێكــی شــیعەیی بــوو و خســتیە ســەر كشــا بــەرەو شــام، لــەوێ ئابڵووقــەی دەوڵەتــی )میرداســی(ی دا كــە دەوڵەتێكــی شــیعەیی بــوو و خســتیە ســەر 

خیافەتــی عەبباســی و دایبــڕی لــە خیافەتــی فاطیمــی، و ســەركردەیەكی ســەربازیی خــۆی نــاردە باشــووری شــام خیافەتــی عەبباســی و دایبــڕی لــە خیافەتــی فاطیمــی، و ســەركردەیەكی ســەربازیی خــۆی نــاردە باشــووری شــام 

و هــەردوو شــاری )ئەل-ڕەملــە( و )ئەل-قــودس(ی لــە دەســتی فاطیمیــەكان دەرهێنــا. بــەم شــێوەیە دەســەاڵتی و هــەردوو شــاری )ئەل-ڕەملــە( و )ئەل-قــودس(ی لــە دەســتی فاطیمیــەكان دەرهێنــا. بــەم شــێوەیە دەســەاڵتی 

ــانەوە،  ــپ ئەریس ــە دوای ئال ــەلجووقیەكان(، ل ــیان )س ــەوەی خۆیش ــێ ئ ــرد، بەب ــام الواز ك ــە ش ــان ل ــانەوە، فاطیمیی ــپ ئەریس ــە دوای ئال ــەلجووقیەكان(، ل ــیان )س ــەوەی خۆیش ــێ ئ ــرد، بەب ــام الواز ك ــە ش ــان ل فاطیمیی

ئەوەنــدە یەكگرتــوو و تەبــا بــن لەنــاو خۆیانــدا )ڕەنگــە بتوانیــن بڵێیــن هــەر ئــەم بارودۆخــەش ڕێگــەی خــۆش ئەوەنــدە یەكگرتــوو و تەبــا بــن لەنــاو خۆیانــدا )ڕەنگــە بتوانیــن بڵێیــن هــەر ئــەم بارودۆخــەش ڕێگــەی خــۆش 

ــە دەســتی  ــەر هــەر ل ــەوە، و ئەگ ــەن خاچیەكان ــی لەالی ــودس و داگیركران ــۆ لەدەســت چوونی ئەل-ق ــردووە ب ــە دەســتی ك ــەر هــەر ل ــەوە، و ئەگ ــەن خاچیەكان ــی لەالی ــودس و داگیركران ــۆ لەدەســت چوونی ئەل-ق ــردووە ب ك

فاطیمیەكانــدا بوایــە؛ نەدەكــەوت و داگیــر نەدەكــرا(. جگــە لەوانــەش ئالــپ ئەریســان لــە )جەنگــی مەالزگیــرد( فاطیمیەكانــدا بوایــە؛ نەدەكــەوت و داگیــر نەدەكــرا(. جگــە لەوانــەش ئالــپ ئەریســان لــە )جەنگــی مەالزگیــرد( 

ــوارەم( Romanus IVRomanus IVی ی  ــۆس ی چ ــی )ڕۆمان ــۆری بیزەنت ــكاند و ئیمپرات ــی ش ــوارەم(  ز.(دا بیزەنتیەكان ــۆس ی چ ــی )ڕۆمان ــۆری بیزەنت ــكاند و ئیمپرات ــی ش ))٤٦٣٤٦٣ ك. /  ك. / ١٠٧١١٠٧١ ز.(دا بیزەنتیەكان

دیــل كــرد و بــەدوای ئەمــەدا بیزەنتیــەكان زۆربــەی ئەنــەدۆڵ و ئاســیای بچووكیــان لەدەســت دا و خرایــە ســەر دیــل كــرد و بــەدوای ئەمــەدا بیزەنتیــەكان زۆربــەی ئەنــەدۆڵ و ئاســیای بچووكیــان لەدەســت دا و خرایــە ســەر 

ــەدۆڵ  ــە ئەن ــوز( ل ــی )ئۆغ ــات و تورك ــەلجووقیەكانی ڕۆم« پێك ه ــی »س ــە لق ــە لەم ــەلجووقی ك ــی س ــەدۆڵ دەوڵەت ــە ئەن ــوز( ل ــی )ئۆغ ــات و تورك ــەلجووقیەكانی ڕۆم« پێك ه ــی »س ــە لق ــە لەم ــەلجووقی ك ــی س دەوڵەت

ــە ئەنــەدۆڵ چەســپا، و  ــا ئێســتە ل ــەو كاتــەوە هەت ــە ئەنــەدۆڵ چەســپا، و نیشــتەجێ بــوون، و كیانێكــی ئیســامیی ســوننیی توركیــی ل ــا ئێســتە ل ــەو كاتــەوە هەت نیشــتەجێ بــوون، و كیانێكــی ئیســامیی ســوننیی توركیــی ل

ئەمــە ســەرەتایەكیش بــوو بــۆ هاتنــی عوســامنیەكانیش.ئەمــە ســەرەتایەكیش بــوو بــۆ هاتنــی عوســامنیەكانیش.

و  بەرگــری  هەڵمەتــی  لــە  ســەركردەیەك  چەنــد  دەســتیان پێ كرد؛  خاچیــەكان  هێرشــە  كــە  و پاشــانیش  بەرگــری  هەڵمەتــی  لــە  ســەركردەیەك  چەنــد  دەســتیان پێ كرد؛  خاچیــەكان  هێرشــە  كــە  پاشــانیش 

ڕووبەڕووبوونــەوەدا دەركەوتــن. هــەر پێــش زەنگیــەكان؛ ســەرۆكی بنەماڵەیەكــی نــارساوی حەلــەب كــە قــازی ڕووبەڕووبوونــەوەدا دەركەوتــن. هــەر پێــش زەنگیــەكان؛ ســەرۆكی بنەماڵەیەكــی نــارساوی حەلــەب كــە قــازی 

)ئیــن ئەل-خەششاب(ـــە؛ توانیــی ســەرۆكایەتیی بەرگرییەكــی میللــی لــە شــاری حەلەب بــكات كاتێــك خاچیەكان )ئیــن ئەل-خەششاب(ـــە؛ توانیــی ســەرۆكایەتیی بەرگرییەكــی میللــی لــە شــاری حەلەب بــكات كاتێــك خاچیەكان 

ئابڵووقەیــان دا، و ســەركەوتوو بێــت لــەو بەرگریــەدا. ئەمــەش بــە هاوكاریــی ئەمیــری توركامنیــی مووســڵ )ئــاق-ئابڵووقەیــان دا، و ســەركەوتوو بێــت لــەو بەرگریــەدا. ئەمــەش بــە هاوكاریــی ئەمیــری توركامنیــی مووســڵ )ئــاق-

ســونقور( باوكــی عیامدوددیــن زەنگــی.ســونقور( باوكــی عیامدوددیــن زەنگــی.

كاتێكیــش )عیامدوددیــن زەنگــی( لــە )كاتێكیــش )عیامدوددیــن زەنگــی( لــە )١١٢٧١١٢٧--١١٢٨١١٢٨ ز.( بــووە ئەتابەگــی مووســڵ و حەلــەب، و لەوانــی پێشــوو  ز.( بــووە ئەتابەگــی مووســڵ و حەلــەب، و لەوانــی پێشــوو 

بەتواناتــر بــوو و پاڵنــەری ئایینیــی بەهێزتــر بــوو؛ ئامانجــی یەكخســتنی شــام و میــر بــووە نەخشــەی ســرتاتیجی، بەتواناتــر بــوو و پاڵنــەری ئایینیــی بەهێزتــر بــوو؛ ئامانجــی یەكخســتنی شــام و میــر بــووە نەخشــەی ســرتاتیجی، 

و توانــا و دەســەاڵتی بــۆ ئــەم ئامانجــە تەرخــان كــرد، و توانیشــی ئیامرەتێكــی مەســیحیی خاچیەكان كــە ئیامرەتی و توانــا و دەســەاڵتی بــۆ ئــەم ئامانجــە تەرخــان كــرد، و توانیشــی ئیامرەتێكــی مەســیحیی خاچیەكان كــە ئیامرەتی 

)ئەل-ڕوهــا( بــوو بخــات و بەمــەش گورزێكــی كاریگەریــان لــێ بــدات.)ئەل-ڕوهــا( بــوو بخــات و بەمــەش گورزێكــی كاریگەریــان لــێ بــدات.

ــەو  ــان دیمەشــق( و ل ــەب )و پاش ــی حەل ــووە ئەتابەگ ــوڕی ب ــوود(ی ك ــن مەحم ــا دوای خــۆی )نووروددی ــەو ئینج ــان دیمەشــق( و ل ــەب )و پاش ــی حەل ــووە ئەتابەگ ــوڕی ب ــوود(ی ك ــن مەحم ــا دوای خــۆی )نووروددی ئینج

ئامانجــە ســرتاتیجیەدا جێــی گرتــەوە، كــە یەكخســتنی شــام و میــرە، نــەك میــری فاطیمــی، بەڵكــو بــە خســتنی ئامانجــە ســرتاتیجیەدا جێــی گرتــەوە، كــە یەكخســتنی شــام و میــرە، نــەك میــری فاطیمــی، بەڵكــو بــە خســتنی 

ــە  ــەوە ســەر ب ــی هێامیی ــە الیەن ــی فاطیمــی و دروســت كردنی ســەڵتەنەتێكی ئیســامیی ســوننی كــە ل ــە خیافەت ــەوە ســەر ب ــی هێامیی ــە الیەن ــی فاطیمــی و دروســت كردنی ســەڵتەنەتێكی ئیســامیی ســوننی كــە ل خیافەت

ــەی  ــەردوو الوە ئابڵووق ــە ه ــووە ل ــرە یەك گرت ــام و می ــەم ش ــا ئ ــت، ئینج ــی بێ ــوننیی عەبباس ــی س ــەی خیافەت ــەردوو الوە ئابڵووق ــە ه ــووە ل ــرە یەك گرت ــام و می ــەم ش ــا ئ ــت، ئینج ــی بێ ــوننیی عەبباس ــی س خیافەت

ــی یەكــەم:  ــد الیەنێكــەوە كاری كــرد: الیەن ــە چەن ــەم مەبەســتەش ل ــۆ ئ ــن. ب ــدەن و دەریان پەڕێن ــەكان ب ــی یەكــەم: خاچی ــد الیەنێكــەوە كاری كــرد: الیەن ــە چەن ــەم مەبەســتەش ل ــۆ ئ ــن. ب ــدەن و دەریان پەڕێن ــەكان ب خاچی
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ئــەوە بــوو ئــەو ڕێبــازە شــیعیەی پێشــرت بنەماڵەكانــی حەمدانیــەكان و میرداســیەكان و عوقەیلیــەكان لــە حەلــەب ئــەوە بــوو ئــەو ڕێبــازە شــیعیەی پێشــرت بنەماڵەكانــی حەمدانیــەكان و میرداســیەكان و عوقەیلیــەكان لــە حەلــەب 

چەســپاندبوویان؛ وردە-وردە لەناوبــرد، بــە قەدەغەكردنــی هەندێــك لە دروشــمە ئایینیەكانیان و دوورخســتنەوەی چەســپاندبوویان؛ وردە-وردە لەناوبــرد، بــە قەدەغەكردنــی هەندێــك لە دروشــمە ئایینیەكانیان و دوورخســتنەوەی 

ڕابەرەكانیــان. الیەنــی دووەم: دووبارەكردنــەوەی هەمــان نەخشــەی ســەلجووقیەكان و )نیظام ومولــك(ی وەزیــر، ڕابەرەكانیــان. الیەنــی دووەم: دووبارەكردنــەوەی هەمــان نەخشــەی ســەلجووقیەكان و )نیظام ومولــك(ی وەزیــر، 

بــە كردنــەوەی قوتابخانــەی ئیســامی لەســەر ڕێبــازی ســوننی، بــۆ ئــەم مەبەســتەش كۆمەڵێــك لــە دەرچووانــی بــە كردنــەوەی قوتابخانــەی ئیســامی لەســەر ڕێبــازی ســوننی، بــۆ ئــەم مەبەســتەش كۆمەڵێــك لــە دەرچووانــی 

ــە  ــەری قوتابخان ــتا و ڕاب ــە مامۆس ــی ب ــا و كردن ــەلجووقیەكانی هێن ــەی س ــەی نیظامیی ــووی قوتابخان ــە هەڵكەوت ــەری قوتابخان ــتا و ڕاب ــە مامۆس ــی ب ــا و كردن ــەلجووقیەكانی هێن ــەی س ــەی نیظامیی ــووی قوتابخان هەڵكەوت

ئیســامیەكانی حەلــەب، كــە لــەم قوتابخانانــەدا خەریكــی تیۆریســازی و ڕێنامیــی و پشــتیوانیی ڕێبــازی ســوننی ئیســامیەكانی حەلــەب، كــە لــەم قوتابخانانــەدا خەریكــی تیۆریســازی و ڕێنامیــی و پشــتیوانیی ڕێبــازی ســوننی 

ــۆ پێكەوەنانــی دەوڵەتێكــی  ــگا ئامــادە بكــەن ب ــەم شــێوەیە كۆمەڵ ــازی شــیعی بكــەن، و ب ــۆ پێكەوەنانــی دەوڵەتێكــی بــن و دژایەتیــی ڕێب ــگا ئامــادە بكــەن ب ــەم شــێوەیە كۆمەڵ ــازی شــیعی بكــەن، و ب بــن و دژایەتیــی ڕێب

ئیســامیی ســوننیی یەكگرتــوو لــە ناوچەكــەدا. الیەنــی ســێیەمیش: بــە دەســت تێوەردانی ســەربازی لــە كاروبــاری ئیســامیی ســوننیی یەكگرتــوو لــە ناوچەكــەدا. الیەنــی ســێیەمیش: بــە دەســت تێوەردانی ســەربازی لــە كاروبــاری 

میــر، ســەرەتا نووروددیــن )شــێركۆ(ی بــە هێــزی ســەربازیەوە )و بــە ناردنــی صەالحوددینــی بــرازای لەگەڵــی( میــر، ســەرەتا نووروددیــن )شــێركۆ(ی بــە هێــزی ســەربازیەوە )و بــە ناردنــی صەالحوددینــی بــرازای لەگەڵــی( 

نــارد بــۆ پشــتیوانی لــە وەزیرێكــی فاطیمیــەكان كــە )شــاوەر(ە كــە لەگــەڵ وەزیرێكــی تــردا بەشــەڕ هاتبــوو، لــە نــارد بــۆ پشــتیوانی لــە وەزیرێكــی فاطیمیــەكان كــە )شــاوەر(ە كــە لەگــەڵ وەزیرێكــی تــردا بەشــەڕ هاتبــوو، لــە 

بەرامبــەر كۆمەڵێــك پەیــامن و دەســكەوت، كــە دوایــی شــاوەر ناپاكیــی كــرد و داوای یارمەتییشــی لــە خاچیــەكان بەرامبــەر كۆمەڵێــك پەیــامن و دەســكەوت، كــە دوایــی شــاوەر ناپاكیــی كــرد و داوای یارمەتییشــی لــە خاچیــەكان 

كــرد دژی شــێركۆ و هێزەكــەی كــە لــە قەاڵیــەك لــە میــر خۆیــان قایــم كردبــوو، جارێكــی تریــش شــێركۆ ـ كــە كــرد دژی شــێركۆ و هێزەكــەی كــە لــە قەاڵیــەك لــە میــر خۆیــان قایــم كردبــوو، جارێكــی تریــش شــێركۆ ـ كــە 

زۆر تامــەزرۆی گرتنــی میــر و ڕووخاندنــی خیافەتــی فاطیمــی بــوو ـ لەگــەڵ صەالحوددینــی بــرازای بــە هێــزی زۆر تامــەزرۆی گرتنــی میــر و ڕووخاندنــی خیافەتــی فاطیمــی بــوو ـ لەگــەڵ صەالحوددینــی بــرازای بــە هێــزی 

ــە شــێركۆ  ــۆ هــات، ك ــزی ب ــەوە هێ ــەن خاچیەكان ــش شــاوەر لەالی ــەم جارەی ــەوە میــر و ئ ــە شــێركۆ ســەربازیەوە گەڕای ــۆ هــات، ك ــزی ب ــەوە هێ ــەن خاچیەكان ــش شــاوەر لەالی ــەم جارەی ــەوە میــر و ئ ســەربازیەوە گەڕای

ــان  ــاری ئەل-قاهیرەی ــەی ش ــەكان ئابڵووق ــە خاچی ــش ك ــی تری ــت هێنا، جارێك ــەریاندا بەدەس ــەركەوتنی بەس ــان س ــاری ئەل-قاهیرەی ــەی ش ــەكان ئابڵووق ــە خاچی ــش ك ــی تری ــت هێنا، جارێك ــەریاندا بەدەس ــەركەوتنی بەس س

دا؛ شــاوەر بــۆ بێ هیواكردنــی خاچیــەكان لــە شــارەكە ئاگــری لــە شــارەكە بــەر دا، كــە ئیــرت خەلیفــەی فاطیمــی دا؛ شــاوەر بــۆ بێ هیواكردنــی خاچیــەكان لــە شــارەكە ئاگــری لــە شــارەكە بــەر دا، كــە ئیــرت خەلیفــەی فاطیمــی 

ناچــار بــوو داوای فریاكەوتــن بنێرێــت بــۆ نووروددیــن لــە دەســتی خاچیــەكان و شــاوەر ڕزگاریــان بــكات، ئــەم ناچــار بــوو داوای فریاكەوتــن بنێرێــت بــۆ نووروددیــن لــە دەســتی خاچیــەكان و شــاوەر ڕزگاریــان بــكات، ئــەم 

جــارەش نووروددیــن شــێركۆ دەنێرێــت كــە ئەمیــش صەالحوددیــن لەگــەڵ خــۆی دەبــات، لەگــەڵ هێزێكــدا، كــە جــارەش نووروددیــن شــێركۆ دەنێرێــت كــە ئەمیــش صەالحوددیــن لەگــەڵ خــۆی دەبــات، لەگــەڵ هێزێكــدا، كــە 

هــەر بەگەیشــتنی شــێركۆ خاچیــەكان ئابڵووقەكەیــان هەڵ گــرت و میریــان بەجێ هێشــت. خەلیفــەی فاطیمــی، هــەر بەگەیشــتنی شــێركۆ خاچیــەكان ئابڵووقەكەیــان هەڵ گــرت و میریــان بەجێ هێشــت. خەلیفــەی فاطیمــی، 

ئەل-عاضیــد، شــاوەری لــە ســێدارە دا، و پلــەی ویــزارەت درا بــە شــێركۆ، لــە هەمــان كاتیشــدا شــێركۆ كاری دەكــرد ئەل-عاضیــد، شــاوەری لــە ســێدارە دا، و پلــەی ویــزارەت درا بــە شــێركۆ، لــە هەمــان كاتیشــدا شــێركۆ كاری دەكــرد 

بــۆ هەڵ وەشــاندنەوەی خیافەتــی فاطیمــی، و دوای ماوەیەكیــش شــێركۆ بــە نۆرەیەكــی ســنگەكوژێ دەمرێــت بــۆ هەڵ وەشــاندنەوەی خیافەتــی فاطیمــی، و دوای ماوەیەكیــش شــێركۆ بــە نۆرەیەكــی ســنگەكوژێ دەمرێــت 

و صەالحوددیــن لــە جێــی دەبێتــە وەزیــر، و پرۆســەی كۆتایی هێنــان بــە خیافەتــی فاطیمــی درێــژە پــێ دەدات، و صەالحوددیــن لــە جێــی دەبێتــە وەزیــر، و پرۆســەی كۆتایی هێنــان بــە خیافەتــی فاطیمــی درێــژە پــێ دەدات، 

تــا لــە كۆتاییــدا و بــە پەســتانی نووروددیــن صەالحوددیــن كاری كــرد بــۆ البردنــی نــزا بــۆ خەلیفــەی فاطیمــی تــا لــە كۆتاییــدا و بــە پەســتانی نووروددیــن صەالحوددیــن كاری كــرد بــۆ البردنــی نــزا بــۆ خەلیفــەی فاطیمــی 

لــە وتــاری هەینیــدا و گۆڕینــی بــۆ ناوهێنانــی خەلیفــەی عەبباســیی ئــەو كاتــە )ئەل-موســتەضیئـ(، كــە مەالیەكــی لــە وتــاری هەینیــدا و گۆڕینــی بــۆ ناوهێنانــی خەلیفــەی عەبباســیی ئــەو كاتــە )ئەل-موســتەضیئـ(، كــە مەالیەكــی 

ســوننیی مووســڵی)!( یەكــەم جــار هــات بــۆ ئەل-قاهیــرە و ئــەو كارەی كــرد، و دواییــن خەلیفــەی فاطیمــی بــۆ ســوننیی مووســڵی)!( یەكــەم جــار هــات بــۆ ئەل-قاهیــرە و ئــەو كارەی كــرد، و دواییــن خەلیفــەی فاطیمــی بــۆ 

خــۆی مــرد بەبــێ ئــەوەی بزانێــت خیافەتەكــەی نەمــاوە. هەتــا دوایــی نووروددینیــش مــرد و دەســەاڵتی میــر خــۆی مــرد بەبــێ ئــەوەی بزانێــت خیافەتەكــەی نەمــاوە. هەتــا دوایــی نووروددینیــش مــرد و دەســەاڵتی میــر 

و شــام بــۆ صەالحوددیــن مایــەوە.و شــام بــۆ صەالحوددیــن مایــەوە.

ــەوڵ و  ــی ه ــەر میرات ــی، و لەس ــێركۆی مام ــەروەردەی ش ــایەی پ ــر س ــن لەژێ ــێوەیە صەالحوددی ــەم ش ــا ب ــەوڵ و ج ــی ه ــەر میرات ــی، و لەس ــێركۆی مام ــەروەردەی ش ــایەی پ ــر س ــن لەژێ ــێوەیە صەالحوددی ــەم ش ــا ب ج

ماندووبوونەكانــی نووروددیــن، هەڵ كەوتــووە، ئــەو نەخشــەیەی پێشــینانی ئــەو دایاننــاوە و بــە درێژایــی ماندووبوونەكانــی نووروددیــن، هەڵ كەوتــووە، ئــەو نەخشــەیەی پێشــینانی ئــەو دایاننــاوە و بــە درێژایــی 

ــرد،  ــەم نەخشــەیەی جێبەجــێ ك ــی ئ ــن قۆناغ ــن دوایی ــردووە؛ صەالحوددی ــۆ ك ــان ب ــە ســەدەیەك كاری ــر ل ــرد، زیات ــەم نەخشــەیەی جێبەجــێ ك ــی ئ ــن قۆناغ ــن دوایی ــردووە؛ صەالحوددی ــۆ ك ــان ب ــە ســەدەیەك كاری ــر ل زیات
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ــان  ــە ئەل-قــودس دەركــرد، ئەمانــە هەمووی ــرد و خاچیەكانیشــی ل ــا دەوڵەتــی فاطیمیــی بەتــەواوی لەناوب ــان هەت ــە ئەل-قــودس دەركــرد، ئەمانــە هەمووی ــرد و خاچیەكانیشــی ل ــا دەوڵەتــی فاطیمیــی بەتــەواوی لەناوب هەت

نەخشــە و ئامانجــی ئەوانــی پێشــوو بــوون بــەاڵم صەالحوددیــن پێیــان گەیشــت چونكــە لــە دوا قۆناغــدا هــات و نەخشــە و ئامانجــی ئەوانــی پێشــوو بــوون بــەاڵم صەالحوددیــن پێیــان گەیشــت چونكــە لــە دوا قۆناغــدا هــات و 

ئەوانــی پێشــوو بەتــەواوی ڕێیــان بــۆ خــۆش كردبــوو و ئامادەكارییــان بــۆ كردبــوو. بەڵكــو هــەر لــە چوارچێــوەی ئەوانــی پێشــوو بەتــەواوی ڕێیــان بــۆ خــۆش كردبــوو و ئامادەكارییــان بــۆ كردبــوو. بەڵكــو هــەر لــە چوارچێــوەی 

ناردنەكانــی نووروددیــن و هەڵمەتەكانــی شــێركۆ صەالحوددیــن كەوتــە هاوكێشــەی سیاســیی میــرەوە )بۆیــە ناردنەكانــی نووروددیــن و هەڵمەتەكانــی شــێركۆ صەالحوددیــن كەوتــە هاوكێشــەی سیاســیی میــرەوە )بۆیــە 

لێــرەوە دەتوانیــن بڵێیــن ئەییووبیــەكان لــە الیەنــی سیاســیەوە لقێكــن لــە زەنگیــەكان(، و بــە مردنــی شــێركۆی لێــرەوە دەتوانیــن بڵێیــن ئەییووبیــەكان لــە الیەنــی سیاســیەوە لقێكــن لــە زەنگیــەكان(، و بــە مردنــی شــێركۆی 

ــە تەمــای میــر  ــە ســەرەتاوە ب ــن ل ــە ڕاستییشــدا صەالحوددی ــەوە. و ل ــۆ ماوەی ــە میــر ب ــە تەمــای میــر مامــی دەســەاڵتی ل ــە ســەرەتاوە ب ــن ل ــە ڕاستییشــدا صەالحوددی ــەوە. و ل ــۆ ماوەی ــە میــر ب مامــی دەســەاڵتی ل

نەبــووە و بــە ســووربوونی بــاوك و مامــەی بەشــداریی چاالكــی و ڕووداوەكانــی میــری پــێ كــراوە، بەتایبەتــی نەبــووە و بــە ســووربوونی بــاوك و مامــەی بەشــداریی چاالكــی و ڕووداوەكانــی میــری پــێ كــراوە، بەتایبەتــی 

دوای ئــەوەی چەنــد مانگێــك لــە قــەاڵی ئیســكەندەرییە ئابڵووقــە دەدرێــت؛ ئیــرت بــۆ جــاری داهاتــوو كــە داوای دوای ئــەوەی چەنــد مانگێــك لــە قــەاڵی ئیســكەندەرییە ئابڵووقــە دەدرێــت؛ ئیــرت بــۆ جــاری داهاتــوو كــە داوای 

لــێ دەكرێــت لــە هەڵمەتــدا بۆســەر میــر بەشــدار بێــت؛ خــۆی وتوویەتــی »هــەر وەكــوو ئــەوە وا بــوو بەڕێــم لــێ دەكرێــت لــە هەڵمەتــدا بۆســەر میــر بەشــدار بێــت؛ خــۆی وتوویەتــی »هــەر وەكــوو ئــەوە وا بــوو بەڕێــم 

ــە  ــە ل ــم، چونك ــۆی ناچ ــتم؛ ب ــەر دەس ــە ب ــر بخەن ــایەتیی می ــەر پاش ــی: »ئەگ ــردن«! و وتوویەت ــۆ م ــەن ب ــە بك ــە ل ــم، چونك ــۆی ناچ ــتم؛ ب ــەر دەس ــە ب ــر بخەن ــایەتیی می ــەر پاش ــی: »ئەگ ــردن«! و وتوویەت ــۆ م ــەن ب بك

ــی و  ــووربوونی باوك ــرت س ــەاڵم ئی ــەوە«! ب ــرم ناچێت ــز بی ــە هەرگی ــت ك ــااڵوم چەش ــدە ت ــكەندەرییە ئەوەن ــی و ئیس ــووربوونی باوك ــرت س ــەاڵم ئی ــەوە«! ب ــرم ناچێت ــز بی ــە هەرگی ــت ك ــااڵوم چەش ــدە ت ــكەندەرییە ئەوەن ئیس

شــێركۆی مامــی و جگــە لەوانیــش نووروددیــن صەالحوددینــی خســتووەتە ناوجەرگــەی گۆڕانكاریەكانــی میــری شــێركۆی مامــی و جگــە لەوانیــش نووروددیــن صەالحوددینــی خســتووەتە ناوجەرگــەی گۆڕانكاریەكانــی میــری 

ئــەو كاتــەوە. ئــەو كاتــەوە. 

ــووە،  ــووی هەڵ گرت ــی پێش ــوێنپێی ئەوان ــدا ش ــوێن و تەگبیرەكانیش ــەی ڕێ وش ــە زۆرب ــن ل ــش صەالحوددی ــووە، دوایی ــووی هەڵ گرت ــی پێش ــوێنپێی ئەوان ــدا ش ــوێن و تەگبیرەكانیش ــەی ڕێ وش ــە زۆرب ــن ل ــش صەالحوددی دوایی

ــەركردە  ــە س ــت وكاڵیی دەدا ب ــن زەوی وزاری كش ــرت نووروددی ــە؛ پێش ــۆ منوون ــەر ب ــن. ه ــی نووروددی ــەركردە بەتایبەت ــە س ــت وكاڵیی دەدا ب ــن زەوی وزاری كش ــرت نووروددی ــە؛ پێش ــۆ منوون ــەر ب ــن. ه ــی نووروددی بەتایبەت

ــرد و  ــارەدار دەك ــادی پ ــی جیه ــەوە هەڵمەت ــەم ڕێگەی ــت، و ل ــان بێ ــۆ خۆی ــەی ب ــە بەرهەمەك ــرد و ســەربازیەكان ك ــارەدار دەك ــادی پ ــی جیه ــەوە هەڵمەت ــەم ڕێگەی ــت، و ل ــان بێ ــۆ خۆی ــەی ب ــە بەرهەمەك ســەربازیەكان ك

ســەربازەكانی هــەر ســەركردەیەكی لــە كاتــی پێویســتدا بانــگ دەكرد بــۆ هەڵمەت بــردن. صەالحوددینیــش هەمان ســەربازەكانی هــەر ســەركردەیەكی لــە كاتــی پێویســتدا بانــگ دەكرد بــۆ هەڵمەت بــردن. صەالحوددینیــش هەمان 

ڕێ وشــوێنی گرتــە بــەر لەگــەڵ هەندێــك چاكســازی. هەتاكــوو پێشــرت نووروددیــن كــە ئاواتــی ســەندنەوەی ئــەل-ڕێ وشــوێنی گرتــە بــەر لەگــەڵ هەندێــك چاكســازی. هەتاكــوو پێشــرت نووروددیــن كــە ئاواتــی ســەندنەوەی ئــەل-

قــودس بــوو مینبەرێكــی تایبەتــی ئامــادە كردبــوو كــە كاتێــك شــارەكەی گرتــەوە لــە بەیــت ئەل-مەقدیــس وتــاری قــودس بــوو مینبەرێكــی تایبەتــی ئامــادە كردبــوو كــە كاتێــك شــارەكەی گرتــەوە لــە بەیــت ئەل-مەقدیــس وتــاری 

لەســەر بــدات، صەالحوددینیــش كاتێــك شــارەكەی لــە خاچیــەكان ســەندەوە؛ هەمــان مینبــەری هێنــا و لــە بەیــت لەســەر بــدات، صەالحوددینیــش كاتێــك شــارەكەی لــە خاچیــەكان ســەندەوە؛ هەمــان مینبــەری هێنــا و لــە بەیــت 

ئەل-مەقدیــس داینــا تــا وتــاری لەســەر بــدات! لــە زۆر شــتی تریشــدا صەالحوددیــن شــوێن پێی ســەلجووقیەکان ئەل-مەقدیــس داینــا تــا وتــاری لەســەر بــدات! لــە زۆر شــتی تریشــدا صەالحوددیــن شــوێن پێی ســەلجووقیەکان 

و ئەتابەگەکانــی مووســڵی هەڵ گرتــووە، وەکــوو لــە هێنانــی کۆیلــەی کــڕراوی تــورك و کردنیــان بــە ســەرباز و و ئەتابەگەکانــی مووســڵی هەڵ گرتــووە، وەکــوو لــە هێنانــی کۆیلــەی کــڕراوی تــورك و کردنیــان بــە ســەرباز و 

جەنــگاوەر کــە بەشــێکی گرنگــی ســوپا بــوون.جەنــگاوەر کــە بەشــێکی گرنگــی ســوپا بــوون.

بــەم شــێوەیە دەســكەوتەكانی صەالحوددیــن ئەنجامــی هەوڵەكانــی ئەوانــی پێشــی خــۆی بــوون، و ســادەكاریە بــەم شــێوەیە دەســكەوتەكانی صەالحوددیــن ئەنجامــی هەوڵەكانــی ئەوانــی پێشــی خــۆی بــوون، و ســادەكاریە 

ئەگــەر ســەركەوتنەكانی هەموویــان بدرێنــە پــاڵ لێهاتوویــی خــۆی بەتەنهــا. ڕاســتە مێژوونووســەكان بەگشــتی ئەگــەر ســەركەوتنەكانی هەموویــان بدرێنــە پــاڵ لێهاتوویــی خــۆی بەتەنهــا. ڕاســتە مێژوونووســەكان بەگشــتی 

ئــەم وردەكاری و مێــژووە دەزانــن، بــەاڵم زۆرینــەی خەڵــك كــە ئــەو هۆشــیاریە مێژووییەیــان نیــە؛ حەزیــان لــە ئــەم وردەكاری و مێــژووە دەزانــن، بــەاڵم زۆرینــەی خەڵــك كــە ئــەو هۆشــیاریە مێژووییەیــان نیــە؛ حەزیــان لــە 

زەق كردنــەوەی یــەك ســەركردە و یــەك كەســێتیی ئایدیالیــە كــە هەمــوو دەســكەوتەكان و كارە گەورەكانــی تێــدا زەق كردنــەوەی یــەك ســەركردە و یــەك كەســێتیی ئایدیالیــە كــە هەمــوو دەســكەوتەكان و كارە گەورەكانــی تێــدا 

ــە كــە ســەركردەیەكی وەكــوو  ــن. ئەمەی ــۆی بڕوان ــد الــرورة« ب ــرۆزی بكــەن و وەكــوو »القائ ــەوە و پی ــە كــە ســەركردەیەكی وەكــوو كۆبكەن ــن. ئەمەی ــۆی بڕوان ــد الــرورة« ب ــرۆزی بكــەن و وەكــوو »القائ ــەوە و پی كۆبكەن

صەالحوددینــی لــە خەیاڵــی ئیســامیدا كردووەتــە دیارتریــن »پاڵەوانــی ئیســام«.صەالحوددینــی لــە خەیاڵــی ئیســامیدا كردووەتــە دیارتریــن »پاڵەوانــی ئیســام«.
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بەكورتــی؛ لێ هاتوویــی و ئــەو ڕۆڵــەی صەالحوددیــن لــە قۆناغــی خۆیــدا بینیویەتــی، وەكــوو ڕاســتییەكی بەكورتــی؛ لێ هاتوویــی و ئــەو ڕۆڵــەی صەالحوددیــن لــە قۆناغــی خۆیــدا بینیویەتــی، وەكــوو ڕاســتییەكی 

مێژوویــی؛ هــۆكار و فاكتــەری زۆری هەیــە، كــە توێژینــەوە و بەدواداچونــی زۆری بــۆ كــراوە و لێكۆڵینــەوەكان مێژوویــی؛ هــۆكار و فاكتــەری زۆری هەیــە، كــە توێژینــەوە و بەدواداچونــی زۆری بــۆ كــراوە و لێكۆڵینــەوەكان 

ــن،  ــی صەالحوددی ــەروەردەی منداڵی ــە و پ ــوو گەش ــەوەش وەك ــەریان.. ئ ــتووەتە س ــكیان خس ــادەوە تیش ــن، بەزی ــی صەالحوددی ــەروەردەی منداڵی ــە و پ ــوو گەش ــەوەش وەك ــەریان.. ئ ــتووەتە س ــكیان خس ــادەوە تیش بەزی

ــر ســایەی باوكــی و پاشــان مامــی و پاشــان نووروددیــن زەنگــی، و بەســەربردنی بەشــێكی زۆری تەمەنــی  ــر ســایەی باوكــی و پاشــان مامــی و پاشــان نووروددیــن زەنگــی، و بەســەربردنی بەشــێكی زۆری تەمەنــی لەژێ لەژێ

مناڵیــی لــە قــەاڵدا )لــە بەعلەبــەك(، قەاڵیــەك كــە دەبێــت هەمیشــە بەرگریــی لــێ بكرێــت و ئامادەباشــیی تێــدا مناڵیــی لــە قــەاڵدا )لــە بەعلەبــەك(، قەاڵیــەك كــە دەبێــت هەمیشــە بەرگریــی لــێ بكرێــت و ئامادەباشــیی تێــدا 

بكرێــت، لــەوێ و لــەو دەوروبــەرە بــە چــاوی خــۆی هێــرش و وێرانكاریــی خاچیەكانــی بینیــوە، ئینجــا وەرگرتنــی بكرێــت، لــەوێ و لــەو دەوروبــەرە بــە چــاوی خــۆی هێــرش و وێرانكاریــی خاچیەكانــی بینیــوە، ئینجــا وەرگرتنــی 

لێپررساوێتــی لــە تەمەنێكــی كەمــدا. پاشــان هــۆكاری تــری وەكــوو جێ گرتنــەوەی ســەركردەكانی بنەماڵــەی زەنگی لێپررساوێتــی لــە تەمەنێكــی كەمــدا. پاشــان هــۆكاری تــری وەكــوو جێ گرتنــەوەی ســەركردەكانی بنەماڵــەی زەنگی 

و وەرگرتنــی ڕۆڵــی ئــەوان، و نەبوونــی ســەركردەی لێهاتــووی تــر كــە بتوانێــت ئــەو ڕۆڵــە ببینێــت كــە لــەو كاتــەدا و وەرگرتنــی ڕۆڵــی ئــەوان، و نەبوونــی ســەركردەی لێهاتــووی تــر كــە بتوانێــت ئــەو ڕۆڵــە ببینێــت كــە لــەو كاتــەدا 

پێویســت بــوو؛ هەمــوو ئەمانــە بوونەتــە هــۆی ئــەوەی صەالحوددیــن بتوانێــت ئــەو ڕۆڵــە مێژووییــە ببینێــت، پێویســت بــوو؛ هەمــوو ئەمانــە بوونەتــە هــۆی ئــەوەی صەالحوددیــن بتوانێــت ئــەو ڕۆڵــە مێژووییــە ببینێــت، 

ــی  ــوو دامەزراندن ــەم وەك ــەكان، و ه ــە خاچی ــەر جەنگ ــری لەبەرامب ــی بەرگ ــی مێژووی ــوو پاڵەوانێك ــەم وەك ــی ه ــوو دامەزراندن ــەم وەك ــەكان، و ه ــە خاچی ــەر جەنگ ــری لەبەرامب ــی بەرگ ــی مێژووی ــوو پاڵەوانێك ــەم وەك ه

بنەماڵەیەكــی فەرمانــڕەوای ســەدەكانی ناوەڕاســت كــە ئیمپراتۆرێتییەكیــان دامەزانــدووە بــۆ مــاوەی دوو ســەدە بنەماڵەیەكــی فەرمانــڕەوای ســەدەكانی ناوەڕاســت كــە ئیمپراتۆرێتییەكیــان دامەزانــدووە بــۆ مــاوەی دوو ســەدە 

بــەردەوام بــووە.بــەردەوام بــووە.

٥٥. ئامانج و ئەجێندای نوێ:. ئامانج و ئەجێندای نوێ:

لــە جیهانــی ئیســامیی هاوچەرخیشــدا، دیســان جارێكی تــر ئەفســانەی صەالحوددیــن ئامادەیی پەیــدا دەكاتەوە، لــە جیهانــی ئیســامیی هاوچەرخیشــدا، دیســان جارێكی تــر ئەفســانەی صەالحوددیــن ئامادەیی پەیــدا دەكاتەوە، 

چونكــە بــۆ ئامانجگەلێــك و ئەجێنــدای سیاســی و تایبەتــی بەكاردێــت. لێــرەوە پاڵەوانێتیــی صەالحوددیــن دەگاتــە چونكــە بــۆ ئامانجگەلێــك و ئەجێنــدای سیاســی و تایبەتــی بەكاردێــت. لێــرەوە پاڵەوانێتیــی صەالحوددیــن دەگاتــە 

ئــەوەی دەبێتــە بەشــێك لــە مــاددەی پــەروەردەی ئایینــی و نیشــتامنی، و بەڵكــوو دەبێتــە وێنــەی ســەر پولــی ئــەوەی دەبێتــە بەشــێك لــە مــاددەی پــەروەردەی ئایینــی و نیشــتامنی، و بەڵكــوو دەبێتــە وێنــەی ســەر پولــی 

ــە ســەدەی  ــەكان، ل ــە نەتەوەیی ــە عەرەبی ــە ســەركردە و »زەعیم«ـ ــك ل ــووە هەندێ ــێ هات ــوو وای ل ــە ســەدەی پۆســتە. تاك ــەكان، ل ــە نەتەوەیی ــە عەرەبی ــە ســەركردە و »زەعیم«ـ ــك ل ــووە هەندێ ــێ هات ــوو وای ل پۆســتە. تاك

ــە  ــی ك ــت بكەن. بەتایبەت ــان دروس ــۆ خۆی ــێتیە ب ــەم كەس ــێوەی ئ ــە ش ــەك ل ــان داوە وێنەی ــتەمدا، هەوڵی ــە بیس ــی ك ــت بكەن. بەتایبەت ــان دروس ــۆ خۆی ــێتیە ب ــەم كەس ــێوەی ئ ــە ش ــەك ل ــان داوە وێنەی ــتەمدا، هەوڵی بیس

ــر كــە یەهــوود  ــی ت ــی دوژمنێكــی ئایینی ــر داگیركاری ــە ژێ ــر ئەل-قــودس كەوت ــە ســەدەی بیســتدا جارێكــی ت ــر كــە یەهــوود ل ــی ت ــی دوژمنێكــی ئایینی ــر داگیركاری ــە ژێ ــر ئەل-قــودس كەوت ــە ســەدەی بیســتدا جارێكــی ت ل

ــرت  ــی. ئی ــی عەرەب ــری نەتەوەی ــی فیك ــە هەوێن ــوو ب ــە ب ــەم دوژمن ــی ئ ــە دوژمنایەتی ــە ك ــی ئیرسائیل ــرت و دەوڵەت ــی. ئی ــی عەرەب ــری نەتەوەی ــی فیك ــە هەوێن ــوو ب ــە ب ــەم دوژمن ــی ئ ــە دوژمنایەتی ــە ك ــی ئیرسائیل و دەوڵەت

ــان و  ــیاریی جەماوەرەكەی ــڕكردنی هۆش ــۆ س ــەكان ب ــە نەتەوەیی ــە عەرەبی ــەركردە و »زەعیم«ـ ــە س ــك ل ــان و هەندێ ــیاریی جەماوەرەكەی ــڕكردنی هۆش ــۆ س ــەكان ب ــە نەتەوەیی ــە عەرەبی ــەركردە و »زەعیم«ـ ــە س ــك ل هەندێ

ســەرخۆش كردنی ئــەم جەمــاوەرە بــە بــادەی ســەرۆكایەتی و پێشــەنگی و »زەعیمــی«ی خۆیــان برەویــان دەدا ســەرخۆش كردنی ئــەم جەمــاوەرە بــە بــادەی ســەرۆكایەتی و پێشــەنگی و »زەعیمــی«ی خۆیــان برەویــان دەدا 

بــە پرۆپاگەنــدای كەســێتیی صەالحوددیــن وەكــوو پاڵەوانــی نەتەوەیــی عــەرەب و خەمخــۆری خاكــی عــەرەب و بــە پرۆپاگەنــدای كەســێتیی صەالحوددیــن وەكــوو پاڵەوانــی نەتەوەیــی عــەرەب و خەمخــۆری خاكــی عــەرەب و 

نەتــەوەی عــەرەب. وەكــوو لــە فیلمــی »النــارص صــاح الدين«ـــدا دەركــەوت، كــە میــر لــە ســەردەمی )جەمــال نەتــەوەی عــەرەب. وەكــوو لــە فیلمــی »النــارص صــاح الدين«ـــدا دەركــەوت، كــە میــر لــە ســەردەمی )جەمــال 

عەبدول-ناصیــر(دا بەرهەمــی هێنــا، و كاری دەرهێنــەری عەرەبــی نــاودار )یوســف شــاهین( بــوو )ســاڵی عەبدول-ناصیــر(دا بەرهەمــی هێنــا، و كاری دەرهێنــەری عەرەبــی نــاودار )یوســف شــاهین( بــوو )ســاڵی ١٩٦٣١٩٦٣(. (. 

لــەم فیلمــەدا صەالحوددیــن وەكــوو پاڵەوانێكــی نەتەوەیــی عــەرەب دەركــەوت، و كێشــەی شــاری ئەل-قودســی لــەم فیلمــەدا صەالحوددیــن وەكــوو پاڵەوانێكــی نەتەوەیــی عــەرەب دەركــەوت، و كێشــەی شــاری ئەل-قودســی 

داگیركراویــش وەكــوو كێشــەیەكی عەرەبــی و كێشــەی عەرەبــی نیشــتەجێی ئــەو شــارە پێناســە كــرا، و فیلمەكــە داگیركراویــش وەكــوو كێشــەیەكی عەرەبــی و كێشــەی عەرەبــی نیشــتەجێی ئــەو شــارە پێناســە كــرا، و فیلمەكــە 

بــە ئامانجــی شــكۆمەندكردنی كەســێتیی »نارص«ێكــی نــوێ بــوو كــە جەمــال عەبدول-ناصیــری ســەرۆكی میــر بــە ئامانجــی شــكۆمەندكردنی كەســێتیی »نارص«ێكــی نــوێ بــوو كــە جەمــال عەبدول-ناصیــری ســەرۆكی میــر 
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ــە  ــارص«، و ل ــۆ »الن ــووەوە ب ــورت دەب ــرا، و ناوەكەیشــی ك ــەرەب دادەن ــی ع ــم«ی نەتەوەی ــە »زەعی ــە ب ــوو ك ــە ب ــارص«، و ل ــۆ »الن ــووەوە ب ــورت دەب ــرا، و ناوەكەیشــی ك ــەرەب دادەن ــی ع ــم«ی نەتەوەی ــە »زەعی ــە ب ــوو ك ب

ڕێگــەی ئــەو فیلمــەوە كەســێتیەكەی لەگــەڵ كەســێتیی »النــارص«ی یەكــەم كــە صەالحوددینــە بەرامبــەر دەكــران، ڕێگــەی ئــەو فیلمــەوە كەســێتیەكەی لەگــەڵ كەســێتیی »النــارص«ی یەكــەم كــە صەالحوددینــە بەرامبــەر دەكــران، 

ئیــرت صەالحوددیــن دەكرایــە پاڵەوانــی نەتەوەیــی عــەرەب، و جەمــال عەبدول-ناصیریــش دەكرایــە صەالحوددینی ئیــرت صەالحوددیــن دەكرایــە پاڵەوانــی نەتەوەیــی عــەرەب، و جەمــال عەبدول-ناصیریــش دەكرایــە صەالحوددینی 

ــە  ــە ب ــن فیلمەك ــێتیی صەالحوددی ــانەكردنی كەس ــر بەئەفس ــۆ زیات ــتە و ب ــەم مەبەس ــۆ ئ ــوێ. ب ــەردەمی ن ــە س ــە ب ــن فیلمەك ــێتیی صەالحوددی ــانەكردنی كەس ــر بەئەفس ــۆ زیات ــتە و ب ــەم مەبەس ــۆ ئ ــوێ. ب ــەردەمی ن س

ڕادەیەكــی زۆر مێژوویشــی شــێواندووە. شــایەنی ئاماژەیشــە ئــەم فیلمــە لــە فیلمــە هەرەكاریگەرەكانی ســینەمای ڕادەیەكــی زۆر مێژوویشــی شــێواندووە. شــایەنی ئاماژەیشــە ئــەم فیلمــە لــە فیلمــە هەرەكاریگەرەكانی ســینەمای 

میــری بــوو و ڕۆڵــی ســەرەكیی هەیــە لــە چەســپاندنی كەســێتییەكی ئەفســانەیی و بێ وێنــەدا لــە خەیاڵدانــی میــری بــوو و ڕۆڵــی ســەرەكیی هەیــە لــە چەســپاندنی كەســێتییەكی ئەفســانەیی و بێ وێنــەدا لــە خەیاڵدانــی 

عەرەبــی و ئیســامیی نوێــدا.عەرەبــی و ئیســامیی نوێــدا.

جگــە لــە میــری ناصیــری؛ لــە عێراقــی صەددامییشــدا كەســێتیی صەالحوددیــن بــۆ شــكۆمەندكردنی كەســێتیی جگــە لــە میــری ناصیــری؛ لــە عێراقــی صەددامییشــدا كەســێتیی صەالحوددیــن بــۆ شــكۆمەندكردنی كەســێتیی 

ــات.  ــام بەكاردەه ــەرەب و ئیس ــی ع ــە پاڵەوان ــی ب ــی و كردن ــی هەنگاوەكان ــەین( و پیرۆزكردن ــەددام حوس ــات. )ص ــام بەكاردەه ــەرەب و ئیس ــی ع ــە پاڵەوان ــی ب ــی و كردن ــی هەنگاوەكان ــەین( و پیرۆزكردن ــەددام حوس )ص

پۆستەری فیلمی »النارص صاح الدين«، )١٩٦٣(

جەمال عەبدول-ناصیر

)١٩١٨-١٩٥٦-١٩٧٠( 
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ــە یــەك دیمەنــدا صــەددام و صەالحوددینیــان كۆدەكــردەوە  ــە یــەك دیمەنــدا صــەددام و صەالحوددینیــان كۆدەكــردەوە ئــەو كاتانــە پۆســتەری پرۆپاگەنــدا هەبــوون كــە ل ئــەو كاتانــە پۆســتەری پرۆپاگەنــدا هەبــوون كــە ل

ــە  ــی ك ــان، بەتایبەت ــە مێژووییەكەی ــوپاكانیان و ڕۆڵ ــێتیەكە و س ــەردوو كەس ــوان ه ــرد لەنێ ــان دەك ــە و بەراوردی ــی ك ــان، بەتایبەت ــە مێژووییەكەی ــوپاكانیان و ڕۆڵ ــێتیەكە و س ــەردوو كەس ــوان ه ــرد لەنێ ــان دەك و بەراوردی

ــتەوە، و  ــتینیەكان دەفرۆش ــەرەب و فەلەس ــە ع ــتین«ی ب ــی فەلەس ــی »ئازادكردن ــە پەیامن ــش هەمیش ــتەوە، و صەددامی ــتینیەكان دەفرۆش ــەرەب و فەلەس ــە ع ــتین«ی ب ــی فەلەس ــی »ئازادكردن ــە پەیامن ــش هەمیش صەددامی

بــاس لــەوە دەكرێــت كــە بــە نیــاز بــووە لــە ڕێگــەی ئوردونــەوە و بــە دەست خســتنی چەكــی ناوكــی ئیســڕائیل بــاس لــەوە دەكرێــت كــە بــە نیــاز بــووە لــە ڕێگــەی ئوردونــەوە و بــە دەست خســتنی چەكــی ناوكــی ئیســڕائیل 

ــازاد بــكات. ــاو ببــات و فەلەســتین ئ ــازاد بــكات.لەن ــاو ببــات و فەلەســتین ئ لەن

هەروەهــا بیــری ئیســامیی ســوننی لــە ســەردەمی نــوێ كەســێتیی صەالحوددیــن وەكــوو ســەرمایەیەكی هێامیــی هەروەهــا بیــری ئیســامیی ســوننی لــە ســەردەمی نــوێ كەســێتیی صەالحوددیــن وەكــوو ســەرمایەیەكی هێامیــی 

بەكاردەهێنێــت، وەكــوو منوونــەی ســەركردەی ئیســامیی ســوننیی ســەركەوتوی دانــا و دووربین و نەخشــەكێش و بەكاردەهێنێــت، وەكــوو منوونــەی ســەركردەی ئیســامیی ســوننیی ســەركەوتوی دانــا و دووربین و نەخشــەكێش و 

جێبەجێكــەر و لێهاتــوو، كــە هەمیشــە لــە خەمــی ئامانجــە ئیســامی و ســوننیەكاندایە، ئــەم ئەدەبیاتــەش دیســان جێبەجێكــەر و لێهاتــوو، كــە هەمیشــە لــە خەمــی ئامانجــە ئیســامی و ســوننیەكاندایە، ئــەم ئەدەبیاتــەش دیســان 

ــی  ــە منوونەیەك ــێتیەی كردووەت ــەم كەس ــەوەی ئ ــن. ئ ــای صەالحوددی ــێتیی ئەفسانەئاس ــە كەس ــرەو دەدات ب ــی ب ــە منوونەیەك ــێتیەی كردووەت ــەم كەس ــەوەی ئ ــن. ئ ــای صەالحوددی ــێتیی ئەفسانەئاس ــە كەس ــرەو دەدات ب ب

چاوەڕوانكــراو ئەمەیــە كــە فەلەســتین و ئەل-قــودس لــە ســەردەمی نوێــدا لــە الیــەن یەهــوودەوە داگیركــراوە چاوەڕوانكــراو ئەمەیــە كــە فەلەســتین و ئەل-قــودس لــە ســەردەمی نوێــدا لــە الیــەن یەهــوودەوە داگیركــراوە 

و قــەوارە و دەســەاڵتێكی یەهوودیــی تێــدا دامەزرێــرناوە بــە نــاوی »ئیســڕائیل«، بۆیــە چاوەڕوانی كردنــی و قــەوارە و دەســەاڵتێكی یەهوودیــی تێــدا دامەزرێــرناوە بــە نــاوی »ئیســڕائیل«، بۆیــە چاوەڕوانی كردنــی 

»صەالحوددین«ـــێكی تــر كــە بێــت و جارێكــی تــر ئەل-قــودس ڕزگار بكاتــەوە؛ بووەتــە بەشــێك لــە خەیاڵدانــی »صەالحوددین«ـــێكی تــر كــە بێــت و جارێكــی تــر ئەل-قــودس ڕزگار بكاتــەوە؛ بووەتــە بەشــێك لــە خەیاڵدانــی 

ئیســامیی نــوێ. ئــەم كەســێتیە لــە تەوژمە ئیســامیە ســوننیە نا-عەرەبەكانــدا زیاتریش تــاو دەســەنێت، بەتایبەتی ئیســامیی نــوێ. ئــەم كەســێتیە لــە تەوژمە ئیســامیە ســوننیە نا-عەرەبەكانــدا زیاتریش تــاو دەســەنێت، بەتایبەتی 

توركیــەكان، یــان بەگشــتی ئەوانــەی خەریكــی زیندووكردنــەوەی كەلەپــووری ســەركردە ئیســامیە توركیەكانــی توركیــەكان، یــان بەگشــتی ئەوانــەی خەریكــی زیندووكردنــەوەی كەلەپــووری ســەركردە ئیســامیە توركیەكانــی 

مێــژووی ئیســامیی ڕابــردوون، بەتایبەتــی هەندێــك لــە ســوڵتانە ســەلجووقیەكان و ئینجــا زەنگیــەكان: زەنگــی، و مێــژووی ئیســامیی ڕابــردوون، بەتایبەتــی هەندێــك لــە ســوڵتانە ســەلجووقیەكان و ئینجــا زەنگیــەكان: زەنگــی، و 

سوپای صەددام و سوپای صەالحوددین، یەك ئامانج و دو سەردەم!

پۆستەرێكی پرۆپاگەندای بەعسی
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مەحمــوود، چونكــە باســی ئەمانــە دەروازەیەكــە بــۆ باســی صەالحوددیــن كــە گوزەرپێداكردنــی حەمتیــە.مەحمــوود، چونكــە باســی ئەمانــە دەروازەیەكــە بــۆ باســی صەالحوددیــن كــە گوزەرپێداكردنــی حەمتیــە.

ــە  ــوننی ل ــامیی س ــی ئیس ــی ڕەوت ــەك و درێژەیەك ــوو منوونەی ــە، وەك ــامیە كوردیەك ــە ئیس ــا تەوژم ــە هەروەه ــوننی ل ــامیی س ــی ئیس ــی ڕەوت ــەك و درێژەیەك ــوو منوونەی ــە، وەك ــامیە كوردیەك ــە ئیس ــا تەوژم هەروەه

ناوچەكــەدا، هەمیشــە كەســێتیی صەالحوددیــن زەق دەكاتــەوە وەكــوو ناونیشــانێكی ســەرەكیی »خزمەتــی كــورد ناوچەكــەدا، هەمیشــە كەســێتیی صەالحوددیــن زەق دەكاتــەوە وەكــوو ناونیشــانێكی ســەرەكیی »خزمەتــی كــورد 

بــە ئیســام« و پەیوەندیــی نەپســاوەی نێــوان كــورد و ئیســام، و شــانازیی كــورد و چوونــە نــاو مێــژووەوە بە هۆی بــە ئیســام« و پەیوەندیــی نەپســاوەی نێــوان كــورد و ئیســام، و شــانازیی كــورد و چوونــە نــاو مێــژووەوە بە هۆی 

صەالحوددینــەوە، و بنەمایەكیــش بــۆ بەســتنەوەی كێشــەی كــورد بــە ئیســام و بەتایبەتــی ئیســامی ســوننیەوە، و صەالحوددینــەوە، و بنەمایەكیــش بــۆ بەســتنەوەی كێشــەی كــورد بــە ئیســام و بەتایبەتــی ئیســامی ســوننیەوە، و 

پێناســەكردنی كــورد بــە »نــەوەی صەالحوددیــن«. جاروبــار خەیاڵێكیــش ختووكــەی هەســتیان دەدات كــە لەنــاو پێناســەكردنی كــورد بــە »نــەوەی صەالحوددیــن«. جاروبــار خەیاڵێكیــش ختووكــەی هەســتیان دەدات كــە لەنــاو 

كــورددا جارێكــی تــر ســەركردەیەكی ئیســامیی گــەورە هەڵ بكەوێــت و صەالحوددیــن جارێكــی تــر بێتــەوە!كــورددا جارێكــی تــر ســەركردەیەكی ئیســامیی گــەورە هەڵ بكەوێــت و صەالحوددیــن جارێكــی تــر بێتــەوە!

  

تێكشكاندنی ئەفسانە:
تێكشــكاندنی ئەفســانە، بــە واتــای تێگەیشــن و دەركــی واقیعــی و تێپەڕاندنــی ئــەو خەرمانــەی پیرۆزیــەی دەوری تێكشــكاندنی ئەفســانە، بــە واتــای تێگەیشــن و دەركــی واقیعــی و تێپەڕاندنــی ئــەو خەرمانــەی پیرۆزیــەی دەوری 

ئــەم كەســێتیەی تەنیــوە، و بینینــەوەی كەســێتیەكە بــەو شــێوەیەی لــە ژیانــی خۆیــدا و لــە قۆناغــی مێژوویــی ئــەم كەســێتیەی تەنیــوە، و بینینــەوەی كەســێتیەكە بــەو شــێوەیەی لــە ژیانــی خۆیــدا و لــە قۆناغــی مێژوویــی 

خۆیــدا هەبــووە، و دۆزینــەوەی ڕێچكــەی گەشــەكردنی و دروســت بوونی و گەیشــتنی بــە فرمــان و ڕۆڵ و پێگــەی خۆیــدا هەبــووە، و دۆزینــەوەی ڕێچكــەی گەشــەكردنی و دروســت بوونی و گەیشــتنی بــە فرمــان و ڕۆڵ و پێگــەی 

ــە وێنــەی  ــو نەخۆیــن ب ــۆ ئــەوەی فری ــە. ب ــدا، و باكگراونــد و فاكتەرگەلــی پشــتی ئــەو ڕێچكەی ــە ژیانی ــە وێنــەی خــۆی ل ــو نەخۆیــن ب ــۆ ئــەوەی فری ــە. ب ــدا، و باكگراونــد و فاكتەرگەلــی پشــتی ئــەو ڕێچكەی ــە ژیانی خــۆی ل

كولتــووری و باركردنــە ئایدیۆلۆجیاییــەکان بــۆ كەســێتیەكە. ئەمــەش بەشــێكە لــە هۆشــیاریی مێژوویــی و ئەركێكــە كولتــووری و باركردنــە ئایدیۆلۆجیاییــەکان بــۆ كەســێتیەكە. ئەمــەش بەشــێكە لــە هۆشــیاریی مێژوویــی و ئەركێكــە 

لــە ئەركەكانــی توێژینــەوەی مێژوویــی.لــە ئەركەكانــی توێژینــەوەی مێژوویــی.

»تێكشكاندنی ئەفسانە«ی صەالحوددین، بە چەند الیەنێك دێتە جێ:»تێكشكاندنی ئەفسانە«ی صەالحوددین، بە چەند الیەنێك دێتە جێ:

بەمرۆڤ كردنەوەی صەالحوددین
هەنــگاوی یەكــەم و هەرەگرنگــی هەڵ وەشــاندنەوەی ئەفســانەی كەســێتیەكە؛ بەمرۆڤ كردنەوەیەتــی، لــە ڕێگەی هەنــگاوی یەكــەم و هەرەگرنگــی هەڵ وەشــاندنەوەی ئەفســانەی كەســێتیەكە؛ بەمرۆڤ كردنەوەیەتــی، لــە ڕێگەی 

تیشك خســتنە ســەر ژیانــی ڕۆژانــەی. صەالحوددینــی مــرۆڤ چــۆن بــووە؟ بــەدوور لــەو كەســێتیە ئەفســانەییەی تیشك خســتنە ســەر ژیانــی ڕۆژانــەی. صەالحوددینــی مــرۆڤ چــۆن بــووە؟ بــەدوور لــەو كەســێتیە ئەفســانەییەی 

ــەی  ــی و دەوڵەتەك ــمیەی جەنگەكان ــژووە ڕەس ــەو مێ ــە دەرەوەی ئ ــی، و ل ــدا هەیەت ــیاریی میللی ــە هۆش ــە ل ــەی ك ــی و دەوڵەتەك ــمیەی جەنگەكان ــژووە ڕەس ــەو مێ ــە دەرەوەی ئ ــی، و ل ــدا هەیەت ــیاریی میللی ــە هۆش ــە ل ك

ــە  ــەوە ژیاننام ــەم الیەن ــە ل ــردووە؟ ك ــی چــۆن بەســەر ب ــی منداڵی ــە: تەمەن ــۆ منوون ــەوە. ب ــۆی نوورساوەت ــە ب ــە ك ــەوە ژیاننام ــەم الیەن ــە ل ــردووە؟ ك ــی چــۆن بەســەر ب ــی منداڵی ــە: تەمەن ــۆ منوون ــەوە. ب ــۆی نوورساوەت ــە ب ك

كۆنەكانیــش ناتەواویــی زۆریــان هەیــە. پاشــان هەڵس وكــەوت و شــێوازی مامەڵــە و ڕەفتــاری لەگــەڵ دەوروبــەر كۆنەكانیــش ناتەواویــی زۆریــان هەیــە. پاشــان هەڵس وكــەوت و شــێوازی مامەڵــە و ڕەفتــاری لەگــەڵ دەوروبــەر 

ــە ژیانــی ڕۆژانەیــدا، و ســیفەت و ئــەدگارە رسوشــتی و ڕەوشــتیەكانی، و بەكورتــی ژیاننامــەی  ــە ژیانــی ڕۆژانەیــدا، و ســیفەت و ئــەدگارە رسوشــتی و ڕەوشــتیەكانی، و بەكورتــی ژیاننامــەی و كەســانی تــر ل و كەســانی تــر ل

صەالحوددیــن وەكــوو مرۆڤێــك، مرۆڤێــك بــە ئازاركێشــان و الوازی و الیەنــە نێگەتیڤەكانیشــیەوە. هەمــوو ئەمانــە صەالحوددیــن وەكــوو مرۆڤێــك، مرۆڤێــك بــە ئازاركێشــان و الوازی و الیەنــە نێگەتیڤەكانیشــیەوە. هەمــوو ئەمانــە 

ــە  ــمیەكەی و ڕۆڵ ــە ڕەس ــانۆی ژیان ــتی ش ــی پش ــێنن، دیمەنەكان ــێ بناس ــامن پ ــی مرۆڤ ــن صەالحوددین ــە دەتوان ــمیەكەی و ڕۆڵ ــە ڕەس ــانۆی ژیان ــتی ش ــی پش ــێنن، دیمەنەكان ــێ بناس ــامن پ ــی مرۆڤ ــن صەالحوددین دەتوان

مێژووییەكــەی كــە ئەفســانەیەكی لــێ درووســت كردووە. كــە ئــەم دیمــەن و حاڵەتــە مرۆییانــەی صەالحوددیــن مێژووییەكــەی كــە ئەفســانەیەكی لــێ درووســت كردووە. كــە ئــەم دیمــەن و حاڵەتــە مرۆییانــەی صەالحوددیــن 



بەشی توێژینەوەی ناوەندی رۆشنگەریی چاودێر

CHAWDER Enlightenment Center© | Research Department 20

2021

ــە: كــەم  ــۆ منوون ــە ژیاننامــە ڕەســمیەكە و كەســێتیە جەماوەریەكــەدا هــەر دەرناكــەون. ب ــان ل ــك الیەنی ــە: كــەم هەندێ ــۆ منوون ــە ژیاننامــە ڕەســمیەكە و كەســێتیە جەماوەریەكــەدا هــەر دەرناكــەون. ب ــان ل ــك الیەنی هەندێ

ــاو ئەوانــەی  ــاو ئەوانــەی كــەس دەزانێــت كــە صەالحوددیــن شــەلینێكی هەبــووە، كــە شــەلین، ڕێ كردنــی شەلە-شــەل، لەن كــەس دەزانێــت كــە صەالحوددیــن شــەلینێكی هەبــووە، كــە شــەلین، ڕێ كردنــی شەلە-شــەل، لەن

ژیانیــان بــە ئەسپ ســواری بەســەر دەبــەن؛ شــتێكی بــاوە. بــەاڵم ـ بــۆ منوونــە ـ لــە هیــچ یەكێــك لــەو منایــش و ژیانیــان بــە ئەسپ ســواری بەســەر دەبــەن؛ شــتێكی بــاوە. بــەاڵم ـ بــۆ منوونــە ـ لــە هیــچ یەكێــك لــەو منایــش و 

فیلامنــەی بــۆ بەرجەســتەكردنی ئــەم كەســێتیە ئەنجــام دراون؛ ئــەم الیەنــەی كەســێتیەكە ناخرێتــە ڕوو، چونكــە فیلامنــەی بــۆ بەرجەســتەكردنی ئــەم كەســێتیە ئەنجــام دراون؛ ئــەم الیەنــەی كەســێتیەكە ناخرێتــە ڕوو، چونكــە 

زیــان دەگەیەنێــت بــە وێنــە زەینیــە كامڵەكــە! زیــان دەگەیەنێــت بــە وێنــە زەینیــە كامڵەكــە! 

هــەر لــەم بابەتــە لــە قۆناغێكــدا، بەتایبەتــی لــە جەنگــی )مــەڕج عــەکكا(، وەكــوو )ئیــن شــەدداد( لــە »النــوادر هــەر لــەم بابەتــە لــە قۆناغێكــدا، بەتایبەتــی لــە جەنگــی )مــەڕج عــەکكا(، وەكــوو )ئیــن شــەدداد( لــە »النــوادر 

السلطانية«ـــدا ـ كــە ژیاننامــەی صەالحوددینــە ـ دەگێڕێتــەوە، تووشــی نەخۆشــییەك بــووە كــە لــە ناوقــەدی بــۆ السلطانية«ـــدا ـ كــە ژیاننامــەی صەالحوددینــە ـ دەگێڕێتــەوە، تووشــی نەخۆشــییەك بــووە كــە لــە ناوقــەدی بــۆ 

ــگ دابنیشــێت،  ــوە لەســەر قن ــە شــێوەیەك نەیتوانی ــووە، ب ــێ هات ــی زۆری ل ــی دومەڵ ــا ئەژنۆكان ــگ دابنیشــێت، خــوارەوە هەت ــوە لەســەر قن ــە شــێوەیەك نەیتوانی ــووە، ب ــێ هات ــی زۆری ل ــی دومەڵ ــا ئەژنۆكان خــوارەوە هەت

بەڵكــو لــە خێوەتەكەیــدا لەســەر ال ڕادەكشــا، هەتاكــوو نەیدەتوانــی دابنیشــێت بــۆ نان خــواردن، بــەاڵم لەگــەڵ بەڵكــو لــە خێوەتەكەیــدا لەســەر ال ڕادەكشــا، هەتاكــوو نەیدەتوانــی دابنیشــێت بــۆ نان خــواردن، بــەاڵم لەگــەڵ 

ئەوەشــدا هــەر لــە بەیانیــەوە هەتاكــوو خۆرئاوابــوون ســواری ئەســپەكەی دەبــوو و دەهــات و دەچــوو و بەرگەی ئەوەشــدا هــەر لــە بەیانیــەوە هەتاكــوو خۆرئاوابــوون ســواری ئەســپەكەی دەبــوو و دەهــات و دەچــوو و بەرگەی 

ــش  ــوو، ئەوی ــێ ســەیرم ب ــەوەم پ ــش ئ ــت: منی ــن شــەدداد دەڵێ ــرت. ئی ــەی دەگ ــەو دومەاڵن ــازاری ئ ــش و ئ ــش ئێ ــوو، ئەوی ــێ ســەیرم ب ــەوەم پ ــش ئ ــت: منی ــن شــەدداد دەڵێ ــرت. ئی ــەی دەگ ــەو دومەاڵن ــازاری ئ ــش و ئ ئێ

دەی وت: وەختێــك ســواری ئەســپ دەبــم؛ ئازارەكــەم نامێنێــت هەتــا دادەبــەزم)دەی وت: وەختێــك ســواری ئەســپ دەبــم؛ ئازارەكــەم نامێنێــت هەتــا دادەبــەزم)٣٣(.(.

ئــەم حاڵەتــە هەرچەنــد نیشــانەی توانــای خۆڕاگریــی زۆری صەالحوددیــن دەگەیەنێــت، و ئــەوەش دەگەیەنێــت ئــەم حاڵەتــە هەرچەنــد نیشــانەی توانــای خۆڕاگریــی زۆری صەالحوددیــن دەگەیەنێــت، و ئــەوەش دەگەیەنێــت 

ــدا  ــان كات ــە هەم ــەاڵم ل ــتووە، ب ــت گوێ خس ــۆی پش ــتیی خ ــدا تەندروس ــەی خۆی ــاوی »جیهاد«ەك ــە پێن ــە ل ــدا ك ــان كات ــە هەم ــەاڵم ل ــتووە، ب ــت گوێ خس ــۆی پش ــتیی خ ــدا تەندروس ــەی خۆی ــاوی »جیهاد«ەك ــە پێن ــە ل ك

وێنــەی صەالحوددیــن وەكــوو كەســێك لەبــەر دومــەڵ نەتوانێــت لەســەر قنــگ دابنیشــێت؛ وێنەیــەك نیــە پێشــان وێنــەی صەالحوددیــن وەكــوو كەســێك لەبــەر دومــەڵ نەتوانێــت لەســەر قنــگ دابنیشــێت؛ وێنەیــەك نیــە پێشــان 

بدرێــت و وەكــوو الیەنێكــی كەســێتیە پرشــنگدارەكە دەربكەوێــت، چونكــە وێنــە ئەفســانەییەكە لــەوە گەورەتــر بدرێــت و وەكــوو الیەنێكــی كەســێتیە پرشــنگدارەكە دەربكەوێــت، چونكــە وێنــە ئەفســانەییەكە لــەوە گەورەتــر 

و بەرزتــرە حاڵەتێكــی رسوشــتیی نالەبــەری لــەم شــێوەیەی پێــوە دەربكەوێــت! و بەرزتــرە حاڵەتێكــی رسوشــتیی نالەبــەری لــەم شــێوەیەی پێــوە دەربكەوێــت! 

نیگارێک، كە بڕوا وایە 
صەالحوددین دەنوێنێت، 

دەوروبەری )١١٨٥ ز.(
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الیەنێكــی تــر كــە ڕەنگــە بــۆ زۆر كــەس چاوەڕوان نەكــراو بێــت و پێچەوانــەی وێنــە پیرۆزكراوەكــەی كەســێتیەكە الیەنێكــی تــر كــە ڕەنگــە بــۆ زۆر كــەس چاوەڕوان نەكــراو بێــت و پێچەوانــەی وێنــە پیرۆزكراوەكــەی كەســێتیەكە 

ــد(  ــەی فاطیمــی )ئەل-عاضی ــر خەلیف ــە می ــا ل ــووە، هەت ــن بەگەنجــی مەیخــۆر ب ــە صەالحوددی ــت؛ ئەوەی ــد( بێ ــەی فاطیمــی )ئەل-عاضی ــر خەلیف ــە می ــا ل ــووە، هەت ــن بەگەنجــی مەیخــۆر ب ــە صەالحوددی ــت؛ ئەوەی بێ

دەیكاتــە وەزیــر لــە جێــی شــێركۆی مامــی، و نازنــاوی »امللــك النــارص«ی پــێ دەبەخشــێت، ئینجــا صەالحوددیــن دەیكاتــە وەزیــر لــە جێــی شــێركۆی مامــی، و نازنــاوی »امللــك النــارص«ی پــێ دەبەخشــێت، ئینجــا صەالحوددیــن 

»تەوبــە« دەكات و واز لــە مەی خواردنــەوە دەهێنێــت. ئــەم باســە الی ئەوانــە هاتــووە كــە مێژوونووســی »تەوبــە« دەكات و واز لــە مەی خواردنــەوە دەهێنێــت. ئــەم باســە الی ئەوانــە هاتــووە كــە مێژوونووســی 

بنەماڵــە بــوون و دۆســت و كارمەنــدی دەوڵەتەكەیــان بــوون، و ڕەنگــە یەكــەم ســەرچاوە ئــەو دەقــە بێــت كــە بنەماڵــە بــوون و دۆســت و كارمەنــدی دەوڵەتەكەیــان بــوون، و ڕەنگــە یەكــەم ســەرچاوە ئــەو دەقــە بێــت كــە 

بــە »منتخبــات مــن كتــاب التاريــخ لصاحــب حــامة تــاج الديــن شاهنشــاه بــن  أيــوب« ئامــاژەی بــۆ دەكرێــت و بــە »منتخبــات مــن كتــاب التاريــخ لصاحــب حــامة تــاج الديــن شاهنشــاه بــن  أيــوب« ئامــاژەی بــۆ دەكرێــت و 

ژیاننامەكــەی صەالحوددیــن لەخۆدەگرێــت، كــە دەڵێــت: كــە كارەكــە )مەبەســتی ویزارەتــی ئەل-عاضیــد دوای ژیاننامەكــەی صەالحوددیــن لەخۆدەگرێــت، كــە دەڵێــت: كــە كارەكــە )مەبەســتی ویزارەتــی ئەل-عاضیــد دوای 

ــی  ــواردن و بێ ئاگای ــی ڕاب ــە ڕێگاكان ــەوە و ل ــەوە گەڕای ــە مەی خواردن ــن؛ ل ــت صەالحوددی ــە دەس ــێركۆ( درای ــی ش ــواردن و بێ ئاگای ــی ڕاب ــە ڕێگاكان ــەوە و ل ــەوە گەڕای ــە مەی خواردن ــن؛ ل ــت صەالحوددی ــە دەس ــێركۆ( درای ش

ڕووی وەرگێــڕا، و كراســی ســەنگینیی پۆشــی، و لەســەر ئەمــە بــەردەوام بــوو هەتــا خــوا بردیــەوە بــۆالی خــۆی ڕووی وەرگێــڕا، و كراســی ســەنگینیی پۆشــی، و لەســەر ئەمــە بــەردەوام بــوو هەتــا خــوا بردیــەوە بــۆالی خــۆی 

»وملــا فــّوض األمــر إىل صــاح الديــن؛ تــاب عــن رشب الخمــر، وأعــرض عــن أســباب اللهــو، وتقمــص لبــاس الجــد، »وملــا فــّوض األمــر إىل صــاح الديــن؛ تــاب عــن رشب الخمــر، وأعــرض عــن أســباب اللهــو، وتقمــص لبــاس الجــد، 

ودام عــى ذلــك إىل أن توفــاه اللــه تعــاىل«. هەروەهــا )ئیــن ئەل-عەدیــم( لــە »زبــدة الحلــب يف تاريــخ حلــب« و ودام عــى ذلــك إىل أن توفــاه اللــه تعــاىل«. هەروەهــا )ئیــن ئەل-عەدیــم( لــە »زبــدة الحلــب يف تاريــخ حلــب« و 

)ئەبــوو شــامە( لــە »الروضتــن يف أخبــار الدولتــن« هەمــان وتەیــان بــە دەســتەواژەیەكی نزیــك هێناوەتــەوە، دوای )ئەبــوو شــامە( لــە »الروضتــن يف أخبــار الدولتــن« هەمــان وتەیــان بــە دەســتەواژەیەكی نزیــك هێناوەتــەوە، دوای 

ئەوانیــش )ئیــن خەللیــكان( لــە »وفيــات األعيــان« و )ئیــن واصیــل( لــە »مفــرج الكــروب يف أخبــار بنــي أيــوب« ئەوانیــش )ئیــن خەللیــكان( لــە »وفيــات األعيــان« و )ئیــن واصیــل( لــە »مفــرج الكــروب يف أخبــار بنــي أيــوب« 

و )ئەبــو ئەل-فیــدا( لــە »املختــر يف أخبــار البــر« و )ئەل-ذەهەبــی( لــە هــەردوو »تاريــخ اإلســام« و »ســر و )ئەبــو ئەل-فیــدا( لــە »املختــر يف أخبــار البــر« و )ئەل-ذەهەبــی( لــە هــەردوو »تاريــخ اإلســام« و »ســر 

أعــام النبــاء« و )ئەل-عومــەری( لــە »مســالك األبصــار« و )ئەل-یافیعــی( لــە »مــرآة الجنــان«، هەمــان زانیــاری و أعــام النبــاء« و )ئەل-عومــەری( لــە »مســالك األبصــار« و )ئەل-یافیعــی( لــە »مــرآة الجنــان«، هەمــان زانیــاری و 

وتــەی ئیــن شــەدداد، بــە هەمــان دەســتەواژە یــان نزیــك لــەوە، دەگوازنــەوە)وتــەی ئیــن شــەدداد، بــە هەمــان دەســتەواژە یــان نزیــك لــەوە، دەگوازنــەوە)٤٤(.(.

گێڕانەوەكــەی )ئەل-ذەهەبــی( ئــەوە دەگەیەنێــت كــە ئــەو كاتــەی شــارەوان »ِشــْحَنة«ی دیمەشــق بــووە؛ مەیــی گێڕانەوەكــەی )ئەل-ذەهەبــی( ئــەوە دەگەیەنێــت كــە ئــەو كاتــەی شــارەوان »ِشــْحَنة«ی دیمەشــق بــووە؛ مەیــی 

ــْحَنة  ــِن ِش يْ ــاوە: »وَكَاَن َصــاَُح الدِّ ــە مــەی هێن ــە«ی كــردووە، یانــی وازی ل ــەوە، ئینجــا دوایــی »تەوب ــْحَنة خواردووەت ــِن ِش يْ ــاوە: »وَكَاَن َصــاَُح الدِّ ــە مــەی هێن ــە«ی كــردووە، یانــی وازی ل ــەوە، ئینجــا دوایــی »تەوب خواردووەت

ِدَمْشــَق، فَــَكاَن يَــْرَُب الَْخْمــَر، ثـُـمَّ تـَـاَب«)ِدَمْشــَق، فَــَكاَن يَــْرَُب الَْخْمــَر، ثـُـمَّ تـَـاَب«)٥٥(، »و َكَاَن ِشــْحَنَة ِدَمْشــَق، َويَــْرَُب الَْخْمــَر«)(، »و َكَاَن ِشــْحَنَة ِدَمْشــَق، َويَــْرَُب الَْخْمــَر«)٦٦(، ئەمــەش یانــی هەتــا (، ئەمــەش یانــی هەتــا 

ــە  ــرت ب ــەوە، ئی ــی خواردووەت ــەاڵتدار؛ مەی ــە دەس ــەی بووەت ــەو كات ــا ئ ــر ت ــە می ــش ل ــووە و دوایی ــام ب ــە ش ــە ل ــرت ب ــەوە، ئی ــی خواردووەت ــەاڵتدار؛ مەی ــە دەس ــەی بووەت ــەو كات ــا ئ ــر ت ــە می ــش ل ــووە و دوایی ــام ب ــە ش ل

گرتنەدەســتی دەســەاڵت لــە میــر؛ بەتــەواوی وازی لــێ هێنــاوە و بــۆی نەگەڕاوەتــەوە، بــە دەســتەواژەی ئــەل-گرتنەدەســتی دەســەاڵت لــە میــر؛ بەتــەواوی وازی لــێ هێنــاوە و بــۆی نەگەڕاوەتــەوە، بــە دەســتەواژەی ئــەل-

اِت«)٧٧(.(. اِت«)(، »َوُمْنــُذ تََســلْطََن، طَلَّــَق الَْخْمــَر َواللَّــذَّ اِت«)٦٦(، »َوُمْنــُذ تََســلْطََن، طَلَّــَق الَْخْمــَر َواللَّــذَّ اِت«)ذەهەبــی: »فُمــْذ بَــارَشَ املُملْــَك؛ طَلَّــَق الَْخْمــَر َواللَّــذَّ ذەهەبــی: »فُمــْذ بَــارَشَ املُملْــَك؛ طَلَّــَق الَْخْمــَر َواللَّــذَّ

ئــەم ڕابــردوو و پێشــینەیەی صەالحوددیــن زۆر رسوشــتیە بــۆ فەرمانڕەوایانــی ئــەو ســەردەمە، هەتاكــوو بــۆ دوای ئــەم ڕابــردوو و پێشــینەیەی صەالحوددیــن زۆر رسوشــتیە بــۆ فەرمانڕەوایانــی ئــەو ســەردەمە، هەتاكــوو بــۆ دوای 

گرتنەدەســتی دەســەاڵتیش، لەنــاو بنەماڵــەی ئەییووبیــدا كەســانی تریــش هەبــوون كــە ســەرگەرمی مەی نۆشــین گرتنەدەســتی دەســەاڵتیش، لەنــاو بنەماڵــەی ئەییووبیــدا كەســانی تریــش هەبــوون كــە ســەرگەرمی مەی نۆشــین 

و گاڵتەوگــەپ و بێ ئاگایــی بــوون، وەكــوو )امللــك األفضــل( عەلــی )و گاڵتەوگــەپ و بێ ئاگایــی بــوون، وەكــوو )امللــك األفضــل( عەلــی )٥٦٦٥٦٦--٦٢٢٦٢٢ ك.(، كــوڕە گــەورەی صەالحوددیــن،  ك.(، كــوڕە گــەورەی صەالحوددیــن، 

كــە »وەلیــی عەهــد«ی بــوو، دوای مردنیشــی بــووە پاشــای دیمەشــق، جــا ئەمیــش ـ وەكــوو )ئیــن كەثیــر( لــە كــە »وەلیــی عەهــد«ی بــوو، دوای مردنیشــی بــووە پاشــای دیمەشــق، جــا ئەمیــش ـ وەكــوو )ئیــن كەثیــر( لــە 

»البدايــة والنهايــة«دا دەڵێــت ـ ســەری كــردە ســەر خواردنــەوەی مــەی و ڕابــواردن و گاڵتەوگــەپ »أقبــل عــى »البدايــة والنهايــة«دا دەڵێــت ـ ســەری كــردە ســەر خواردنــەوەی مــەی و ڕابــواردن و گاڵتەوگــەپ »أقبــل عــى 

رشب املســكر واللهــو واللعــب«)رشب املســكر واللهــو واللعــب«)٨٨(. (. 

ــا  ــە مەینۆشــی بهێنێــت، و هەت ــا بەڵكــو زۆریشــە بــۆ صەالحوددیــن ئەگــەر بەڕاســتی توانیبێتــی بەتــەواوی واز ل ــە مەینۆشــی بهێنێــت، و هەت بەڵكــو زۆریشــە بــۆ صەالحوددیــن ئەگــەر بەڕاســتی توانیبێتــی بەتــەواوی واز ل
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كۆتایــی ژیانــی جارێكــی تــر نزیكــی نەبووبێتــەوە. بــەاڵم دیســان ئــەم الیەنــەش لــە كەســێتیەكەی شــتێك نیــە كۆتایــی ژیانــی جارێكــی تــر نزیكــی نەبووبێتــەوە. بــەاڵم دیســان ئــەم الیەنــەش لــە كەســێتیەكەی شــتێك نیــە 

ــرۆڤ  ــە م ــێتیەكە ب ــە كەس ــاو، چونك ــەر چ ــە ب ــدووە بیخەن ــێتیە خولقان ــەم كەس ــانەیەكیان ل ــەی ئەفس ــرۆڤ ئەوان ــە م ــێتیەكە ب ــە كەس ــاو، چونك ــەر چ ــە ب ــدووە بیخەن ــێتیە خولقان ــەم كەس ــانەیەكیان ل ــەی ئەفس ئەوان

ــی كەســێتیەكە  ــەی هەواداران ــۆ زۆرب ــە ب ــە خــوارەوە! و ڕەنگ ــە دەیهێنێت ــەرزە ئایدیالی ــە ب ــەو پل ــەوە و ل ــی كەســێتیەكە دەكات ــەی هەواداران ــۆ زۆرب ــە ب ــە خــوارەوە! و ڕەنگ ــە دەیهێنێت ــەرزە ئایدیالی ــە ب ــەو پل ــەوە و ل دەكات

ــراوە! ــاس نەك ــان ب ــووە، چونكــە بۆی ــدا مەیخــۆر ب ــە قۆناغێكــی ژیانی ــن ل ــە صەالحوددی ــت ك ــش بێ ــراوە!نەزانراوی ــاس نەك ــان ب ــووە، چونكــە بۆی ــدا مەیخــۆر ب ــە قۆناغێكــی ژیانی ــن ل ــە صەالحوددی ــت ك ــش بێ نەزانراوی

ئــەم چەنــد الیەنــە لــە چــاو كۆی كەســێتیەكە ئەوەنــدە گرنگ نیــن، بەاڵم چەنــد منوونەیەكــن بــۆ خوێندنەوەیەكی ئــەم چەنــد الیەنــە لــە چــاو كۆی كەســێتیەكە ئەوەنــدە گرنگ نیــن، بەاڵم چەنــد منوونەیەكــن بــۆ خوێندنەوەیەكی 

واقیعــی بــۆ ژیــان و ڕەوتــاری ئــەم كەســێتیە، بــۆ بەمرۆڤ كردنــەوەی و بینینــەوەی صەالحوددیــن وەكــوو مــرۆڤ واقیعــی بــۆ ژیــان و ڕەوتــاری ئــەم كەســێتیە، بــۆ بەمرۆڤ كردنــەوەی و بینینــەوەی صەالحوددیــن وەكــوو مــرۆڤ 

و لــە مێــژوو و قۆناغــی خۆیــدا، بــەدوور لــەو ئەفســانەیەی خەڵــك حــەزی پــێ دەكات و بــۆ ئەجێنــدای جۆراوجۆر و لــە مێــژوو و قۆناغــی خۆیــدا، بــەدوور لــەو ئەفســانەیەی خەڵــك حــەزی پــێ دەكات و بــۆ ئەجێنــدای جۆراوجۆر 

فرمانگەلێــك دەبینێت.فرمانگەلێــك دەبینێت.

صەالحوددین وەكوو سەركردە و ڕابەری »جیهاد«
خوێندنەوەیەكــی وردتــر بــۆ ژیاننامــەی میلیتاریی صەالحوددیــن، و نەخشــە و ڕێچكەی هەڵمەتە ســەربازیەكانی، خوێندنەوەیەكــی وردتــر بــۆ ژیاننامــەی میلیتاریی صەالحوددیــن، و نەخشــە و ڕێچكەی هەڵمەتە ســەربازیەكانی، 

ــتەكانی،  ــا شكس ــەركەوتن و هەروەه ــەكانی، و س ــە و كێشمەكێش ــگ و ئابڵووق ــی جەن ــج و چاوەڕوانی ــتەكانی، و ئامان ــا شكس ــەركەوتن و هەروەه ــەكانی، و س ــە و كێشمەكێش ــگ و ئابڵووق ــی جەن ــج و چاوەڕوانی و ئامان

ــەی  ــری ژیاننام ــی ت ــی گرنگ ــووى الیەنێك ــە هەم ــی؛ ئەم ــا هەڵەكان ــت و هەروەه ــت و دروس ــگاوە ڕاس ــەی هەن ــری ژیاننام ــی ت ــی گرنگ ــووى الیەنێك ــە هەم ــی؛ ئەم ــا هەڵەكان ــت و هەروەه ــت و دروس ــگاوە ڕاس هەن

واقیعیــی صەالحوددینــە وەكــوو ســەركردەیەكی ســەربازی و »موجاهید«ێــك. نــوورساوە مێژووییەكانــی ئەوانــەی واقیعیــی صەالحوددینــە وەكــوو ســەركردەیەكی ســەربازی و »موجاهید«ێــك. نــوورساوە مێژووییەكانــی ئەوانــەی 

لــە بنەماڵەكــەوە نزیــك بــوون ئەگــەر بــەوردی بیانخوێنینــەوە؛ كەرەســتەیەكی بــاش دەخەنــە بەردەســت بــۆ ئــەم لــە بنەماڵەكــەوە نزیــك بــوون ئەگــەر بــەوردی بیانخوێنینــەوە؛ كەرەســتەیەكی بــاش دەخەنــە بەردەســت بــۆ ئــەم 

ئامانجــە. لــە ڕێگــەی ئەمــەوە لــە نزیكــەوە صەالحوددینــی ســەركردە دەناســین، لەگــەڵ ئامانجــە بااڵكانــی بــە ئامانجــە. لــە ڕێگــەی ئەمــەوە لــە نزیكــەوە صەالحوددینــی ســەركردە دەناســین، لەگــەڵ ئامانجــە بااڵكانــی بــە 

ئامانجــە شەخســی و بنەماڵەییەكانــی ئاشــنا دەبیــن، و لەگــەڵ دەســكەوت و ســەركەوتنەكانی دەركــی شكســت ئامانجــە شەخســی و بنەماڵەییەكانــی ئاشــنا دەبیــن، و لەگــەڵ دەســكەوت و ســەركەوتنەكانی دەركــی شكســت 

و هەڵــە ســرتاتیجی و تەكتیكیەكانــی لــە جەنگەكانیــدا دەكەیــن، و لەگــەڵ تواناكانــی لــە بــواری ســەركردایەتیدا؛ و هەڵــە ســرتاتیجی و تەكتیكیەكانــی لــە جەنگەكانیــدا دەكەیــن، و لەگــەڵ تواناكانــی لــە بــواری ســەركردایەتیدا؛ 

هەســت بــە الیەنەكانــی الوازیــی ســوپا و هەڵمەتەكانــی دەكەیــن. لــە ڕێگــەی لێكۆڵینەوەیەكــی لــەم شــێوەیەوە؛ هەســت بــە الیەنەكانــی الوازیــی ســوپا و هەڵمەتەكانــی دەكەیــن. لــە ڕێگــەی لێكۆڵینەوەیەكــی لــەم شــێوەیەوە؛ 

بۆمــان دەردەكەوێــت مێــژووی صەالحوددیــن هەمــووی ســەركەوتن نیــە، بەڵكــوو كێشــەگەلی زۆر و لەمپــەر و بۆمــان دەردەكەوێــت مێــژووی صەالحوددیــن هەمــووی ســەركەوتن نیــە، بەڵكــوو كێشــەگەلی زۆر و لەمپــەر و 

شكســتی زۆریــش ئــەو مێــژووەی تەنیوەتــەوە، و دەبینیــن چــۆن صەالحوددیــن ئــەو »ســوڵتانی موسوڵامنان«ـــە شكســتی زۆریــش ئــەو مێــژووەی تەنیوەتــەوە، و دەبینیــن چــۆن صەالحوددیــن ئــەو »ســوڵتانی موسوڵامنان«ـــە 

ــەی  ــن و بنەماڵەك ــە صەالحوددی ــی ك ــی جەنگەكان ــایی و ئەرك ــو قورس ــەوە، بەڵك ــێ دەكرێت ــری ل ــە بی ــە ك ــەی نی ــن و بنەماڵەك ــە صەالحوددی ــی ك ــی جەنگەكان ــایی و ئەرك ــو قورس ــەوە، بەڵك ــێ دەكرێت ــری ل ــە بی ــە ك نی

ــی  ــی قورس ــەش بارێك ــام، و ئەم ــر و ش ــانی می ــەر ش ــە س ــان؛ كەوتووەت ــە بەری ــانیان داوەت ــان ش ــۆ خۆی ــی ب ــی قورس ــەش بارێك ــام، و ئەم ــر و ش ــانی می ــەر ش ــە س ــان؛ كەوتووەت ــە بەری ــانیان داوەت ــان ش ــۆ خۆی ب

ــوو  ــە باجــی قورســەوە هەتاك ــام، هــەر ل ــر و ش ــی می ــار و ئاوەدانیەكان ــی ش ــانی خەڵك ــوو خســتووەتە ســەر ش ــە باجــی قورســەوە هەتاك ــام، هــەر ل ــر و ش ــی می ــار و ئاوەدانیەكان ــی ش ــانی خەڵك خســتووەتە ســەر ش

دابین كردنــی ســەربازی ســوپاگەلی فەرماندەكانــی صەالحوددیــن، و ئیــرت نــە عەبباســیەكان لــە بەغــدادەوە و نــە دابین كردنــی ســەربازی ســوپاگەلی فەرماندەكانــی صەالحوددیــن، و ئیــرت نــە عەبباســیەكان لــە بەغــدادەوە و نــە 

فاطیمیــەكان لــە میــرەوە هاوكارییــان نەكــردووە، بەڵكــو صەالحوددیــن هەمــو كارەكانــی لــە ڕێگــەی »ئەمیــر« فاطیمیــەكان لــە میــرەوە هاوكارییــان نەكــردووە، بەڵكــو صەالحوددیــن هەمــو كارەكانــی لــە ڕێگــەی »ئەمیــر« 

ــدووە  ــەوە ڕاپەڕان ــە بنەماڵەكەی ــتوونیەوە ب ــك بەس ــە جۆرێ ــەی ب ــۆی و ئەوان ــەی خ ــی بنەماڵەك ــدووە و فەرماندەكان ــەوە ڕاپەڕان ــە بنەماڵەكەی ــتوونیەوە ب ــك بەس ــە جۆرێ ــەی ب ــۆی و ئەوان ــەی خ ــی بنەماڵەك و فەرماندەكان

ــەك  ــوو ســەرۆكی بنەماڵەی ــن وەك ــی صەالحوددی ــۆ كاركردن ــەوە ب ــە شــێوەیەكی ســەرەكی دەگەڕێت ــەش ب ــەك )ئەم ــوو ســەرۆكی بنەماڵەی ــن وەك ــی صەالحوددی ــۆ كاركردن ــەوە ب ــە شــێوەیەكی ســەرەكی دەگەڕێت ــەش ب )ئەم
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و دەســەاڵتێك كــە لــە كێشمەكێشــدایە لەگــەڵ بنەماڵەكانــی تــر و دەســەاڵتەكانی تــر، كــە هــەرزوو خــۆی لــە و دەســەاڵتێك كــە لــە كێشمەكێشــدایە لەگــەڵ بنەماڵەكانــی تــر و دەســەاڵتەكانی تــر، كــە هــەرزوو خــۆی لــە 

بنەماڵــەی زەنگــی جیاكــردەوە و كەوتــە كێشــمەكێش لەگەڵیــان، دەســەاڵتی فاطیمیەكانیشــی لەناوبــرد و لەگــەڵ بنەماڵــەی زەنگــی جیاكــردەوە و كەوتــە كێشــمەكێش لەگەڵیــان، دەســەاڵتی فاطیمیەكانیشــی لەناوبــرد و لەگــەڵ 

ــراو و  ــەواو ڕێكخ ــوپایەكی ت ــوپاكەی س ــە س ــی ك ــوو(. بەتایبەت ــاوكار نەب ــدە ه ــییش ئەوەن ــەاڵتی عەبباس ــراو و دەس ــەواو ڕێكخ ــوپایەكی ت ــوپاكەی س ــە س ــی ك ــوو(. بەتایبەت ــاوكار نەب ــدە ه ــییش ئەوەن ــەاڵتی عەبباس دەس

ــر«  ــە »ئەمی ــان ســەر ب ــە هــەر یەكەی ــووە ك ــك پێك هات ــە هێزێ ــە كۆمەڵ ــەی ل ــووە، بەڵكــو زۆرب ــر« »نیزامــی« نەب ــە »ئەمی ــان ســەر ب ــە هــەر یەكەی ــووە ك ــك پێك هات ــە هێزێ ــە كۆمەڵ ــەی ل ــووە، بەڵكــو زۆرب »نیزامــی« نەب

و فەرماندەیــەك بــووە كــە لــە كاتــی پێویســتیدا بانــگ كــراون، و هــەر بۆیــە ئینتیــامی ناوچەیــی و خێڵەكــی و و فەرماندەیــەك بــووە كــە لــە كاتــی پێویســتیدا بانــگ كــراون، و هــەر بۆیــە ئینتیــامی ناوچەیــی و خێڵەكــی و 

ــەم جــۆرە  ــی ســوپایەكی ل ــە كۆنتڕۆڵ كردن ــووە، هــەر بۆی ــەل و ســەربازانە جۆراوجــۆر ب ــەو هێزگ ــی ئ ــەم جــۆرە نەتەوەی ــی ســوپایەكی ل ــە كۆنتڕۆڵ كردن ــووە، هــەر بۆی ــەل و ســەربازانە جۆراوجــۆر ب ــەو هێزگ ــی ئ نەتەوەی

كارێكــی قــورس بــووە. هەروەهــا الوازیــی هێــزی كەشــتیگەلی صەالحوددیــن لــە جەنگەكانــی لەگــەڵ خاچیــەكان كارێكــی قــورس بــووە. هەروەهــا الوازیــی هێــزی كەشــتیگەلی صەالحوددیــن لــە جەنگەكانــی لەگــەڵ خاچیــەكان 

ــووە. ــووە.دەركەوت دەركەوت

صەالحوددین وەكوو فەرمانڕەوایەكی سەردەمی خۆی
ــی  ــا ئامانج ــووە؟ ئای ــۆن ب ــك چ ــی و بەڕێوەبەرێ ــڕەوا و سیاس ــوو فەرمان ــن وەك ــێوازی صەالحوددی ــار و ش ــی ڕەوت ــا ئامانج ــووە؟ ئای ــۆن ب ــك چ ــی و بەڕێوەبەرێ ــڕەوا و سیاس ــوو فەرمان ــن وەك ــێوازی صەالحوددی ــار و ش ڕەوت

ــان  ــە هەم ــش ل ــان ئەوی ــەكان ی ــە خاچی ــووە ل ــودس ب ــەندنەوەی ئەل-ق ــاد« و س ــا »جیه ــن تەنه ــان صەالحوددی ــە هەم ــش ل ــان ئەوی ــەكان ی ــە خاچی ــووە ل ــودس ب ــەندنەوەی ئەل-ق ــاد« و س ــا »جیه ــن تەنه صەالحوددی

ــەو ســەردەمە كــە  ــری ئ ــەی ت ــك بنەماڵ ــووە وەكــوو گەلێ ــی ب ــی بنەماڵەی ــی دەوڵەت ــدا خەریكــی پێكەوەنان ــەو ســەردەمە كــە كات ــری ئ ــەی ت ــك بنەماڵ ــووە وەكــوو گەلێ ــی ب ــی بنەماڵەی ــی دەوڵەت ــدا خەریكــی پێكەوەنان كات

بــە دەوڵەتۆكــە )دەوڵەتــی بنەماڵەیــی(ی زۆر و كێشمەكێشــی نێــوان جیادەبێتــەوە. صەالحوددیــن چــۆن لەنــاو بــە دەوڵەتۆكــە )دەوڵەتــی بنەماڵەیــی(ی زۆر و كێشمەكێشــی نێــوان جیادەبێتــەوە. صەالحوددیــن چــۆن لەنــاو 

ئــەو فرەڕەنگیــە نەتەوەیــی و مەزهەبیــەی ئــەو ڕۆژگارەدا هەڵی كــردووە؟ چــۆن كێشمەكێشــی سیاســیی خــۆی ئــەو فرەڕەنگیــە نەتەوەیــی و مەزهەبیــەی ئــەو ڕۆژگارەدا هەڵی كــردووە؟ چــۆن كێشمەكێشــی سیاســیی خــۆی 

لەگــەڵ بنەماڵەكانــی تــردا كــردووە؟ بــەو بنەمااڵنەیشــەوە كــە پێشــرت لەژێــر ســایەیاندا بــووە، وەكــوو بنەماڵــەی لەگــەڵ بنەماڵەكانــی تــردا كــردووە؟ بــەو بنەمااڵنەیشــەوە كــە پێشــرت لەژێــر ســایەیاندا بــووە، وەكــوو بنەماڵــەی 

زەنگــی، و چــۆن دوایــی لەگــەڵ نــەوەی نووروددیــن مەحمــوود لەســەر دەســەاڵت و هەتاكــو پــارە و میراتیــش زەنگــی، و چــۆن دوایــی لەگــەڵ نــەوەی نووروددیــن مەحمــوود لەســەر دەســەاڵت و هەتاكــو پــارە و میراتیــش 

كێشمەكێشــی كــردووە. ئینجــا كەرتەكانــی شانشــینیەكەی صەالحوددیــن كامەیــان ســەنگ و قورســایی زیاتــر بووە. كێشمەكێشــی كــردووە. ئینجــا كەرتەكانــی شانشــینیەكەی صەالحوددیــن كامەیــان ســەنگ و قورســایی زیاتــر بووە. 

ــزان و بنەماڵەكــەی  ــی خێ ــووە؟ چــۆن ئەندامان ــی و سیاســەت كردنی چــۆن ب ــە شــێوازی فەرمانڕەوای ــزان و بنەماڵەكــەی دوای ئەمان ــی خێ ــووە؟ چــۆن ئەندامان ــی و سیاســەت كردنی چــۆن ب ــە شــێوازی فەرمانڕەوای دوای ئەمان

لــە دەوری خــۆی كۆكردووەتــەوە و ڕازیــی كــردون تــا لەژێــر ســەركردایەتیی خــۆی پێكــەوە بگونجێــن؟ و چــۆن لــە دەوری خــۆی كۆكردووەتــەوە و ڕازیــی كــردون تــا لەژێــر ســەركردایەتیی خــۆی پێكــەوە بگونجێــن؟ و چــۆن 

هەمیشــە و هــەر لــە ســەرەتاوە پشــتی بەســتووە بــە بەخشــینی پــارە بــۆ ڕاكێشــانی دڵــی خەڵــك و ڕازی كردنیــان هەمیشــە و هــەر لــە ســەرەتاوە پشــتی بەســتووە بــە بەخشــینی پــارە بــۆ ڕاكێشــانی دڵــی خەڵــك و ڕازی كردنیــان 

و ســەملاندنی خــۆی وەكــوو ســەركردە و فەرمانڕەوایەكــی خۆشەویســت، و چــۆن دوایــی شانشــینیەكەی لەنێــوان و ســەملاندنی خــۆی وەكــوو ســەركردە و فەرمانڕەوایەكــی خۆشەویســت، و چــۆن دوایــی شانشــینیەكەی لەنێــوان 

كوڕەكانــی و ئەندامانــی تــری بنەماڵــەی دابــەش كــردووە. و تــا چ ڕادەیەكــی صەالحوددیــن پەنــای بــۆ توندوتیــژی كوڕەكانــی و ئەندامانــی تــری بنەماڵــەی دابــەش كــردووە. و تــا چ ڕادەیەكــی صەالحوددیــن پەنــای بــۆ توندوتیــژی 

ــە چ پاســاو و بیركردنەوەیەكــەوە توندوتیژیــی نوانــدووە؟ ئــەو میهرەبانــی و بەزەیــی و پیاوەتــی و  ــە چ پاســاو و بیركردنەوەیەكــەوە توندوتیژیــی نوانــدووە؟ ئــەو میهرەبانــی و بەزەیــی و پیاوەتــی و بــردووە و ب بــردووە و ب

بەوەفاییــەی صەالحوددیــن كــە الیەنێكــی گرنگــی كەســێتیە ئەفســانەییەكەیەتی؛ ســنوورەكەی تــا كــوێ بــووە؟ بەوەفاییــەی صەالحوددیــن كــە الیەنێكــی گرنگــی كەســێتیە ئەفســانەییەكەیەتی؛ ســنوورەكەی تــا كــوێ بــووە؟ 

ــپاندنی  ــەت و چەس ــی سیاس ــوون مەرج ــژی و توندب ــە توندوتی ــووە ك ــەردەمەكە وا ب ــتی س ــان رسوش ــێ گوم ــپاندنی ب ــەت و چەس ــی سیاس ــوون مەرج ــژی و توندب ــە توندوتی ــووە ك ــەردەمەكە وا ب ــتی س ــان رسوش ــێ گوم ب

ــەو  ــۆ ئ ــت، ب ــی مەترســی بێ ــر جێ ــووە كــە زیات ــزە ب ــەو هێ ــۆ ئ ــووە، دەســەاڵت ب ــی ب ــەو دەســەاڵت و فەرمانڕەوای ــۆ ئ ــت، ب ــی مەترســی بێ ــر جێ ــووە كــە زیات ــزە ب ــەو هێ ــۆ ئ ــووە، دەســەاڵت ب ــی ب دەســەاڵت و فەرمانڕەوای

پیــاوە بــووە كــە »هەیبــەت« و ترســی زیاتــر بخاتــە دڵــی ڕكەبەرەكانیــەوە، هەروەهــا هــەر توندوتیژییــەك لــە پیــاوە بــووە كــە »هەیبــەت« و ترســی زیاتــر بخاتــە دڵــی ڕكەبەرەكانیــەوە، هەروەهــا هــەر توندوتیژییــەك لــە 

پێنــاوی ئاییــن و هێــام ئایینیــەكان بێــت و كاتێــك ئاییــن هەڕەشــە و مەترســییان لەســەر بێــت پێویســت بێــت؛ پێنــاوی ئاییــن و هێــام ئایینیــەكان بێــت و كاتێــك ئاییــن هەڕەشــە و مەترســییان لەســەر بێــت پێویســت بێــت؛ 
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بــە »فەزیلــەت« زانــراوە، بۆیــە بــە پێــوەری ئــەو ڕۆژگارە توندوتیژبــوون مەرجێكــی ســەركردەی لێهاتــوو بــووە. بــە »فەزیلــەت« زانــراوە، بۆیــە بــە پێــوەری ئــەو ڕۆژگارە توندوتیژبــوون مەرجێكــی ســەركردەی لێهاتــوو بــووە. 

لێــرەدا ئــەوەی پێویســتە هەڵوێســتەی لەســەر بكەیــن چەنــد شــتێكە: بزانیــن پاســاو و بەڕەوازانینــی توندوتیــژی لێــرەدا ئــەوەی پێویســتە هەڵوێســتەی لەســەر بكەیــن چەنــد شــتێكە: بزانیــن پاســاو و بەڕەوازانینــی توندوتیــژی 

الی صەالحوددیــن و لــە چوارچێــوەی ســەردەمەكەی خــۆی و قۆناغــە مێژوویــی و كۆمەاڵیەتیەكــەی؛ چــۆن بــووە؟ الی صەالحوددیــن و لــە چوارچێــوەی ســەردەمەكەی خــۆی و قۆناغــە مێژوویــی و كۆمەاڵیەتیەكــەی؛ چــۆن بــووە؟ 

چ كاتێــك و بەرامبــەر كــێ و چ الیــەن و كەســانێك صەالحوددیــن پەنــای بــۆ توندوتیــژی بــردووە؟ بەرامبــەر چ چ كاتێــك و بەرامبــەر كــێ و چ الیــەن و كەســانێك صەالحوددیــن پەنــای بــۆ توندوتیــژی بــردووە؟ بەرامبــەر چ 

ــەی لەگــەڵ دوژمنەكانــی  ــان ئایینــی و مەزهەبــی توندوتیژیــی نوانــدووە؟ چــۆن مامەڵ ــەی لەگــەڵ دوژمنەكانــی گرووپێكــی مەعریفــی ی ــان ئایینــی و مەزهەبــی توندوتیژیــی نوانــدووە؟ چــۆن مامەڵ گرووپێكــی مەعریفــی ی

ــینی  ــت، دوای ناس ــژووەی دەوێ ــەو مێ ــتنی ئ ــەوە و تێگەیش ــی و لێكدان ــیكارییەكیی مێژووی ــە ش ــردووە؟ ئەم ــینی ك ــت، دوای ناس ــژووەی دەوێ ــەو مێ ــتنی ئ ــەوە و تێگەیش ــی و لێكدان ــیكارییەكیی مێژووی ــە ش ــردووە؟ ئەم ك

رسوشــتی ئــەو ســەردەمە و ئــەو قۆناغــە. ئەمانــەش هەموویــان واقیعیانەتــر صەالحوددینــامن پــێ دەناســێنێت، رسوشــتی ئــەو ســەردەمە و ئــەو قۆناغــە. ئەمانــەش هەموویــان واقیعیانەتــر صەالحوددینــامن پــێ دەناســێنێت، 

بەبــێ دادگایی كردنــی بــە پێــوەری ســەردەم و قۆناغــی ئەمــڕۆ، و هــەم بەبــێ ئایدیالیزەكــردن و بەئەفســانەكردنی بەبــێ دادگایی كردنــی بــە پێــوەری ســەردەم و قۆناغــی ئەمــڕۆ، و هــەم بەبــێ ئایدیالیزەكــردن و بەئەفســانەكردنی 

بەپێــی چاوەڕوانیەكانــی ئەمــڕۆ یــان بنەمــا بان-مێژووییــەكان.بەپێــی چاوەڕوانیەكانــی ئەمــڕۆ یــان بنەمــا بان-مێژووییــەكان.

ــە  ــی كەســێتیەكە؛ پێویســتە الیەن ــە و ناســینی واقیعی ــی شــیكارە مێژووییەك ــۆ تەواوكردن ــدا و ب ــان كات ــە هەم ــە ل ــی كەســێتیەكە؛ پێویســتە الیەن ــە و ناســینی واقیعی ــی شــیكارە مێژووییەك ــۆ تەواوكردن ــدا و ب ــان كات ــە هەم ل

ــەوە  ــە بەردەوام بوون ــەر ل ــە ڕوو، ه ــی پاشــی ـ بخرێن ــن ـ و ئەییووبیەكان ــی صەالحوددی ــی كارەكان ــەوە نێگەتیڤەكان ــە بەردەوام بوون ــەر ل ــە ڕوو، ه ــی پاشــی ـ بخرێن ــن ـ و ئەییووبیەكان ــی صەالحوددی ــی كارەكان نێگەتیڤەكان

ــدا و بەجێ هێشــتنی  ــە ســوپا و دەوڵەت ــەری توركــی ل ــە پێكهێن ــژەدان ب ــی و درێ ــی توركامن ــدا و بەجێ هێشــتنی لەســەر دەوڵەتداری ــە ســوپا و دەوڵەت ــەری توركــی ل ــە پێكهێن ــژەدان ب ــی و درێ ــی توركامن لەســەر دەوڵەتداری

كوردســتان لەژێــر دەســتی دەســەاڵتە توركیەكانــدا، هەتاكــوو پشــتیوانیی ئیســامی ســوننی، و لەناوبردنــی كوردســتان لەژێــر دەســتی دەســەاڵتە توركیەكانــدا، هەتاكــوو پشــتیوانیی ئیســامی ســوننی، و لەناوبردنــی 

ــەفە  ــی فەلس ــر، و دژایەتی ــە می ــیعە ل ــی ش ــان، و قەتڵ وعام ــووری دەوڵەمەندی ــی و كەلەپ ــی فاطیم ــەفە دەوڵەت ــی فەلس ــر، و دژایەتی ــە می ــیعە ل ــی ش ــان، و قەتڵ وعام ــووری دەوڵەمەندی ــی و كەلەپ ــی فاطیم دەوڵەت

ــیەكانی  ــە سیاس ــوو گەم ــەوە ـ وەك ــە ئیسامیەكەیش ــە ڕوانگ ــوهرەوەردی، و ـ ل ــتنی س ــووفان و كوش ــیەكانی و فەیلەس ــە سیاس ــوو گەم ــەوە ـ وەك ــە ئیسامیەكەیش ــە ڕوانگ ــوهرەوەردی، و ـ ل ــتنی س ــووفان و كوش و فەیلەس

ــتامنی  ــوڵامنان و نیش ــتیی موس ــی گش ــەر بەرژەوەندی ــی بەس ــی و بنەماڵەی ــی كەس ــتنی بەرژەوەندی ــتامنی و پێش خس ــوڵامنان و نیش ــتیی موس ــی گش ــەر بەرژەوەندی ــی بەس ــی و بنەماڵەی ــی كەس ــتنی بەرژەوەندی و پێش خس

ئیســامیدا، بــۆ منوونــە؛ ڕێكەوتنــی لەگــەڵ خاچیــەكان لــە هەندێــك قۆناغــدا بــە جۆرێــک کــە بــە قازانجــی ئــەوان ئیســامیدا، بــۆ منوونــە؛ ڕێكەوتنــی لەگــەڵ خاچیــەكان لــە هەندێــك قۆناغــدا بــە جۆرێــک کــە بــە قازانجــی ئــەوان 

ــۆی،  ــەاڵتی خ ــی دەس ــۆ فراوان كردن ــامی ب ــی ئیس ــەڵ دەوڵەتان ــەڕكردنی لەگ ــمەكێش و ش ــکاوەتەوە، و كێش ــۆی، ش ــەاڵتی خ ــی دەس ــۆ فراوان كردن ــامی ب ــی ئیس ــەڵ دەوڵەتان ــەڕكردنی لەگ ــمەكێش و ش ــکاوەتەوە، و كێش ش

ــی  ــوو قورس كردن ــی. و هەتاك ــەی عەبباس ــەڵ خەلیف ــی، و لەگ ــی پاش ــی و زەنگیەكان ــن زەنگ ــەڵ نووروددی ــی لەگ ــوو قورس كردن ــی. و هەتاك ــەی عەبباس ــەڵ خەلیف ــی، و لەگ ــی پاش ــی و زەنگیەكان ــن زەنگ ــەڵ نووروددی لەگ

شــانی خەڵــك بــە بــاج، و دابەش كردنــی واڵتانــی ژێردەســتی لەنێــوان پیاوانــی خێــزان و بنەماڵەكــەی، و شــانی خەڵــك بــە بــاج، و دابەش كردنــی واڵتانــی ژێردەســتی لەنێــوان پیاوانــی خێــزان و بنەماڵەكــەی، و 

ــە ڕوانگــە عەرەبــی- ــە فەلەســتین، كــە ل ــە ڕوانگــە عەرەبــی-ناكۆكیــی ئــەم جێگرەوانــەی، و هەتاكــوو نیشــتەجێ كردنی یەهــوود ل ــە فەلەســتین، كــە ل ناكۆكیــی ئــەم جێگرەوانــەی، و هەتاكــوو نیشــتەجێ كردنی یەهــوود ل

ئیســامیە نوێیەكــەوە ڕەخنــەی هاتووەتــە ســەر. هەمــوو ئــەم الیەنانــە، كــە درەوشــانەوەی كەســێتیە ئەفســانەییە ئیســامیە نوێیەكــەوە ڕەخنــەی هاتووەتــە ســەر. هەمــوو ئــەم الیەنانــە، كــە درەوشــانەوەی كەســێتیە ئەفســانەییە 

ئیسامیەكەیشــی كەم دەكەنــەوە، دەبێــت بەپێــی ســەرچاوە ســەرەكی و ڕەســەنەكان ڕوون بكرێنــەوە، كــە ئەمــە ئیسامیەكەیشــی كەم دەكەنــەوە، دەبێــت بەپێــی ســەرچاوە ســەرەكی و ڕەســەنەكان ڕوون بكرێنــەوە، كــە ئەمــە 

ــت. ــوودرێژ دەخوازێ ــی پش ــت.توێژینەوەگەلێك ــوودرێژ دەخوازێ ــی پش توێژینەوەگەلێك

ئەفسانەی )صەالحوددین(ی پاڵەوانی نەتەوەیی كورد
ــنبیریی كوردییشــدا  ــە ڕۆش ــورد. ل ــش الی ك ــە، ئەوی ــێوگێكی نەتەوەییشــی هەی ــن(، ش ــنبیریی كوردییشــدا ئەفســانەی )صەالحوددی ــە ڕۆش ــورد. ل ــش الی ك ــە، ئەوی ــێوگێكی نەتەوەییشــی هەی ــن(، ش ئەفســانەی )صەالحوددی

ــە. ــی نەتەوەیی ــانەی پاڵەوانێك ــن ئەفس ــە.صەالحوددی ــی نەتەوەیی ــانەی پاڵەوانێك ــن ئەفس صەالحوددی
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لــە ڕۆشــنبیریی كوردیــدا بۆچونێكــی ئــاوەژوو و ناواقیعــی هەیــە دەربــارەی كەســێتیی صەالحوددین، كــە زۆر جار لــە ڕۆشــنبیریی كوردیــدا بۆچونێكــی ئــاوەژوو و ناواقیعــی هەیــە دەربــارەی كەســێتیی صەالحوددین، كــە زۆر جار 

وەكــوو پاڵەوانێكــی نەتەوەیــی كــورد بــۆی دەڕوانرێــت، و وا بیــری لــێ دەكرێتــەوە كــە شــانازییەكی نەتەوەیــی وەكــوو پاڵەوانێكــی نەتەوەیــی كــورد بــۆی دەڕوانرێــت، و وا بیــری لــێ دەكرێتــەوە كــە شــانازییەكی نەتەوەیــی 

مێژوویــی بــۆ كــورد تۆمــار كــردووە، یــان ڕۆڵــە مێژووییەكــەی بــە جۆرێــك پەیوەندیــی بــە كوردبوونیــەوە هەیــە. مێژوویــی بــۆ كــورد تۆمــار كــردووە، یــان ڕۆڵــە مێژووییەكــەی بــە جۆرێــك پەیوەندیــی بــە كوردبوونیــەوە هەیــە. 

ئــەم تەصــەوورە بەتایبەتــی لــەالی تەوژمــە ئیســامیە كوردیەكــە خوازراوتــر و باوتــرە، بــە كاریگەریــی پاڵنــەرە ئــەم تەصــەوورە بەتایبەتــی لــەالی تەوژمــە ئیســامیە كوردیەكــە خوازراوتــر و باوتــرە، بــە كاریگەریــی پاڵنــەرە 

ئایینیەكــە و گونجاویــی ئــەم تەوژمــە لەگــەڵ ئــەو ڕێ وشــوێن و شــێوازەی صەالحوددیــن و ئەییووبیــەكان ئایینیەكــە و گونجاویــی ئــەم تەوژمــە لەگــەڵ ئــەو ڕێ وشــوێن و شــێوازەی صەالحوددیــن و ئەییووبیــەكان 

بەگشــتی گرتوویانەتــە بــەر كــە لــە خزمەت كردنــی ئامانجــە ئیســامیەكاندا بەرجەســتە دەبێــت بەبــێ الكردنــەوە بەگشــتی گرتوویانەتــە بــەر كــە لــە خزمەت كردنــی ئامانجــە ئیســامیەكاندا بەرجەســتە دەبێــت بەبــێ الكردنــەوە 

لــە ئامانجــی نەتەوەیــی و ســەربەخۆیی نەتەوەیــی.لــە ئامانجــی نەتەوەیــی و ســەربەخۆیی نەتەوەیــی.

ــا و  ــەی میدی ــە ڕۆڵ ــی »ئێم ــن« جێ ــەی صەالحوددینی ــە ڕۆڵ ــامیەكە؛ »ئێم ــە ئیس ــە الی تەوژم ــێوەیە ل ــەم ش ــا و ب ــەی میدی ــە ڕۆڵ ــی »ئێم ــن« جێ ــەی صەالحوددینی ــە ڕۆڵ ــامیەكە؛ »ئێم ــە ئیس ــە الی تەوژم ــێوەیە ل ــەم ش ب

كەیخورسەویــن« دەگرێتــەوە! و هەمیشــە ئیســامیە عەرەبەكانیــش بــە »أحفــاد صــاح الديــن« ختووكــەی كەیخورسەویــن« دەگرێتــەوە! و هەمیشــە ئیســامیە عەرەبەكانیــش بــە »أحفــاد صــاح الديــن« ختووكــەی 

هەســتی ئیســامیی كــورد دەدەن. كــە لــە ڕاســتیدا نــەوەی ڕاســتەقینەی صەالحوددیــن و ئەییووبیەكانــی پاشــی هەســتی ئیســامیی كــورد دەدەن. كــە لــە ڕاســتیدا نــەوەی ڕاســتەقینەی صەالحوددیــن و ئەییووبیەكانــی پاشــی 

لەنــاو خەڵكــی شــام و میــردا تواونەتــەوە، و ئەمــڕۆ تاكــە یــەك بنەماڵــەی كوردیــش نیــە خــۆی بباتــەوە ســەر لەنــاو خەڵكــی شــام و میــردا تواونەتــەوە، و ئەمــڕۆ تاكــە یــەك بنەماڵــەی كوردیــش نیــە خــۆی بباتــەوە ســەر 

ڕەچەڵەكیــان. لەالیەنــی هێامییشــەوە؛ تەنهــا تەوژمــە ئیســامیە کوردیەکــە، یــان ئــەو کــەس و کەســێتیە کوردانەی ڕەچەڵەكیــان. لەالیەنــی هێامییشــەوە؛ تەنهــا تەوژمــە ئیســامیە کوردیەکــە، یــان ئــەو کــەس و کەســێتیە کوردانەی 

لــە واڵتانــی عەرەبــی و ئیســامی خەریکــی خزمەتــی ئەجێنــدا ئیســامیەکانن، شــیاون بــۆ ئــەوەی بــە »نــەوەی لــە واڵتانــی عەرەبــی و ئیســامی خەریکــی خزمەتــی ئەجێنــدا ئیســامیەکانن، شــیاون بــۆ ئــەوەی بــە »نــەوەی 

ــن. ــن« ناوبربێ ــن.صەالحوددی ــن« ناوبربێ صەالحوددی

ــێتیی  ــە كەس ــانازی كردن ب ــە، ش ــە نەتەوەییەك ــی تەوژم ــوو بەتایبەت ــدا، وەك ــە نا-ئیسامیەكەیش ــاو تەوژم ــێتیی لەن ــە كەس ــانازی كردن ب ــە، ش ــە نەتەوەییەك ــی تەوژم ــوو بەتایبەت ــدا، وەك ــە نا-ئیسامیەكەیش ــاو تەوژم لەن

ــت  ــەوە دەكرێ ــە صەالحوددین ــەو شــانازیە ب ــەوە ئ ــەالی كەم ــە، ب ــا زۆر ـ هەی ــەم ت ــەوە هــەر ـ ك ــت صەالحوددین ــەوە دەكرێ ــە صەالحوددین ــەو شــانازیە ب ــەوە ئ ــەالی كەم ــە، ب ــا زۆر ـ هەی ــەم ت ــەوە هــەر ـ ك صەالحوددین

كــە شۆڕەســوارێكی كــوردە و ســەركردەیەكی كوردیــە كــە ڕەوشــت و هەڵس وكەوتــی مرۆڤــی كــورد لــە كــە شۆڕەســوارێكی كــوردە و ســەركردەیەكی كوردیــە كــە ڕەوشــت و هەڵس وكەوتــی مرۆڤــی كــورد لــە 

مامەڵــەی نەفس بەرزانــە و ســەربەرزانە لەگــەڵ دوژمنانیشــدا بەرجەســتە دەكات، و گوایــە شۆڕەســواری مامەڵــەی نەفس بەرزانــە و ســەربەرزانە لەگــەڵ دوژمنانیشــدا بەرجەســتە دەكات، و گوایــە شۆڕەســواری 

ــۆن و  ــووە. چ ــەرچاوەی گرت ــەوە س ــەروەردەی كوردی ــوون و پ ــە كوردب ــن ل ــەكەی صەالحوددی ــۆن و »فوڕووسییەت«ـ ــووە. چ ــەرچاوەی گرت ــەوە س ــەروەردەی كوردی ــوون و پ ــە كوردب ــن ل ــەكەی صەالحوددی »فوڕووسییەت«ـ

ــەك؛  ــە چ بەڵگەی ــۆن و ب ــت! چ ــاس ناكرێ ــە ب ــراوە؛ ئەم ــە ك ــەروەردە كوردانەی ــەم پ ــن ئ ــوێ صەالحوددی ــە ك ــەك؛ ل ــە چ بەڵگەی ــۆن و ب ــت! چ ــاس ناكرێ ــە ب ــراوە؛ ئەم ــە ك ــەروەردە كوردانەی ــەم پ ــن ئ ــوێ صەالحوددی ــە ك ل

دروشمی هێزی »لواء أحفاد صاح 
الدين« لە سووریا
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ئەمــە بەالیانــەوە گرنــگ نیــە! چونكــە ئایدیۆلۆجیــا لــە مەراقێكــەوە نزیكــرتە، مەراقــی شــوناس و خۆدۆزینــەوە و ئەمــە بەالیانــەوە گرنــگ نیــە! چونكــە ئایدیۆلۆجیــا لــە مەراقێكــەوە نزیكــرتە، مەراقــی شــوناس و خۆدۆزینــەوە و 

ــازی. ــە و بەڵگەس ــە بەڵگ ــتوو ب ــی پشت بەس ــو مەعریفەیەك ــەوە، تاك ــازی.خۆجیاكردن ــە و بەڵگەس ــە بەڵگ ــتوو ب ــی پشت بەس ــو مەعریفەیەك ــەوە، تاك خۆجیاكردن

یــان بــەالی كەمــەوە وا بیــر دەكرێتــەوە كــە ئــەو صەالحوددینــەی خۆرئــاوا و خۆرهەاڵتــی بــە خۆیــەوە ســەرقاڵ یــان بــەالی كەمــەوە وا بیــر دەكرێتــەوە كــە ئــەو صەالحوددینــەی خۆرئــاوا و خۆرهەاڵتــی بــە خۆیــەوە ســەرقاڵ 

كــردووە و لــە جەنگێكــی نیمچەجیهانیــی ســەدەكانی ناوەڕاســتدا ـ كــە جەنگــە خاچیەكانــە ـ وەكــوو پاڵەوانێــك كــردووە و لــە جەنگێكــی نیمچەجیهانیــی ســەدەكانی ناوەڕاســتدا ـ كــە جەنگــە خاچیەكانــە ـ وەكــوو پاڵەوانێــك 

دەركەوتــووە؛ كــوردە و لــە بنەماڵەیەكــی كــوردە، و ئیــرت هــەر ئەمــە لــە خۆیــدا جێــی شــانازیە. وەكــوو چــۆن دەركەوتــووە؛ كــوردە و لــە بنەماڵەیەكــی كــوردە، و ئیــرت هــەر ئەمــە لــە خۆیــدا جێــی شــانازیە. وەكــوو چــۆن 

دەوترێــت )ئیــن ئەل-صــەالح  ئەل-شــەهڕەزووری( و )زەینوددیــن  ئەل-عیڕاقــی( و )ئیــن ئەل-حاجیــب( و دەوترێــت )ئیــن ئەل-صــەالح  ئەل-شــەهڕەزووری( و )زەینوددیــن  ئەل-عیڕاقــی( و )ئیــن ئەل-حاجیــب( و 

)ئەحمــەد شــەوقی( و )ئەل-عەققــاد( و كــێ و كــێ كــوردن )یــان لــە ســەرێكەوە كــوردن(، كــوردن بــە خوێــن! )ئەحمــەد شــەوقی( و )ئەل-عەققــاد( و كــێ و كــێ كــوردن )یــان لــە ســەرێكەوە كــوردن(، كــوردن بــە خوێــن! 

ئیــرت ئەمــە لــە خۆیــدا وەكــوو شــانازییەك بــۆی دەڕوانرێــت، كــە لــە ڕاســتیدا ئەمــە لــە پڕكردنــەوەی ناتــەواوی و ئیــرت ئەمــە لــە خۆیــدا وەكــوو شــانازییەك بــۆی دەڕوانرێــت، كــە لــە ڕاســتیدا ئەمــە لــە پڕكردنــەوەی ناتــەواوی و 

بۆشــاییەكەوە كــە هەســتی پــێ دەكرێــت نزیكــرتە. ئەگەرنــا ئــەم كەســێتیانە بەشــێك نیــن لــە مێــژوو و ســەرمایەی بۆشــاییەكەوە كــە هەســتی پــێ دەكرێــت نزیكــرتە. ئەگەرنــا ئــەم كەســێتیانە بەشــێك نیــن لــە مێــژوو و ســەرمایەی 

ــدە  ــا ئەوەن ــاوە، تەنه ــوردی بەجێ نەم ــگای ك ــتان و كۆمەڵ ــۆ كوردس ــان ب ــتانی و میراتەكەی ــگای كوردس ــدە كۆمەڵ ــا ئەوەن ــاوە، تەنه ــوردی بەجێ نەم ــگای ك ــتان و كۆمەڵ ــۆ كوردس ــان ب ــتانی و میراتەكەی ــگای كوردس كۆمەڵ

دەزانرێــت كــە ڕەچەڵــەك و بنچینــەی كوردییــان هەیــە. دەزانرێــت كــە ڕەچەڵــەك و بنچینــەی كوردییــان هەیــە. 

بــەاڵم ئەمــە الیەنێكــی تــری ئەفســانەی صەالحوددینــە كــە دەبێــت بەتاڵــی بكەینــەوە. كاتــی ئــەوەی هاتــووە بــەاڵم ئەمــە الیەنێكــی تــری ئەفســانەی صەالحوددینــە كــە دەبێــت بەتاڵــی بكەینــەوە. كاتــی ئــەوەی هاتــووە 

تێك بشــكێرنێت، و ئــەم كەســێتیە وەكــوو واقیعــی خــۆی بینابكرێتــەوە، وەكــوو خــۆی بنارسێــت. بۆیــە ئــەم وتــارە تێك بشــكێرنێت، و ئــەم كەســێتیە وەكــوو واقیعــی خــۆی بینابكرێتــەوە، وەكــوو خــۆی بنارسێــت. بۆیــە ئــەم وتــارە 

بــۆ وتنــی ئــەو شــتانەیە كــە نەوتــراون، بــۆ دەرخســتنی ئــەو الیەنانــەی تــری كەســێتیی صەالحوددینــە كــە لــە بــۆ وتنــی ئــەو شــتانەیە كــە نەوتــراون، بــۆ دەرخســتنی ئــەو الیەنانــەی تــری كەســێتیی صەالحوددینــە كــە لــە 

ڕۆشــنبیریی كوردیــدا دەرنەخــراون.ڕۆشــنبیریی كوردیــدا دەرنەخــراون.

كوردبوون، و ڕەچەڵەكی ئەییووبیەكان:
عەرەبن: ئومەوین؟ یان توركامن؟ یان كوردی هەدەبانیی ڕەوادی؟عەرەبن: ئومەوین؟ یان توركامن؟ یان كوردی هەدەبانیی ڕەوادی؟

دەزانیــن كــە ئینتیــامی نەتەوەیــی لــەو ســەردەمەدا ڕوون نەبــووە، كــە ســەردەمێك بــووە ناســنامەی عەرەبــی و دەزانیــن كــە ئینتیــامی نەتەوەیــی لــەو ســەردەمەدا ڕوون نەبــووە، كــە ســەردەمێك بــووە ناســنامەی عەرەبــی و 

توركــی و فارســی و كــوردی بــە جۆرێــك تێكــەڵ بــوون و لــە ناســنامەیەكی ئایینــی و نیشــتامنیدا تواونەتــەوە، ئیــرت توركــی و فارســی و كــوردی بــە جۆرێــك تێكــەڵ بــوون و لــە ناســنامەیەكی ئایینــی و نیشــتامنیدا تواونەتــەوە، ئیــرت 

تەنهــا ئینتیــامی تــری وەكــوو ڕێبــازی ئایینــی و بنەماڵــەی فەرمانــڕەوا و ئــەو دۆســتایەتی و »وەالء«ـــانەی بە هۆی تەنهــا ئینتیــامی تــری وەكــوو ڕێبــازی ئایینــی و بنەماڵــەی فەرمانــڕەوا و ئــەو دۆســتایەتی و »وەالء«ـــانەی بە هۆی 

ئەمانــەوە دروســت دەبــن توانیویانــە جیاكارییەكــی جیــددی بســازێنن. لــە چوارچێوەیەكــی وەهــادا هەتاكــو ناوی ئەمانــەوە دروســت دەبــن توانیویانــە جیاكارییەكــی جیــددی بســازێنن. لــە چوارچێوەیەكــی وەهــادا هەتاكــو ناوی 

كەســێتیەكانیش نابێتــە بەڵگــەی دڵنیاكــەرەوەی ئینتیــامی نەتەوەییــان، هــەر بــۆ منوونــە؛ صەالحوددیــن هەڵگــری كەســێتیەكانیش نابێتــە بەڵگــەی دڵنیاكــەرەوەی ئینتیــامی نەتەوەییــان، هــەر بــۆ منوونــە؛ صەالحوددیــن هەڵگــری 

ناوێكــی عەرەبیــە كــە »یوسف«ـــە، برایەكیشــی بــە هەمــان شــێوە كــە نــاوی »أحمــد« بــووە )ئەبــو بەكــر، كــە ناوێكــی عەرەبیــە كــە »یوسف«ـــە، برایەكیشــی بــە هەمــان شــێوە كــە نــاوی »أحمــد« بــووە )ئەبــو بەكــر، كــە 

نازنــاوی »ئەل-مەلیــك ئەل-عادیــل« بــووە(، بــەاڵم دوو بــرای نــاوی فارســیانەیان هەیــە كــە »تــووران شــاهـ« و نازنــاوی »ئەل-مەلیــك ئەل-عادیــل« بــووە(، بــەاڵم دوو بــرای نــاوی فارســیانەیان هەیــە كــە »تــووران شــاهـ« و 

»شاهانشاهـ«ـــن )لــە هەمــان كاتــدا »تــووران شــاهـ« لــە واتــادا ئینتیامیەكــی توركیــی تێدایــە(، دوو برای تریشــی »شاهانشاهـ«ـــن )لــە هەمــان كاتــدا »تــووران شــاهـ« لــە واتــادا ئینتیامیەكــی توركیــی تێدایــە(، دوو برای تریشــی 

نــاوی توركییــان هەڵ گرتــووە، كــە یەكێكیــان »بۆری«ـــە )ئەبــوو ســەعید، نــارساو بــە »تــاج امللــوك«(، كــە »بــۆری« نــاوی توركییــان هەڵ گرتــووە، كــە یەكێكیــان »بۆری«ـــە )ئەبــوو ســەعید، نــارساو بــە »تــاج امللــوك«(، كــە »بــۆری« 
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وشــەیەكی توركیــە بــە واتــای ›گــورگ‹ كــە هێامیەكــی گرنگــی كولتــووری توركیــە، ئــەوی تریشــیان »توغتەكیــن« وشــەیەكی توركیــە بــە واتــای ›گــورگ‹ كــە هێامیەكــی گرنگــی كولتــووری توركیــە، ئــەوی تریشــیان »توغتەكیــن« 

ــوو »ئااڵهەڵگــری  ــی وەك ــی واتایەك ــە تورك ــاوە ب ــەم ن ــە ئ ــز« و »ســيف اإلســام«( ك ــك العزي ــە »املل ــارساو ب ــوو »ئااڵهەڵگــری )ن ــی وەك ــی واتایەك ــە تورك ــاوە ب ــەم ن ــە ئ ــز« و »ســيف اإلســام«( ك ــك العزي ــە »املل ــارساو ب )ن

تاقانــە«ی هەیــە )»تــوغ« لــە بنەڕەتــدا نیشــانێك بــووە لــە كلكــی ئەســپ بەســەر ســتوونێكەوە كــە وەكــوو ئــااڵ تاقانــە«ی هەیــە )»تــوغ« لــە بنەڕەتــدا نیشــانێك بــووە لــە كلكــی ئەســپ بەســەر ســتوونێكەوە كــە وەكــوو ئــااڵ 

هەڵ گیــراوە، بەتایبەتــی لەالیــەن »خان«ـــەكانەوە، و بنەڕەتێكــی مۆنگۆلیــی هەیــە(. لــە هەمــان كاتیشــدا نــاوی هەڵ گیــراوە، بەتایبەتــی لەالیــەن »خان«ـــەكانەوە، و بنەڕەتێكــی مۆنگۆلیــی هەیــە(. لــە هەمــان كاتیشــدا نــاوی 

»شــێركۆ« )»شــیركوه« بەپێــی ســەرچاوە عەرەبیــەكان(ی مامــی و »شــادی« )»شــاذي«(ی باپیــری نــاوی كوردیــن، »شــێركۆ« )»شــیركوه« بەپێــی ســەرچاوە عەرەبیــەكان(ی مامــی و »شــادی« )»شــاذي«(ی باپیــری نــاوی كوردیــن، 

ــو  ــە، بەڵك ــیش نی ــی فارس ــا زمان ــرەدا تەنه ــی لێ ــن )فارس ــدا فارسییش ــان كات ــە هەم ــاوە ل ــەم دو ن ــی ئ ــو ئەگەرچ ــە، بەڵك ــیش نی ــی فارس ــا زمان ــرەدا تەنه ــی لێ ــن )فارس ــدا فارسییش ــان كات ــە هەم ــاوە ل ــەم دو ن ــی ئ ئەگەرچ

زمانــی ئەدەبیــی سەلجووقیەكانیشــە(. بۆیــە ئــەم ناوانــە هیچیــان لــە خۆیانــدا نابنــە بەڵگــەی عەرەب بــوون، یــان زمانــی ئەدەبیــی سەلجووقیەكانیشــە(. بۆیــە ئــەم ناوانــە هیچیــان لــە خۆیانــدا نابنــە بەڵگــەی عەرەب بــوون، یــان 

فارس بــوون، یــان تورك بــوون، یــان هەتــا كوردبــوون، بــۆ بنەماڵــەی ئەییووبــی.فارس بــوون، یــان تورك بــوون، یــان هەتــا كوردبــوون، بــۆ بنەماڵــەی ئەییووبــی.

ــەم  ــوو ئ ــی هەم ــی كاریگەری ــن خۆیش ــێتیی صەالحوددی ــی كەس ــارە؛ پێك هاتن ــەوە دی ــە ناوەكانیش ــوو ل ــەم وەك ــوو ئ ــی هەم ــی كاریگەری ــن خۆیش ــێتیی صەالحوددی ــی كەس ــارە؛ پێك هاتن ــەوە دی ــە ناوەكانیش ــوو ل وەك

ــە. ــەی تێدای ــی و عەرەبیان ــی و فارس ــام تورك ــنامە و ئینتی ــە.ناس ــەی تێدای ــی و عەرەبیان ــی و فارس ــام تورك ــنامە و ئینتی ناس

پێــش هەمــوو شــتێك ڕوونــە كــە ئامادەیــی صەالحوددیــن لــە مێــژووی عــەرەب و وتــاری نەتەوەیــی عەرەبــی پێــش هەمــوو شــتێك ڕوونــە كــە ئامادەیــی صەالحوددیــن لــە مێــژووی عــەرەب و وتــاری نەتەوەیــی عەرەبــی 

ــە  ــە ل ــش بنەماڵەك ــیوە. كاتێكی ــەی داپۆش ــە كوردیەك ــی، و بنەچ ــێتییەكی عەرەب ــە كەس ــێتیەكەی كردووەت ــە كەس ــە ل ــش بنەماڵەك ــیوە. كاتێكی ــەی داپۆش ــە كوردیەك ــی، و بنەچ ــێتییەكی عەرەب ــە كەس ــێتیەكەی كردووەت كەس

ــەوە،  ــە عەرەبەكان ــە ڕەچەڵەكــی خێڵ ــدووە ب ــان لكان ــان خۆی ــڕەوا؛ هەندێكی ــە فەرمان ــدا بوونەت ــی عەرەبی ــەوە، واڵتان ــە عەرەبەكان ــە ڕەچەڵەكــی خێڵ ــدووە ب ــان لكان ــان خۆی ــڕەوا؛ هەندێكی ــە فەرمان ــدا بوونەت ــی عەرەبی واڵتان

وەكــوو دواتــر دەبینیــن. و ئێســتەش گەلێــك ڕۆشــنبیری عــەرەب هــەوڵ دەدەن صەالحوددین بكەنە كەســێتییەكی وەكــوو دواتــر دەبینیــن. و ئێســتەش گەلێــك ڕۆشــنبیری عــەرەب هــەوڵ دەدەن صەالحوددین بكەنە كەســێتییەكی 

عەرەبــی لــە ڕەچەڵەكێكــی عەرەبــی. عەرەبــی لــە ڕەچەڵەكێكــی عەرەبــی. 

لــە الیەكــی تریشــەوە و هــەر لــە بنەڕەتــەوە دەركەوتنــی بنەماڵــەی ئەییووبــی ســەرەتا لەژێــر باڵــی بنەماڵــەی لــە الیەكــی تریشــەوە و هــەر لــە بنەڕەتــەوە دەركەوتنــی بنەماڵــەی ئەییووبــی ســەرەتا لەژێــر باڵــی بنەماڵــەی 

ــژووی سیاســیی  ــە مێ ــەوە چوونەت ــەی )زەنگــی(ی توركامن ــە دەروازەی بنەماڵ ــووە، و ل ــدا ب ــژووی سیاســیی )زەنگــی(ی توركامن ــە مێ ــەوە چوونەت ــەی )زەنگــی(ی توركامن ــە دەروازەی بنەماڵ ــووە، و ل ــدا ب )زەنگــی(ی توركامن

ــش  ــەی ئەییووبیی ــە بنەماڵ ــە گوای ــەی ك ــەو بڕوای ــە ئ ــژەر بگەن ــك توێ ــردووە هەندێ ــە وای ك ــەوە. ئەم ــش ناوچەك ــەی ئەییووبیی ــە بنەماڵ ــە گوای ــەی ك ــەو بڕوای ــە ئ ــژەر بگەن ــك توێ ــردووە هەندێ ــە وای ك ــەوە. ئەم ناوچەك

ــە دەســتەوەیە، ئەویــش  ــدە بەڵگەیەكیشــیان ب ــەو باكگراون ــەی زەنگــی! جگــە ل ــە بنەماڵ ــن و لقێكــن ل ــە دەســتەوەیە، ئەویــش توركامن ــدە بەڵگەیەكیشــیان ب ــەو باكگراون ــەی زەنگــی! جگــە ل ــە بنەماڵ ــن و لقێكــن ل توركامن

ئەوەیــە مێژوونووســێكی یەمەنــی بــە نــاوی )ئەمیــر بەدڕوددیــن موحەممــەد كــوڕی حاتیــم ئەل-هەمدانــی( لــە ئەوەیــە مێژوونووســێكی یەمەنــی بــە نــاوی )ئەمیــر بەدڕوددیــن موحەممــەد كــوڕی حاتیــم ئەل-هەمدانــی( لــە 

كتێبــی »الســمط الغــايل الثمــن يف أخبــار امللــوك مــن الُغــّز يف اليمــن« )ســاخکردنەوەی ج. ڕێکــس ســمیث، چاپــی كتێبــی »الســمط الغــايل الثمــن يف أخبــار امللــوك مــن الُغــّز يف اليمــن« )ســاخکردنەوەی ج. ڕێکــس ســمیث، چاپــی 

لەنــدەن لەنــدەن ١٩٧٤١٩٧٤(، لــە ناونیشــانەکەوە وا دیــارە پاشــایانی ئەییوبیــی یەمــەن )و پاشــایانی ڕەســوولی »الرســوليون«ی (، لــە ناونیشــانەکەوە وا دیــارە پاشــایانی ئەییوبیــی یەمــەن )و پاشــایانی ڕەســوولی »الرســوليون«ی 

جێگرەوەیــان( بــە »غــز« |غــوزز-| ناودەبــات، ئەمــەش یانی بــە تورکــی )ئۆغوز(یان دەزانێــت، کە ســەلجووقیەکان جێگرەوەیــان( بــە »غــز« |غــوزز-| ناودەبــات، ئەمــەش یانی بــە تورکــی )ئۆغوز(یان دەزانێــت، کە ســەلجووقیەکان 

و ئەتابەگــەکان و دواییــش عوســامنیەکان و زۆر بنەماڵــەی دەســەاڵتداری تورکــی تریــش لــە خێڵەکانــی ئۆغــوز و ئەتابەگــەکان و دواییــش عوســامنیەکان و زۆر بنەماڵــەی دەســەاڵتداری تورکــی تریــش لــە خێڵەکانــی ئۆغــوز 

ــی  ــی و تورکی ــی تورکمەن ــە زمانەکان ــەی ب ــوزن، ئەوان ــی ئۆغ ــوو تورک ــیا هەم ــاوای ئاس ــی خۆرئ ــوون )تورک ــی ب ــی و تورکی ــی تورکمەن ــە زمانەکان ــەی ب ــوزن، ئەوان ــی ئۆغ ــوو تورک ــیا هەم ــاوای ئاس ــی خۆرئ ــوون )تورک ب

ئەنەدۆڵــی و ئازەربەیجانــی و بەلقانــی، و هەروەهــا گاگاوزی، و تورکیــی خوراســانی، و قەشــقایی، قســەدەکەن(. ئەنەدۆڵــی و ئازەربەیجانــی و بەلقانــی، و هەروەهــا گاگاوزی، و تورکیــی خوراســانی، و قەشــقایی، قســەدەکەن(. 

هــۆکاری ئەمــەش ڕوونــە کــە زنجیــرەی پاشــایانی ئەییوبیــی یەمــەن بــە لقێــک لــە بنەماڵــەی زەنگــی )و ئەمانیــش هــۆکاری ئەمــەش ڕوونــە کــە زنجیــرەی پاشــایانی ئەییوبیــی یەمــەن بــە لقێــک لــە بنەماڵــەی زەنگــی )و ئەمانیــش 

بــە لقێــک لــە ســەلجووقیەکان( دانــراون و هاتوونەتــە پێــش چــاو، بۆیــە بــەو شــێوەیە ناوبــراون.بــە لقێــک لــە ســەلجووقیەکان( دانــراون و هاتوونەتــە پێــش چــاو، بۆیــە بــەو شــێوەیە ناوبــراون.
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ئێســتەش گەلێــك كەســێتی و وتەبێــژی تــورك نایشــارنەوە كــە صەالحوددیــن بــە تــورك دەزانــن، لــە توركیــا چەنــد ئێســتەش گەلێــك كەســێتی و وتەبێــژی تــورك نایشــارنەوە كــە صەالحوددیــن بــە تــورك دەزانــن، لــە توركیــا چەنــد 

جارێــك بەرپرســی بــااڵی وەكــوو )ئەردۆغــان( و )داودئۆغڵــوو( خۆیــان وەكــوو تــورك بــە »نــەوەی صەالحوددیــن« جارێــك بەرپرســی بــااڵی وەكــوو )ئەردۆغــان( و )داودئۆغڵــوو( خۆیــان وەكــوو تــورك بــە »نــەوەی صەالحوددیــن« 

ناوبردووە!ناوبردووە!

بــەاڵم ئــەوە ڕاســتییەكی مێژووییــە كــە بنەماڵــەی ئەییووبــی بــە ڕەچەڵــەك كــورد بــوون و لــە خێڵــی )ڕەوادی( بــەاڵم ئــەوە ڕاســتییەكی مێژووییــە كــە بنەماڵــەی ئەییووبــی بــە ڕەچەڵــەك كــورد بــوون و لــە خێڵــی )ڕەوادی( 

]یــان »ڕەووادی«، یاخــود »ڕەوەنــدی«[ بــوون كــە بەشــێكن لــە گەلەخێڵــی »هەدەبانــی«، و بنەماڵەكەیــان لــە ]یــان »ڕەووادی«، یاخــود »ڕەوەنــدی«[ بــوون كــە بەشــێكن لــە گەلەخێڵــی »هەدەبانــی«، و بنەماڵەكەیــان لــە 

)دویــن( ياخــود )دڤیــن( )دویــن( ياخــود )دڤیــن( DvinDvinی ئەرمەنســتانەوە هاتــووە.ی ئەرمەنســتانەوە هاتــووە.

ــادی  ــی ش ــرای، كوڕان ــی ب ــێركۆ و ئەییووب ــت: ش ــدا دەڵێ ــل يف االتاريخ«ـ ــە »الكام ــر( ل ــن ئەل-ئەثی ــەرەتا )ئی ــادی س ــی ش ــرای، كوڕان ــی ب ــێركۆ و ئەییووب ــت: ش ــدا دەڵێ ــل يف االتاريخ«ـ ــە »الكام ــر( ل ــن ئەل-ئەثی ــەرەتا )ئی س

)»َشــاِذي«(، لــە شــاری )دوین(ـــەوە هاتــوون، و بنەچەیــان لــە كوردانــی )ڕەوادی(ـــە، و ئــەم بنەچەیــە لــە ماڵباتە )»َشــاِذي«(، لــە شــاری )دوین(ـــەوە هاتــوون، و بنەچەیــان لــە كوردانــی )ڕەوادی(ـــە، و ئــەم بنەچەیــە لــە ماڵباتە 

يــِن أَيُّــوُب ابَْنــا َشــاِذي ِمــْن بَلَــِد ُدِويْــَن، َوأَْصلُُهــاَم ِمــَن اأْلَكْــرَاِد  يــِن أَيُّــوُب ابَْنــا َشــاِذي ِمــْن بَلَــِد ُدِويْــَن، َوأَْصلُُهــاَم ِمــَن اأْلَكْــرَاِد كــوردە خانەدانەكانــن: »كَاَن ُهــَو َوأَُخــوُه نَْجــُم الدِّ كــوردە خانەدانەكانــن: »كَاَن ُهــَو َوأَُخــوُه نَْجــُم الدِّ

ــرَاِد«)٩٩(.(. ــِة، َوَهــَذا النَّْســُل ُهــْم أرَْشَاُف اأْلَكْ ــرَاِد«)الرََّواِديَّ ــِة، َوَهــَذا النَّْســُل ُهــْم أرَْشَاُف اأْلَكْ الرََّواِديَّ

ــە دەقــی  ــرت ل ــەوە. ئی ــارە دەكەن ــاری دووب ــر هەمــان زانی ــرەوە مێژوونووســانی ت ــن ئەل-ئەثی ــەدوای ئی ــە دەقــی ئینجــا ل ــرت ل ــەوە. ئی ــارە دەكەن ــاری دووب ــر هەمــان زانی ــرەوە مێژوونووســانی ت ــن ئەل-ئەثی ــەدوای ئی ئینجــا ل

»منتخبــات مــن كتــاب التاريــخ لصاحــب حــامة تــاج الديــن شاهنشــاه بــن  أيوب«ـــدا هاتــووە دەڵێــت: شــێركۆ »منتخبــات مــن كتــاب التاريــخ لصاحــب حــامة تــاج الديــن شاهنشــاه بــن  أيوب«ـــدا هاتــووە دەڵێــت: شــێركۆ 

ــە  ــان ل ــی: بنەچەی ــر وتوویەت ــن ئەل-ئەثی ــوون، و ئی ــەوە هات ــە شــاری )دوین(ـ ــی شــادی، ل ــووب، كوڕان ــە و ئەیی ــان ل ــی: بنەچەی ــر وتوویەت ــن ئەل-ئەثی ــوون، و ئی ــەوە هات ــە شــاری )دوین(ـ ــی شــادی، ل ــووب، كوڕان و ئەیی

ــا شــاذي مــن بلــد دويــن، قــال ابــن األثــر: وأصلهــام مــن األكــراد  ــا شــاذي مــن بلــد دويــن، قــال ابــن األثــر: وأصلهــام مــن األكــراد كوردانــی ڕەوادیــە »وكان شــركوه وأيــوب ابن كوردانــی ڕەوادیــە »وكان شــركوه وأيــوب ابن

ــۆ شــاری  ــاری، لەگــەڵ پێناســەیەكی جیۆگرافیایــی ب ــوو شــامە(، هەمــان زانی ــە هەمــان شــێوە )ئەب ــة«. ب ــۆ شــاری الروادي ــاری، لەگــەڵ پێناســەیەكی جیۆگرافیایــی ب ــوو شــامە(، هەمــان زانی ــە هەمــان شــێوە )ئەب ــة«. ب الروادي

دویــن، دادەڕێژێتــەوە، كــە دەڵێــت: ئەســەدوددین )شــێركۆ( و نەجموددیــن )ئەییــووب(ی بــرای كــە گەورەتــرە، دویــن، دادەڕێژێتــەوە، كــە دەڵێــت: ئەســەدوددین )شــێركۆ( و نەجموددیــن )ئەییــووب(ی بــرای كــە گەورەتــرە، 

كوڕانــی شــادی، لــە شــاری )دوین(ـــەوە هاتــوون، كــە شــارێكە لەوپــەڕی واڵتــی ئازەربەیجــان »وَكَاَن أَســد الّديــن كوڕانــی شــادی، لــە شــاری )دوین(ـــەوە هاتــوون، كــە شــارێكە لەوپــەڕی واڵتــی ئازەربەیجــان »وَكَاَن أَســد الّديــن 

ــرَب ابْنــا شــاذي مــن بلــد دويــن َوِهــي بَلْــَدة مــن آخــر ِبــَاد أْذَرِبيجــان ِمــامَّ  ــرَب ابْنــا شــاذي مــن بلــد دويــن َوِهــي بَلْــَدة مــن آخــر ِبــَاد أْذَرِبيجــان ِمــامَّ َوأَُخــوُه نجــم الّديــن أَيُّــوب َوُهــَو اأْلَكْ َوأَُخــوُه نجــم الّديــن أَيُّــوب َوُهــَو اأْلَكْ

ــِي الــّروم وأصلهــام مــن األكــراد الرواديــة َوَهــَذا الَْقِبيــل مــن أرشف األكــراد«)١٠١٠(.(. ــِي الــّروم وأصلهــام مــن األكــراد الرواديــة َوَهــَذا الَْقِبيــل مــن أرشف األكــراد«)يَ يَ

ــەڵ  ــەوە لەگ ــوو دادەڕێژێت ــەی پێش ــی ئەوان ــەڵ  ك.( زانیاریەكان ــەوە لەگ ــوو دادەڕێژێت ــەی پێش ــی ئەوان ــكان( )٦٠٨٦٠٨--٦٨١٦٨١ ك.( زانیاریەكان ــن َخلِّ ــكان )اب ــن خەللی ــا ئی ــكان( )ئینج ــن َخلِّ ــكان )اب ــن خەللی ــا ئی ئینج

ــت: ــر، و دەڵێ ــەوەی زیات ــك ڕوونكردن ــت:هەندێ ــر، و دەڵێ ــەوەی زیات ــك ڕوونكردن هەندێ

مێژوونووســان ڕێ كه وتــوون له ســه ر ئــه وه ی كــه  بــاوك و كــه س وكاری لــە )دوین(ـــەوە هاتــوون...، كــه  مێژوونووســان ڕێ كه وتــوون له ســه ر ئــه وه ی كــه  بــاوك و كــه س وكاری لــە )دوین(ـــەوە هاتــوون...، كــه  

شــارۆچكه یه كه  لــه  كۆتایــی هەرێمــی ئازه ربایجانــدا لــه  الی ئــەڕڕان)شــارۆچكه یه كه  لــه  كۆتایــی هەرێمــی ئازه ربایجانــدا لــه  الی ئــەڕڕان)١١١١( و گورجســتان)( و گورجســتان)١٢١٢(،  و ]لەســەر ئــەوەی[ (،  و ]لەســەر ئــەوەی[ 

ئــه وان كــوردی ڕە وادیــن...، ڕەوادیەكانیــش لقێكــن لــە هەدەبانیــەكان...، كــە خێڵێكــی گــەورەن لــە كــورد »اتفــق ئــه وان كــوردی ڕە وادیــن...، ڕەوادیەكانیــش لقێكــن لــە هەدەبانیــەكان...، كــە خێڵێكــی گــەورەن لــە كــورد »اتفــق 

ــاد  ــة أران وب ــدة يف آخــر عمــل أذربيجــان مــن جه ــن...، وهــي بل ــه مــن دوي ــاه وأهل ــخ عــى أن أب ــاد أهــل التاري ــة أران وب ــدة يف آخــر عمــل أذربيجــان مــن جه ــن...، وهــي بل ــه مــن دوي ــاه وأهل ــخ عــى أن أب أهــل التاري

ــر  ــراد« )دوات ــن األك ــرة م ــة كب ــة...، وهــي قبيل ــن الهذباني ــة: بطــن م ــة...، والروادي ــراد روادي ــم أك ــرج، وأنه ــر الك ــراد« )دوات ــن األك ــرة م ــة كب ــة...، وهــي قبيل ــن الهذباني ــة: بطــن م ــة...، والروادي ــراد روادي ــم أك ــرج، وأنه الك

دەڵێــت: ئیــن ئەل-ئەثیــر لــەو مێژووەیــدا كــە نووســیویەتی بــۆ دەوڵەتــی ئەتابەگیــی مووســڵ، باســی كــردووە دەڵێــت: ئیــن ئەل-ئەثیــر لــەو مێژووەیــدا كــە نووســیویەتی بــۆ دەوڵەتــی ئەتابەگیــی مووســڵ، باســی كــردووە 

ــە(. ــە كوردانــی ڕەوادی ــان ل ــوون، و بنەچەی ــەوە هات ــە دوین ــە(.كــە شــێركۆ و ئەییــووب، كوڕانــی شــادی، ل ــە كوردانــی ڕەوادی ــان ل ــوون، و بنەچەی ــەوە هات ــە دوین كــە شــێركۆ و ئەییــووب، كوڕانــی شــادی، ل
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ئینجــا دەڵێــت: كابرایەكــی زانــا و شــارەزا بــۆی بــاس كــردم كــە خــۆی خەڵكــی دویــن بــوو كــە لەســەر ئینجــا دەڵێــت: كابرایەكــی زانــا و شــارەزا بــۆی بــاس كــردم كــە خــۆی خەڵكــی دویــن بــوو كــە لەســەر 

ــاكان«  ــان«= »ئاژدان ــان« ]»   أَْجَدانََق ــت »ئەجدانەق ــی دەوترێ ــە پێ ــك هەی ــن گوندێ ــارۆچکەی دوی ــاكان« دەروازەی ش ــان«= »ئاژدان ــان« ]»   أَْجَدانََق ــت »ئەجدانەق ــی دەوترێ ــە پێ ــك هەی ــن گوندێ ــارۆچکەی دوی دەروازەی ش

ԱջդանականԱջդանական لــە الی مێژوونووســی ئەرمەنــی )مۆفســێس خۆرێناتســی(، وەكوو مینۆرســكی باســی كردووە[  لــە الی مێژوونووســی ئەرمەنــی )مۆفســێس خۆرێناتســی(، وەكوو مینۆرســكی باســی كردووە[ 
ــدە  ــەم گون ــن ل ــووب باوكــی صەالحوددی ــی ئەیی ــن، و لەدایك بوون ــان كــوردی ڕەوادی ــدە كــە دانیشــتووانی هەمووی ــەم گون ــن ل ــووب باوكــی صەالحوددی ــی ئەیی ــن، و لەدایك بوون ــان كــوردی ڕەوادی كــە دانیشــتووانی هەمووی

بــووە، و شــادی هــەردوو كوڕەكەیــی ـ ئەســەدوددین شــێركۆ و نەجموددیــن ئەییــووب ـ بــردووە و هێناونــی بــۆ بــووە، و شــادی هــەردوو كوڕەكەیــی ـ ئەســەدوددین شــێركۆ و نەجموددیــن ئەییــووب ـ بــردووە و هێناونــی بــۆ 

ــاو  ــە گۆڕەكــەی گومەزێكــی لەن ــەوێ مــردووە ك ــت، و شــادی ل ــە تەكری ــان كردووەت ــاو بەغــداد، لەوێشــەوە ڕووی ــە گۆڕەكــەی گومەزێكــی لەن ــەوێ مــردووە ك ــت، و شــادی ل ــە تەكری ــان كردووەت بەغــداد، لەوێشــەوە ڕووی

شــارەكەدا هەیــە »وقــال يل رجــل فقيــه عــارف مبــا يقــول، وهــو مــن أهــل دويــن: إن عــى بــاب دويــن قريــة يقــال شــارەكەدا هەیــە »وقــال يل رجــل فقيــه عــارف مبــا يقــول، وهــو مــن أهــل دويــن: إن عــى بــاب دويــن قريــة يقــال 

لهــا ›   أَْجَدانََقــان‹..، وجميــع أهلهــا أكــراد رواديــة، ومولــد أيــوب والــد صــاح الديــن بهــا، وشــاذي أخــذ ولديــه أســد لهــا ›   أَْجَدانََقــان‹..، وجميــع أهلهــا أكــراد رواديــة، ومولــد أيــوب والــد صــاح الديــن بهــا، وشــاذي أخــذ ولديــه أســد 

الديــن شــركوه ونجــم الديــن أيــوب وخــرج بهــام إىل بغــداد، ومــن هنــاك نزلــوا تكريــت، ومــات شــاذي بهــا، وعــى الديــن شــركوه ونجــم الديــن أيــوب وخــرج بهــام إىل بغــداد، ومــن هنــاك نزلــوا تكريــت، ومــات شــاذي بهــا، وعــى 

قــربه قبــة داخــل البلــد«. پاشــان دەربــارەی ڕەچەڵەكــی بنەماڵەكــە دەڵێــت: زۆر بــە دوای بنەچــە و ڕەچەڵەكیانــدا قــربه قبــة داخــل البلــد«. پاشــان دەربــارەی ڕەچەڵەكــی بنەماڵەكــە دەڵێــت: زۆر بــە دوای بنەچــە و ڕەچەڵەكیانــدا 

ــە  ــەوە ك ــوورساوم بینی ــوو زۆر ن ــت، هەتاك ــر بهێنێ ــی ت ــاوی باپیرەیەك ــادی ن ــی كەســێك دوای ش ــە چــووم نەمبین ــەوە ك ــوورساوم بینی ــوو زۆر ن ــت، هەتاك ــر بهێنێ ــی ت ــاوی باپیرەیەك ــادی ن ــی كەســێك دوای ش چــووم نەمبین

ــوو  ــوورسا ب ــدا ن ــان تێ ــەر ئەوەندەی ــەوە، ه ــێركۆ و ئەییووب ــاوی ش ــە ن ــوون ب ــی ب ــف و مڵكایەت ــەی وەق ــوو قەباڵ ــوورسا ب ــدا ن ــان تێ ــەر ئەوەندەی ــەوە، ه ــێركۆ و ئەییووب ــاوی ش ــە ن ــوون ب ــی ب ــف و مڵكایەت ــەی وەق قەباڵ

»شــركوه بــن شــاذي« و »أيــوب بــن شــاذي« و هیچــی تــر »ولقــد تتبعــت نســبتهم كثــرا فلــم أجــد أحــدا ذكــر »شــركوه بــن شــاذي« و »أيــوب بــن شــاذي« و هیچــی تــر »ولقــد تتبعــت نســبتهم كثــرا فلــم أجــد أحــدا ذكــر 

بعــد شــاذي أبــا آخــر، حتــى إين وقفــت عــى كتــب كثــرة بأوقــاف وأمــاك باســم شــركوه وأيــوب، فلــم أر فيهــا بعــد شــاذي أبــا آخــر، حتــى إين وقفــت عــى كتــب كثــرة بأوقــاف وأمــاك باســم شــركوه وأيــوب، فلــم أر فيهــا 

ســوى شــركوه بــن شــاذي، وأيــوب بــن شــاذي، ال غــر«)ســوى شــركوه بــن شــاذي، وأيــوب بــن شــاذي، ال غــر«)١٣١٣(. (. 

ــە توێــژەران، لەوانــە )ڤ. مینۆرســكی( V. MinorskyV. Minorsky ) )١٨٧٧١٨٧٧--١٩٦٦١٩٦٦(، ئــەو (، ئــەو  ــە هەمــان كاتــدا هەندێــك ل ــە توێــژەران، لەوانــە )ڤ. مینۆرســكی( بــەاڵم ل ــە هەمــان كاتــدا هەندێــك ل بــەاڵم ل

ــانە بەبنــەڕەت عــەرەب بــوون یانــی عەرەبــی كۆچــەر،  ــانە بەبنــەڕەت عــەرەب بــوون یانــی عەرەبــی كۆچــەر، ئەگەرەیــان بــاس كــردووە كــە ڕەنگــە ئــەم »ڕەووادی«ـ ئەگەرەیــان بــاس كــردووە كــە ڕەنگــە ئــەم »ڕەووادی«ـ

كــە لــە ناوەڕاســتی ســەدەی )كــە لــە ناوەڕاســتی ســەدەی )٨٨ ز.(ـــدا چوونەتــە ناوچــەی مەراغــە و تەورێــز و ورمــێ، و لــە ســەدەی ) ز.(ـــدا چوونەتــە ناوچــەی مەراغــە و تەورێــز و ورمــێ، و لــە ســەدەی )١٠١٠ ز.(ـــدا  ز.(ـــدا 

ناســنامەی كوردییــان وەرگرتــووە و بوونەتــە كــورد، و گوایــە »ڕەوواد« كــە وەكــوو باپیــرەی ئەمانــە دەردەكەوێــت؛ ناســنامەی كوردییــان وەرگرتــووە و بوونەتــە كــورد، و گوایــە »ڕەوواد« كــە وەكــوو باپیــرەی ئەمانــە دەردەكەوێــت؛ 

كەســێكی عــەرەب بــووە لــە خێڵــی )ئەل-ئــەزد(، كــە فەرمانڕەوایەكــی نیمچــە ســەربەخۆ بــووە لــە تەورێــز، و كەســێكی عــەرەب بــووە لــە خێڵــی )ئەل-ئــەزد(، كــە فەرمانڕەوایەكــی نیمچــە ســەربەخۆ بــووە لــە تەورێــز، و 

ــاوی  ــۆ ئــەوە دەچێــت »ڕەووادی« وەكــوو ن ــد مینۆرســكی خــۆی ب ــاوی هێــرناوە. هەرچەن ــەوە ن ــاوی  ك.(ـ ــۆ ئــەوە دەچێــت »ڕەووادی« وەكــوو ن ــد مینۆرســكی خــۆی ب ــاوی هێــرناوە. هەرچەن ــەوە ن ــە )٢٠٠٢٠٠ ك.(ـ ــە )ل ل

خێڵێكــی عــەرەب جیابكرێتــەوە لــە »ڕەوادی«)خێڵێكــی عــەرەب جیابكرێتــەوە لــە »ڕەوادی«)١٤١٤(، كــە ئیــن خەللیــكان بەڕوونــی نــاوی خێڵەكــەی بنەماڵــەی (، كــە ئیــن خەللیــكان بەڕوونــی نــاوی خێڵەكــەی بنەماڵــەی 

ــة«(. اِديَّ ــة«( تۆمــار كــردووە نــەك »ڕەووادی« )»َروَّ ــة«(.صەالحوددینــی بــە شــێوەی »ڕەوادی« )»َرَواِديَّ اِديَّ ــة«( تۆمــار كــردووە نــەك »ڕەووادی« )»َروَّ صەالحوددینــی بــە شــێوەی »ڕەوادی« )»َرَواِديَّ

ئینجــا ئــەم بنەماڵەیــە كــە هاتونەتــە عێــراق و دوای ماوەیــەك مانەوەیــان لــە تەكریــت )لــە ژێر ســایەی شــارەوانی ئینجــا ئــەم بنەماڵەیــە كــە هاتونەتــە عێــراق و دوای ماوەیــەك مانەوەیــان لــە تەكریــت )لــە ژێر ســایەی شــارەوانی 

تەكریــت، بەهــڕووز ناوێــك، كــە الی ئــەو كاریــان كــردووە( و پاشــان ناچاربوونیــان بــە بەجێهێشــتنی؛ ئیــرت لەژێــر تەكریــت، بەهــڕووز ناوێــك، كــە الی ئــەو كاریــان كــردووە( و پاشــان ناچاربوونیــان بــە بەجێهێشــتنی؛ ئیــرت لەژێــر 

ــووە،  ــت لەدایك ب ــە تەكری ــەك ل ــە قەاڵی ــۆی ل ــۆ خ ــن ب ــوون، و صەالحوددی ــدا ب ــەی زەنگیەكان ــایەی بنەماڵ ــووە، س ــت لەدایك ب ــە تەكری ــەك ل ــە قەاڵی ــۆی ل ــۆ خ ــن ب ــوون، و صەالحوددی ــدا ب ــەی زەنگیەكان ــایەی بنەماڵ س

ــی دیمەشــق  ــری زەنگی ــاری ئەمی ــە دەرب ــە دیمەشــق ل ــەب و، پاشــان ل ــەك و حەل ــە بەعلەب ــەوەش ل ــی دیمەشــق و دوای ئ ــری زەنگی ــاری ئەمی ــە دەرب ــە دیمەشــق ل ــەب و، پاشــان ل ــەك و حەل ــە بەعلەب ــەوەش ل و دوای ئ

)نووروددیــن مەحمــوود(دا، پێ گەیشــتووه.  و وەكــوو موســوڵامنێكی عەرەبــی ســوننی پــەروەردە بــووە، و لەســەر )نووروددیــن مەحمــوود(دا، پێ گەیشــتووه.  و وەكــوو موســوڵامنێكی عەرەبــی ســوننی پــەروەردە بــووە، و لەســەر 

عیشــقی كەلەپــووری عەرەبی-ئیســامی و ئەدەبــی عەرەبــی گــۆش بــووه،  و شــیعری عەرەبیــی لەبــەر كــردووه عیشــقی كەلەپــووری عەرەبی-ئیســامی و ئەدەبــی عەرەبــی گــۆش بــووه،  و شــیعری عەرەبیــی لەبــەر كــردووه 
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)دیوانــی »ئەل-حەماســە«ی ئەبــوو تەماممــی بەتــەواوی لەبــەر بــووە(،  و بایەخــی داوە بــە ڕەچەڵەكــی عــەرەب )دیوانــی »ئەل-حەماســە«ی ئەبــوو تەماممــی بەتــەواوی لەبــەر بــووە(،  و بایەخــی داوە بــە ڕەچەڵەكــی عــەرەب 

»علــم األنســاب« و مێــژووی عــەرەب و ســوارچاكیی عەرەبــی و ئەســپی عەرەبــی، و دواتریــش ســەرەتا لــە میــر »علــم األنســاب« و مێــژووی عــەرەب و ســوارچاكیی عەرەبــی و ئەســپی عەرەبــی، و دواتریــش ســەرەتا لــە میــر 

لەگــەڵ دەســەاڵت و ســەركردایەتیدا ئاشــنا بــووە. لەگــەڵ دەســەاڵت و ســەركردایەتیدا ئاشــنا بــووە. 

ــوو،  ــت: خۆش مــەرشەب و ڕەوشــت جوان و قســەخۆش ب ــدا دەڵێ ــە »وەصــف«ی صەالحوددین ــن شــەدداد، ل ــوو، ئی ــت: خۆش مــەرشەب و ڕەوشــت جوان و قســەخۆش ب ــدا دەڵێ ــە »وەصــف«ی صەالحوددین ــن شــەدداد، ل ئی

ڕەچەڵەكــی عــەرەب و مێــژووی ڕووداوە گەورەكانــی عەرەبــی لەبەربــوو، شــارەزای ژیــان و بارودۆخــی عــەرەب ڕەچەڵەكــی عــەرەب و مێــژووی ڕووداوە گەورەكانــی عەرەبــی لەبەربــوو، شــارەزای ژیــان و بارودۆخــی عــەرەب 

ــِة،  ــَب الُفكاه ــاِق طَيِّ ــَف األَْخ ــْرِة لَِطي ــَن الِع ــوو »وَكاَن َحَس ــی لەبەرب ــپی عەرەبییش ــی ئەس ــوو، و ڕەچەڵەك ــِة، ب ــَب الُفكاه ــاِق طَيِّ ــَف األَْخ ــْرِة لَِطي ــَن الِع ــوو »وَكاَن َحَس ــی لەبەرب ــپی عەرەبییش ــی ئەس ــوو، و ڕەچەڵەك ب

ــم«)١٥١٥(.(. ــاِب َخيْلِه ــا ألَنْس ــم، حاِفظً ــَرِهم وأَْحوالِه ــا بِس ــم، عار  ِفً ــرَب وَوقائِِعه ــاِب الَع ــا ألَنْس ــم«)حاِفظً ــاِب َخيْلِه ــا ألَنْس ــم، حاِفظً ــَرِهم وأَْحوالِه ــا بِس ــم، عار  ِفً ــرَب وَوقائِِعه ــاِب الَع ــا ألَنْس حاِفظً

ئایا ئەییووبیەكان كوردبوونی خۆیان ڕاگەیاندووە؟ئایا ئەییووبیەكان كوردبوونی خۆیان ڕاگەیاندووە؟

ــا بەكردەیــی ئەمەیــان دەربڕیــوە؟ گومــان لەمــە  ــان بــە كــورد زانیــوە؟ یانــی ئای ــا ئەییووبیــەكان خۆی ــا بەكردەیــی ئەمەیــان دەربڕیــوە؟ گومــان لەمــە ئینجــا ئای ــان بــە كــورد زانیــوە؟ یانــی ئای ــا ئەییووبیــەكان خۆی ئینجــا ئای

هەیــە و بەڵگــە نیــە لەســەری.هەیــە و بەڵگــە نیــە لەســەری.

كــورد لــە ڕابــردوودا لــە شــارداری و دروســت كردنی مێــژوو لــە شــاردا الواز بــووە، لــە شــارە گــەورە و دێرینەكانــدا كــورد لــە ڕابــردوودا لــە شــارداری و دروســت كردنی مێــژوو لــە شــاردا الواز بــووە، لــە شــارە گــەورە و دێرینەكانــدا 

ــاوا و  ــە باكــور و خۆرئ ــر. بەتایبەتــی ل ــە گەالنــی ت ــووە ل ــز و زۆری هەب ــاوا و هەمیشــە هاوبــەش و دەراوســێی بەهێ ــە باكــور و خۆرئ ــر. بەتایبەتــی ل ــە گەالنــی ت ــووە ل ــز و زۆری هەب هەمیشــە هاوبــەش و دەراوســێی بەهێ

ناوەڕاســتی كوردســتان كــە »باشــوور« ی پــێ دەوترێــت. ئەمــە لــە ناوخــۆی كوردســتان. لــە دەرەوەی كوردســتان؛ ناوەڕاســتی كوردســتان كــە »باشــوور« ی پــێ دەوترێــت. ئەمــە لــە ناوخــۆی كوردســتان. لــە دەرەوەی كوردســتان؛ 

ــردووە.  ــەوە نەك ــی خۆیان ــی كوردی ــە بنەڕەت ــانازییان ب ــوردەكان ش ــایەتیە ك ــە و كەس ــە بنەماڵ ــن ك ــێ گومانی ــردووە. ب ــەوە نەك ــی خۆیان ــی كوردی ــە بنەڕەت ــانازییان ب ــوردەكان ش ــایەتیە ك ــە و كەس ــە بنەماڵ ــن ك ــێ گومانی ب

ــان كردبێــت. ڕەنگــە ئەگــەر )ئیــن  ــۆ كوردبوونــی خۆی ــان ب ــە ئاماژەیــش ئاماژەی ــەكان هــەر ب ــن ئەییووبی ــان كردبێــت. ڕەنگــە ئەگــەر )ئیــن نابینی ــۆ كوردبوونــی خۆی ــان ب ــە ئاماژەیــش ئاماژەی ــەكان هــەر ب ــن ئەییووبی نابینی

ئەل-ئەثیــر( لــە »الكامــل يف التاريخ«ـــدا ئامــاژەی بــۆ ئــەوە نەكردایــە كــە ئەییووبیــەكان لــە خێڵــی )ڕەوادیــەكان( ئەل-ئەثیــر( لــە »الكامــل يف التاريخ«ـــدا ئامــاژەی بــۆ ئــەوە نەكردایــە كــە ئەییووبیــەكان لــە خێڵــی )ڕەوادیــەكان( 

ی ســەر بــە گەلەهــۆزی )هەدەبانیەكان(ـــن و لــە )دویــن(ی ئەرمەنســتانەوە هاتــوون و )ئیــن خەللیكیانیــش لــە ی ســەر بــە گەلەهــۆزی )هەدەبانیەكان(ـــن و لــە )دویــن(ی ئەرمەنســتانەوە هاتــوون و )ئیــن خەللیكیانیــش لــە 

»وفیــات األعیان«ـــدا ئەمــەی بــە زانیاریــی وردتــرەوە دووپــات نەكردایەتــەوە(؛ ڕەنگــە ئــەو ڕاســتیە ون ببوایــە، »وفیــات األعیان«ـــدا ئەمــەی بــە زانیاریــی وردتــرەوە دووپــات نەكردایەتــەوە(؛ ڕەنگــە ئــەو ڕاســتیە ون ببوایــە، 

چونكــە )ئیــن ئەل-ئەثیــر( بــۆ ئــەو جــۆرە باســانە ســەرچاوە بــووە بــۆ دوای خــۆی.چونكــە )ئیــن ئەل-ئەثیــر( بــۆ ئــەو جــۆرە باســانە ســەرچاوە بــووە بــۆ دوای خــۆی.

ــان  ــۆ خۆی ــەكان ڕەچەڵەكــی عەرەبییشــیان ب ــە ئەییووبی ــك ل ــەوەی هەندێ ــە لەســەر ئ ــه ی ــان بەڵكــوو بەڵگــە هەی ــۆ خۆی ــەكان ڕەچەڵەكــی عەرەبییشــیان ب ــە ئەییووبی ــك ل ــەوەی هەندێ ــە لەســەر ئ ــه ی بەڵكــوو بەڵگــە هەی

ســاز كــردووە یــان لێیــان دەگێڕنــەوە كــە خۆیــان بــە عــەرەب زانیــوە، وەكــوو ئــەوەی )ئیــن خەللیــكان( و )ئیــن ســاز كــردووە یــان لێیــان دەگێڕنــەوە كــە خۆیــان بــە عــەرەب زانیــوە، وەكــوو ئــەوەی )ئیــن خەللیــكان( و )ئیــن 

واصیــل( باســیان كــردووە:واصیــل( باســیان كــردووە:

ــن  ــەی صەالحوددی ــەرانی بنەماڵ ــە س ــك ل ــت: هەندێ ــەرەتا دەڵێ ــدا، س ــات األعيان«ـ ــە »وفي ــكان ل ــن خەللی ــن ئی ــەی صەالحوددی ــەرانی بنەماڵ ــە س ــك ل ــت: هەندێ ــەرەتا دەڵێ ــدا، س ــات األعيان«ـ ــە »وفي ــكان ل ــن خەللی ئی

ــرباء  ــض ك ــال يل بع ــە« )»وق ــوڕی مەڕوان ــادیی ك ــەو »ش ــم ئ ــی وت ــرەی پێ ــادیی باپی ــی ش ــارەی ڕەچەڵەك ــرباء دەرب ــض ك ــال يل بع ــە« )»وق ــوڕی مەڕوان ــادیی ك ــەو »ش ــم ئ ــی وت ــرەی پێ ــادیی باپی ــی ش ــارەی ڕەچەڵەك دەرب

بيتهــم: هــو شــاذي بــن مــروان«(. ئینجــا دەڵێــت: نوورساوێكــم لەنێــو كتێبێكــدا بینــی كــە )الحســن بــن غريــب بيتهــم: هــو شــاذي بــن مــروان«(. ئینجــا دەڵێــت: نوورساوێكــم لەنێــو كتێبێكــدا بینــی كــە )الحســن بــن غريــب 

ــن  ــوب ب ــوو: »أي ــدا هاتب ــەی تێ ــی بنەماڵەك ــێوەیە ڕەچەڵەك ــەم ش ــە ب ــتبوو، ك ــريش( ڕێكی خس ــران الح ــن عم ــن ب ــوب ب ــوو: »أي ــدا هاتب ــەی تێ ــی بنەماڵەك ــێوەیە ڕەچەڵەك ــەم ش ــە ب ــتبوو، ك ــريش( ڕێكی خس ــران الح ــن عم ب
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شــاذي بــن مــروان بــن أيب عــي بــن عنــرتة بــن الحســن بــن عــي بــن أحمــد بــن أيب عــي بــن عبــد العزيــز بــن شــاذي بــن مــروان بــن أيب عــي بــن عنــرتة بــن الحســن بــن عــي بــن أحمــد بــن أيب عــي بــن عبــد العزيــز بــن 

هدبــة بــن الحصــن بــن الحــارث بــن ســنان بــن عمــرو بــن ُمــرَّة بــن عــوف...«، و ئــەم نــوورساوەی پێشكەشــی هدبــة بــن الحصــن بــن الحــارث بــن ســنان بــن عمــرو بــن ُمــرَّة بــن عــوف...«، و ئــەم نــوورساوەی پێشكەشــی 

)امللــك املعظــم( كــردووە كــە ئەمیــش بــە ئامادەبوونــی )امللــك النــارص(ی كــوڕی، بــۆی خوێرناوەتــەوە، و لەســەر )امللــك املعظــم( كــردووە كــە ئەمیــش بــە ئامادەبوونــی )امللــك النــارص(ی كــوڕی، بــۆی خوێرناوەتــەوە، و لەســەر 

نوورساوەكــە بۆیــان تۆمــار كــراوە كــە ئامــادەی خوێندنــەوەی بــوون، ئەمــەش لــە كۆتایــی مانگــی ڕەجەبــی ســاڵی نوورساوەكــە بۆیــان تۆمــار كــراوە كــە ئامــادەی خوێندنــەوەی بــوون، ئەمــەش لــە كۆتایــی مانگــی ڕەجەبــی ســاڵی 

شەش ســەد و نــۆزدە.شەش ســەد و نــۆزدە.

ــەم  ــی ئ ــی( )بەپێ ــڕان ئەل-حەڕەش ــوڕی عیم ــب ی ك ــوڕی غەري ــەن ی ك ــە )ئەل-حەس ــەم كەس ــێوەیە ئ ــەم ش ــەم ب ــی ئ ــی( )بەپێ ــڕان ئەل-حەڕەش ــوڕی عیم ــب ی ك ــوڕی غەري ــەن ی ك ــە )ئەل-حەس ــەم كەس ــێوەیە ئ ــەم ش ب

»نیسبەت«ـــە؛ دەچێتــەوە ســەر هــۆزی »بەنــوو ئەل-حەریــش«، لقێــك لــە »بەنــوو كەعــب«، كــە ئــەم هــۆزە لــە »نیسبەت«ـــە؛ دەچێتــەوە ســەر هــۆزی »بەنــوو ئەل-حەریــش«، لقێــك لــە »بەنــوو كەعــب«، كــە ئــەم هــۆزە لــە 

ئەل-بەصــڕە باریان خســتووە و بــەرەو خۆرهــەاڵت ڕۆیشــتوون(، ڕەچەڵەكــی ئەییووبیەكانیــان بردووەتــەوە ســەر ئەل-بەصــڕە باریان خســتووە و بــەرەو خۆرهــەاڵت ڕۆیشــتوون(، ڕەچەڵەكــی ئەییووبیەكانیــان بردووەتــەوە ســەر 

كەســێكی عــەرەب بــە نــاوی »عەلیــی كــوڕی ئەحمــەدی موڕڕەیــی« )عــي بــن أحمــد املـُـّري( لــە هــۆزی )بەنــو كەســێكی عــەرەب بــە نــاوی »عەلیــی كــوڕی ئەحمــەدی موڕڕەیــی« )عــي بــن أحمــد املـُـّري( لــە هــۆزی )بەنــو 

مــوڕڕەی كــوڕی عــەوف( لــە هۆزەكانــی ســەر بــە گەلەهــۆزی )غەطەفــان(، ئــەم ڕەچەڵەكــەش لــە مەجلیســی مــوڕڕەی كــوڕی عــەوف( لــە هۆزەكانــی ســەر بــە گەلەهــۆزی )غەطەفــان(، ئــەم ڕەچەڵەكــەش لــە مەجلیســی 

ــك  ــە )املل ــارساو ب ــەد(ی ن ــوڕی ئەحم ــای ك ــە )عیس ــەوە ك ــقدا خوێرناوەت ــەاڵتداری دیمەش ــی دەس ــك ئەییووبییەك ــە )املل ــارساو ب ــەد(ی ن ــوڕی ئەحم ــای ك ــە )عیس ــەوە ك ــقدا خوێرناوەت ــەاڵتداری دیمەش ــی دەس ئەییووبییەك

ــارص(ە ـ  ــك الن ــە )املل ــارساو ب ــە داوودی ن ــۆی ـ ك ــوڕی خ ــۆ ك ــش ب ــن، و ئەمی ــرازای صەالحوددی ــە، ب ــارص(ە ـ املعظم(ـ ــك الن ــە )املل ــارساو ب ــە داوودی ن ــۆی ـ ك ــوڕی خ ــۆ ك ــش ب ــن، و ئەمی ــرازای صەالحوددی ــە، ب املعظم(ـ

ــاڵی )٦١٩٦١٩ ك.(. ك.(. ــەش س ــەوە، ئەم ــاڵی )خوێندووەت ــەش س ــەوە، ئەم خوێندووەت

ئینجــا ئیــن خەللیــكان ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكات كــە لــە »مێــژووی حەلــەب«ی )ئیــن ئەل-عەدیم(ـــدا، كــە دیــارە ئینجــا ئیــن خەللیــكان ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكات كــە لــە »مێــژووی حەلــەب«ی )ئیــن ئەل-عەدیم(ـــدا، كــە دیــارە 

مەبەســتی كتێبــی »بغيــة الطلــب يف تاريــخ حلب«ـــە، بــاس كــراوە كــە ئەییووبییەكــی تــر بــە نــاوی »ئیســامعیل« مەبەســتی كتێبــی »بغيــة الطلــب يف تاريــخ حلب«ـــە، بــاس كــراوە كــە ئەییووبییەكــی تــر بــە نــاوی »ئیســامعیل« 

كــە برازایەكــی تــری صەالحوددیــن بــووە و فەرمانــڕەوای یەمــەن بــووە ڕەچەڵەكێكــی عەرەبیــی ئومەویــی بــۆ كــە برازایەكــی تــری صەالحوددیــن بــووە و فەرمانــڕەوای یەمــەن بــووە ڕەچەڵەكێكــی عەرەبیــی ئومەویــی بــۆ 

خــۆی ســاز كــردووە)خــۆی ســاز كــردووە)١٦١٦(.(.

)ئیــن واصیــل( ))ئیــن واصیــل( )٦٠٤٦٠٤--٦٩٧٦٩٧ ك.( لــە »مفــرج الكــروب يف أخبــار بنــي أيوب«ـــدا، هەمــان ســەرەداوەكانی الی ئیــن  ك.( لــە »مفــرج الكــروب يف أخبــار بنــي أيوب«ـــدا، هەمــان ســەرەداوەكانی الی ئیــن 

خەللیــكان، بــە درێــژەی زیاتــرەوە دەهێنێــت:خەللیــكان، بــە درێــژەی زیاتــرەوە دەهێنێــت:

»مفرج الكروب يف أخبار بني أيوب«ی )ئین 
واصیل(، سەرچاوەیەكی سەرەكیی مێژووی 

دەوڵەتی ئەییووبی
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ــە ڕوو؛ دەڵێــت ئــەوەی كــە جێــی  ــەی ئەییووبــی بخات ــە ڕوو؛ دەڵێــت ئــەوەی كــە جێــی ئیــن واصیــل ســەرەتا كــە دەیەوێــت ڕەچەڵەكــی بنەماڵ ــەی ئەییووبــی بخات ئیــن واصیــل ســەرەتا كــە دەیەوێــت ڕەچەڵەكــی بنەماڵ

یەكدەنگیــە ئەمەیــە كــە نەجموددیــن ئەییــووب و ئەســەدوددین شــێركۆی بــرای؛ كــوڕی شــادیی كــوڕی مەڕوانــن، یەكدەنگیــە ئەمەیــە كــە نەجموددیــن ئەییــووب و ئەســەدوددین شــێركۆی بــرای؛ كــوڕی شــادیی كــوڕی مەڕوانــن، 

ئینجــا ئیــرت لەمــە بــەدواوە ناكۆكیــی تێدایــە: وتــراوە: مــەڕوان كــوڕی موحەممــەدی كــوڕی یەعقووبــە، وتراویشــە ئینجــا ئیــرت لەمــە بــەدواوە ناكۆكیــی تێدایــە: وتــراوە: مــەڕوان كــوڕی موحەممــەدی كــوڕی یەعقووبــە، وتراویشــە 

ــه ـ  ــه الل ــوب ـ رحم ــن أي ــم الدي ــل نج ــك األفض ــاف يف أن املل ــی »ال خ ــووب خۆیەت ــوڕی یەعق ــەڕوان ك ــە م ــه ـ ك ــه الل ــوب ـ رحم ــن أي ــم الدي ــل نج ــك األفض ــاف يف أن املل ــی »ال خ ــووب خۆیەت ــوڕی یەعق ــەڕوان ك ــە م ك

والــد امللــوك، وأخــاه امللــك املنصــور أســد الديــن شــركوه، وهــام ابنــا شــاذي بــن مــروان، ثــم قيــل إن مــروان هــو والــد امللــوك، وأخــاه امللــك املنصــور أســد الديــن شــركوه، وهــام ابنــا شــاذي بــن مــروان، ثــم قيــل إن مــروان هــو 

ابــن محمــد بــن يعقــوب، وقيــل مــروان هــو ابــن يعقــوب نفســه«، ئینجــا باســی ناكۆكــی دەكات كــە بنەچــە و ابــن محمــد بــن يعقــوب، وقيــل مــروان هــو ابــن يعقــوب نفســه«، ئینجــا باســی ناكۆكــی دەكات كــە بنەچــە و 

ــە ئەســڵی  ــر(ەوە ك ــن ئەل-ئەثی ــە )ئی ــەوە ل ــەدا، و ســەرەتا دەگێڕێت ــی بنەماڵەك ــی و نەتەوەی ــامی خێڵەك ــە ئەســڵی ئینتی ــر(ەوە ك ــن ئەل-ئەثی ــە )ئی ــەوە ل ــەدا، و ســەرەتا دەگێڕێت ــی بنەماڵەك ــی و نەتەوەی ــامی خێڵەك ئینتی

ئەییووبیــەكان لــە كوردانــی )ڕەوادی(ـــە كــە ئەمانــەش لقێكــن لــە )هەدەبانیــەكان( »ذكــر عــز الديــن بــن األثــر ـ ئەییووبیــەكان لــە كوردانــی )ڕەوادی(ـــە كــە ئەمانــەش لقێكــن لــە )هەدەبانیــەكان( »ذكــر عــز الديــن بــن األثــر ـ 

املــؤرخ املوصــي ـ أن أصلهــم مــن األكــراد الرواديــة، وهــم فخــذ مــن الهذبانيــة«.املــؤرخ املوصــي ـ أن أصلهــم مــن األكــراد الرواديــة، وهــم فخــذ مــن الهذبانيــة«.

ئینجــا دوای ئەمــە ئیــن واصیــل دەڵێــت: كۆمەڵێــك لــه پاشــایانی ئەییووبــی بــۆ خۆیــان نكولییــان لــە ڕەچەڵەكــی ئینجــا دوای ئەمــە ئیــن واصیــل دەڵێــت: كۆمەڵێــك لــه پاشــایانی ئەییووبــی بــۆ خۆیــان نكولییــان لــە ڕەچەڵەكــی 

كــوردی كــردووە و وتوویانــە »ئێمــە عەرەبیــن، بووینەتــە میوانــی كــوردەكان و ژن وژنخوازیــامن لەگــەڵ كــردوون« كــوردی كــردووە و وتوویانــە »ئێمــە عەرەبیــن، بووینەتــە میوانــی كــوردەكان و ژن وژنخوازیــامن لەگــەڵ كــردوون« 

)»وأنكــر جامعــة مــن ملــوك بنــى أيــوب النســبة إىل األكــراد، وقالــوا: »إمنــا نحــن عــرب، نزلنــا عنــد األكــراد وتزوجنــا )»وأنكــر جامعــة مــن ملــوك بنــى أيــوب النســبة إىل األكــراد، وقالــوا: »إمنــا نحــن عــرب، نزلنــا عنــد األكــراد وتزوجنــا 

منهــم««)منهــم««)١٧١٧(، بــەم شــێوە گشــتیە كــە هەندێكیــان خۆیــان بــە عــەرەب زانیــوە بەبــێ دیاری كردنــی خێڵێــك یــان (، بــەم شــێوە گشــتیە كــە هەندێكیــان خۆیــان بــە عــەرەب زانیــوە بەبــێ دیاری كردنــی خێڵێــك یــان 

بنەماڵەیــەك لــە عــەرەب.بنەماڵەیــەك لــە عــەرەب.

ئینجــا ئیــن واصیــل ئــەو ڕەچەڵەكانــە بــاس دەكات كــە دەچنــەوە ســەر خێــڵ و بنەماڵــەی دیاریكــراو لــە عــەرەب، ئینجــا ئیــن واصیــل ئــەو ڕەچەڵەكانــە بــاس دەكات كــە دەچنــەوە ســەر خێــڵ و بنەماڵــەی دیاریكــراو لــە عــەرەب، 

كــە هەندێكیــان الفــی ئەوەیــان لــێ داوەكــە دەچنــەوە ســەر ئومەویــەكان، و بــاس دەكات كــە هەندێكیــان هــەر كــە هەندێكیــان الفــی ئەوەیــان لــێ داوەكــە دەچنــەوە ســەر ئومەویــەكان، و بــاس دەكات كــە هەندێكیــان هــەر 

بەڕوونــی ڕەچەڵەكێكــی عەرەبیــی ئومەوییــان بــۆ خۆیــان ســاز كــردووە، ئــەوەش بەتایبەتــی ئەییووبییەكــی تــرە بەڕوونــی ڕەچەڵەكێكــی عەرەبیــی ئومەوییــان بــۆ خۆیــان ســاز كــردووە، ئــەوەش بەتایبەتــی ئەییووبییەكــی تــرە 

كــە دەســەاڵتداری یەمــەن بــووە بــە نــاوی )إســامعيل( كــە برازایەكــی تــری صەالحوددینــە، و بــە »امللــك املعــز« كــە دەســەاڵتداری یەمــەن بــووە بــە نــاوی )إســامعيل( كــە برازایەكــی تــری صەالحوددینــە، و بــە »امللــك املعــز« 

ــن  ــن ب ــن طُْغتَِك ــر الدي ــام ظه ــيف اإلس ــن س ــامعيل ب ــّز إس ــك املُِع ــە »املل ــە ل ــەواوی بریتی ــاوی ت ــاودارە و ن ــن ن ــن ب ــن طُْغتَِك ــر الدي ــام ظه ــيف اإلس ــن س ــامعيل ب ــّز إس ــك املُِع ــە »املل ــە ل ــەواوی بریتی ــاوی ت ــاودارە و ن ن

أيــوب«، ئەمیــش ڕەچەڵەكــی ئەییووبیەكانــی گەڕاندووەتــەوە بــۆ ئومەویــەكان و ڕەچەڵەكێكــی ئومەویانــەی بــۆ أيــوب«، ئەمیــش ڕەچەڵەكــی ئەییووبیەكانــی گەڕاندووەتــەوە بــۆ ئومەویــەكان و ڕەچەڵەكێكــی ئومەویانــەی بــۆ 

بنەماڵــەی ئەییووبــی ســاز كــردووە، ئەمــەش دوای ئــەوەی پــاش )توغتەكیــن( ی باوكــی دەســەاڵتی یەمەنــی هاتە بنەماڵــەی ئەییووبــی ســاز كــردووە، ئەمــەش دوای ئــەوەی پــاش )توغتەكیــن( ی باوكــی دەســەاڵتی یەمەنــی هاتە 

دەســت و خــۆی نــاو نــا »املعــز لديــن اللــه« و خــۆی بــە خەلیفــە لــە یەمــەن ڕاگەیانــد، لــە ڕۆژگاری ئەبــو بەكــر دەســت و خــۆی نــاو نــا »املعــز لديــن اللــه« و خــۆی بــە خەلیفــە لــە یەمــەن ڕاگەیانــد، لــە ڕۆژگاری ئەبــو بەكــر 

ئەحمــەدی كــوڕی ئەییــووب )امللــك العــادل(ی مامیــدا كــە یەكێكــە لــە براكانــی صەالحوددیــن، كــە ئــەم مامــەی ئەحمــەدی كــوڕی ئەییــووب )امللــك العــادل(ی مامیــدا كــە یەكێكــە لــە براكانــی صەالحوددیــن، كــە ئــەم مامــەی 

بــە درۆی خســتووەتەوە و وتوویەتــی: ڕاســت نــاكات، ئێمــە بــە ڕەچەڵــەك ئومــەوی نیــن »لقــد كــذب إســامعيل، بــە درۆی خســتووەتەوە و وتوویەتــی: ڕاســت نــاكات، ئێمــە بــە ڕەچەڵــەك ئومــەوی نیــن »لقــد كــذب إســامعيل، 

مــا نحــن مــن بنــي أميــة أصــا«. بڕوانــه ناڵێــت ئێمــە لــە بنەڕەتــەوە هــەر عــەرەب نیــن، بەڵكــو وتوویەتــی بــە مــا نحــن مــن بنــي أميــة أصــا«. بڕوانــه ناڵێــت ئێمــە لــە بنەڕەتــەوە هــەر عــەرەب نیــن، بەڵكــو وتوویەتــی بــە 

بنچینــە ئومــەوی نیــن!بنچینــە ئومــەوی نیــن!
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ئەمــەش ئــەو ڕەچەڵەكــە ئومەویــە ســازكراوەیە ئیــن واصیــل تۆمــاری كــردووە: »أيــوب بــن شــاذي بــن مــروان بــن ئەمــەش ئــەو ڕەچەڵەكــە ئومەویــە ســازكراوەیە ئیــن واصیــل تۆمــاری كــردووە: »أيــوب بــن شــاذي بــن مــروان بــن 

الحكــم بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن الحكــم بــن الحكــم بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن الحكــم بــن 

هشــام بــن عبدالرحمــن الداخــل بــن معاويــة بــن هشــام بــن عبدامللــك بــن مــروان بــن الحكــم بــن أيب العــاص بــن هشــام بــن عبدالرحمــن الداخــل بــن معاويــة بــن هشــام بــن عبدامللــك بــن مــروان بــن الحكــم بــن أيب العــاص بــن 

أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف«. كــە ئەمــە ڕەچەڵەكــی ئومەویەكانــە و لــە »عەبــدو مەناف«ـــدا لەگــەڵ أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف«. كــە ئەمــە ڕەچەڵەكــی ئومەویەكانــە و لــە »عەبــدو مەناف«ـــدا لەگــەڵ 

ڕەچەڵەكــی پێغەمبــەردا یەك دەگرنــەوە)ڕەچەڵەكــی پێغەمبــەردا یەك دەگرنــەوە)١٨١٨(. (. 

ئینجــا ئیــن واصیــل ڕەچەڵەكــە عەرەبیەكــەی تــر بــاس دەكات كــە دەچێتــەوە ســەر بــەرەی بەنــو مــوڕڕەی كــوڕی ئینجــا ئیــن واصیــل ڕەچەڵەكــە عەرەبیەكــەی تــر بــاس دەكات كــە دەچێتــەوە ســەر بــەرەی بەنــو مــوڕڕەی كــوڕی 

ــاوە، كــە  ــان دان ــۆ خۆی ــان ب ــە ئەییووبیــەكان ئــەم ڕەچەڵەكەی ــر ل ــە عــەرەب، و دەڵێــت كۆمەڵێكــی ت ــاوە، كــە عــەوف ل ــان دان ــۆ خۆی ــان ب ــە ئەییووبیــەكان ئــەم ڕەچەڵەكەی ــر ل ــە عــەرەب، و دەڵێــت كۆمەڵێكــی ت عــەوف ل

ــاوی »ئەل-حەســەن كــوڕی غەریــب ئەل-حەڕەســی«  ــە ن ــان كەســێكە ب ــاوی »ئەل-حەســەن كــوڕی غەریــب ئەل-حەڕەســی« یەكێــك لەوانــەی تۆمــاری كــردووە بۆی ــە ن ــان كەســێكە ب یەكێــك لەوانــەی تۆمــاری كــردووە بۆی

ــەل- ــدی »ئ ــاڵ گون ــە پ ــە دراوەت ــەوەدا ك ــە ]ب ــدا میری ــە بنەڕەت ــارە ل ــە دی ــب الحــريس( ك ــن غري ــەل-)الحســن ب ــدی »ئ ــاڵ گون ــە پ ــە دراوەت ــەوەدا ك ــە ]ب ــدا میری ــە بنەڕەت ــارە ل ــە دی ــب الحــريس( ك ــن غري )الحســن ب

حــەڕەس« لــە میــر، ئــەم »نیسبەت«ـــە ڕاســترت دیــارە بــۆ كەســێكی ســەدەی )حــەڕەس« لــە میــر، ئــەم »نیسبەت«ـــە ڕاســترت دیــارە بــۆ كەســێكی ســەدەی )٦٦--٧٧ ك.( لــە دیمەشــق[، و دەڵێــت  ك.( لــە دیمەشــق[، و دەڵێــت 

ئــەم ڕەچەڵەكــە هێــرناوە بــۆالی عیســا )امللــك املعظــم(، و لــە دانیشــتنێكی »سەماع«ـــدا بــۆی خوێرناوەتــەوە و ئــەم ڕەچەڵەكــە هێــرناوە بــۆالی عیســا )امللــك املعظــم(، و لــە دانیشــتنێكی »سەماع«ـــدا بــۆی خوێرناوەتــەوە و 

داوود )امللــك النــارص(ی كوڕیشــی هێنــاوە ئامــادە بێــت و گوێگــر بێــت، ســاڵی )داوود )امللــك النــارص(ی كوڕیشــی هێنــاوە ئامــادە بێــت و گوێگــر بێــت، ســاڵی )٦١٩٦١٩ ك.(، و دەڵێــت: ڕەچەڵەكەكە  ك.(، و دەڵێــت: ڕەچەڵەكەكە 

بــەم جۆرەیــە: »أيــوب بــن شــاذي بــن مــروان بــن أيب عــي بــن عنــرتة بــن الحســن بــن عــي ]بــن أحمــد بــن عــي[ بــەم جۆرەیــە: »أيــوب بــن شــاذي بــن مــروان بــن أيب عــي بــن عنــرتة بــن الحســن بــن عــي ]بــن أحمــد بــن عــي[ 

بــن عبــد العزيــز بــن هدبــة بــن الحصــن بــن الحــارث بــن ســنان بــن عمــرو بــن ُمــرَّة بــن عــوف«، لــە كۆتاییشــدا بــن عبــد العزيــز بــن هدبــة بــن الحصــن بــن الحــارث بــن ســنان بــن عمــرو بــن ُمــرَّة بــن عــوف«، لــە كۆتاییشــدا 

ــت  ــرت دەزانێ ــوا باش ــراون، و خ ــان وت ــارەی ڕەچەڵەكی ــتانەیە دەرب ــەو ش ــوو ئ ــەرجەمی هەم ــە س ــت: ئەم ــت دەڵێ ــرت دەزانێ ــوا باش ــراون، و خ ــان وت ــارەی ڕەچەڵەكی ــتانەیە دەرب ــەو ش ــوو ئ ــەرجەمی هەم ــە س ــت: ئەم دەڵێ

ڕاســتیەكەی كامەیــە)ڕاســتیەكەی كامەیــە)١٩١٩(.(.

بــێ گومــان ئــەم ڕەچەڵەكانــە ڕاســت نیــن و هیــچ بنچینەیەكــی مێژووییــان نیــە، هەتاكــو هاتــووە كــە بــێ گومــان ئــەم ڕەچەڵەكانــە ڕاســت نیــن و هیــچ بنچینەیەكــی مێژووییــان نیــە، هەتاكــو هاتــووە كــە 

صەالحوددیــن خــۆی ئــەوەی ڕەت كردووەتــەوە، وەكــوو ئیــن خەللیــكان دەگێڕێتــەوە كــە لــە ئیــن شــەددادی صەالحوددیــن خــۆی ئــەوەی ڕەت كردووەتــەوە، وەكــوو ئیــن خەللیــكان دەگێڕێتــەوە كــە لــە ئیــن شــەددادی 

بیســتووە كــە صەالحوددیــن دوای ئــەوەی ئــەو ڕەچەڵەكــە عەرەبی-ئومەویــەی بیســتووە؛ نكوولیــی لــێ كــردووە بیســتووە كــە صەالحوددیــن دوای ئــەوەی ئــەو ڕەچەڵەكــە عەرەبی-ئومەویــەی بیســتووە؛ نكوولیــی لــێ كــردووە 

ــذا أصــل أصــا«)٢٠٢٠(.(. ــس له ــە »لي ــی نی ــچ بنچینەیەك ــەوە هی ــە بنەڕەت ــە هــەر ل ــی: ئەم ــذا أصــل أصــا«)و وتوویەت ــس له ــە »لي ــی نی ــچ بنچینەیەك ــەوە هی ــە بنەڕەت ــە هــەر ل ــی: ئەم و وتوویەت

ــی  ــە واڵتان ــە دەســەاڵتدار ل ــەكان بوونەت ــە ئەییووبی ــراون ك ــەوە ســاز ك ــە ســاختانە دوای ئ ــەم ڕەچەڵەك ــرت ئ ــی ئی ــە واڵتان ــە دەســەاڵتدار ل ــەكان بوونەت ــە ئەییووبی ــراون ك ــەوە ســاز ك ــە ســاختانە دوای ئ ــەم ڕەچەڵەك ــرت ئ ئی

عەرەبیــدا و ئیــرت هەندێكیــان بــە پێویســتیان زانیــوە ڕەچەڵەكــی عەرەبــی بــۆ خۆیــان ســاز بكــەن هەتــا خۆیــان عەرەبیــدا و ئیــرت هەندێكیــان بــە پێویســتیان زانیــوە ڕەچەڵەكــی عەرەبــی بــۆ خۆیــان ســاز بكــەن هەتــا خۆیــان 

بكــەن بــە بنەماڵــەی عەرەبیــی خانــەدان و ڕەســەن. بــەاڵم ئیــرت دیــارە ئەییووبیــەكان باســی كوردایەتیــی خۆیــان بكــەن بــە بنەماڵــەی عەرەبیــی خانــەدان و ڕەســەن. بــەاڵم ئیــرت دیــارە ئەییووبیــەكان باســی كوردایەتیــی خۆیــان 

نەكــردووە بــە شــێوەیەك كــە ئــەو قسەوقســەڵۆكانە دروســت نەبــن، بەڵكــو دیــارە هەندێكيــان ئامــادەش بــوون نەكــردووە بــە شــێوەیەك كــە ئــەو قسەوقســەڵۆكانە دروســت نەبــن، بەڵكــو دیــارە هەندێكيــان ئامــادەش بــوون 

بەتــەواوی واز لــە ڕەچەڵەكــی كــوردی بهێنــن و ڕەچەڵەكــی عەرەبــی بــۆ خۆیــان ســاز بكــەن. و دیــارە هەندێــك بەتــەواوی واز لــە ڕەچەڵەكــی كــوردی بهێنــن و ڕەچەڵەكــی عەرەبــی بــۆ خۆیــان ســاز بكــەن. و دیــارە هەندێــك 

ئەدیــب و زانــای ئایینیــی دەوروبەریــان كــە عــەرەب بــوون هانیــان داون بــۆ ســازكردنی ئــەم ڕەچەڵەكە ســاختانە. ئەدیــب و زانــای ئایینیــی دەوروبەریــان كــە عــەرەب بــوون هانیــان داون بــۆ ســازكردنی ئــەم ڕەچەڵەكە ســاختانە. 
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چ چاوەڕوانییەكامن لە صەالحوددین و ئەییووبیەكان هەیە؟چ چاوەڕوانییەكامن لە صەالحوددین و ئەییووبیەكان هەیە؟

یاخود چ گلەییەك لە ڕەوتی مێژوو دەكەین؟یاخود چ گلەییەك لە ڕەوتی مێژوو دەكەین؟

ــت  ــەگات؛ دەبێ ــە تێ ن ــەی ئێم ــەم لێكۆڵینەوەی ــی ئ ــت و ئامانج ــە مەبەس ــە ل ــە هەڵ ــەر ب ــەوەی خوێن ــۆ ئ ــت ب ــەگات؛ دەبێ ــە تێ ن ــەی ئێم ــەم لێكۆڵینەوەی ــی ئ ــت و ئامانج ــە مەبەس ــە ل ــە هەڵ ــەر ب ــەوەی خوێن ــۆ ئ ب

ــە  ــەری ناسیۆنالیســتی ســتەم ل ــە پاڵن ــی و ب ــاوی نەتەوایەت ــە ن ــە ب ــن ك ــە ناكەی ــوو ئەوان ــە ئێمــە وەك ــن ك ــە بڵێی ــەری ناسیۆنالیســتی ســتەم ل ــە پاڵن ــی و ب ــاوی نەتەوایەت ــە ن ــە ب ــن ك ــە ناكەی ــوو ئەوان ــە ئێمــە وەك ــن ك بڵێی

صەالحوددیــن دەكــەن و جــاری وا هەیــە بــە ناپــاك »خائین«ـــیش نــاوزەدی دەكــەن. بــەو پێیــەی لەبریــی ئــەوەی صەالحوددیــن دەكــەن و جــاری وا هەیــە بــە ناپــاك »خائین«ـــیش نــاوزەدی دەكــەن. بــەو پێیــەی لەبریــی ئــەوەی 

خزمەتــی »كێشــەی نەتەوە«كــەی خــۆی بــكات؛ خزمەتــی بــە كێشــەی نەتەوەیەكــی تــر كــردووە كــە عەرەبــی خزمەتــی »كێشــەی نەتەوە«كــەی خــۆی بــكات؛ خزمەتــی بــە كێشــەی نەتەوەیەكــی تــر كــردووە كــە عەرەبــی 

ــەم  ــامە. ب ــی ئیس ــە ئایین ــاوە ك ــر تێ كۆش ــی ت ــی نەتەوەیەك ــی نەتەوەی ــی ئایین ــۆ ئامانج ــرە و ب ــام و می ــەم ش ــامە. ب ــی ئیس ــە ئایین ــاوە ك ــر تێ كۆش ــی ت ــی نەتەوەیەك ــی نەتەوەی ــی ئایین ــۆ ئامانج ــرە و ب ــام و می ش

شــێوەیە چاوەڕێــن صەالحوددیــن و ئەییووبیەكانــی دوای خــۆی لەبریــی ئــەوەی لــە بیــری ئامانجــە ئیســامیەكە شــێوەیە چاوەڕێــن صەالحوددیــن و ئەییووبیەكانــی دوای خــۆی لەبریــی ئــەوەی لــە بیــری ئامانجــە ئیســامیەكە 

و دەســەاڵتی بنەماڵــەی خۆیانــدا بــن؛ لــە بیــری دەوڵەتــی نەتەوەیــی كوردیــدا بــن و بــە بیــری ناسیۆنالیســتی كار و دەســەاڵتی بنەماڵــەی خۆیانــدا بــن؛ لــە بیــری دەوڵەتــی نەتەوەیــی كوردیــدا بــن و بــە بیــری ناسیۆنالیســتی كار 

بكــەن! ئەمــە بیركردنەوەیەكــی هەڵەیــە دەربــارەی ئــەو كەســێتیە و دەســەاڵتەكانی ئــەو ڕۆژگاره، و پێویســتیی بكــەن! ئەمــە بیركردنەوەیەكــی هەڵەیــە دەربــارەی ئــەو كەســێتیە و دەســەاڵتەكانی ئــەو ڕۆژگاره، و پێویســتیی 

ــەم جــۆرە  ــەم خلیســكەیەوە. ئ ــە ئ ــن نەكەوین ــە. و ئێمــە هــەوڵ دەدەی ــەوە و ڕەخنەســازی هەی ــە پێداچوون ــەم جــۆرە ب ــەم خلیســكەیەوە. ئ ــە ئ ــن نەكەوین ــە. و ئێمــە هــەوڵ دەدەی ــەوە و ڕەخنەســازی هەی ــە پێداچوون ب

گوتــارە لــە ســایەی بیركردنەوەیەكــەوە ســازدەبێت كــە لــە چــاوی ئەمــڕۆوە ســەیری مێــژوو دەكات و دادگایــی گوتــارە لــە ســایەی بیركردنەوەیەكــەوە ســازدەبێت كــە لــە چــاوی ئەمــڕۆوە ســەیری مێــژوو دەكات و دادگایــی 

كارەكتەرەكانــی دەكات، یــان لــە الیــەن تیۆریســاز و ئایدیۆلۆجیســتێكەوە دادەڕێژرێــت كــە ناتوانێــت بەدروســتی كارەكتەرەكانــی دەكات، یــان لــە الیــەن تیۆریســاز و ئایدیۆلۆجیســتێكەوە دادەڕێژرێــت كــە ناتوانێــت بەدروســتی 

ــەم  ــێك ل ــەوەش بەش ــە ل ــت، جگ ــۆی دابڕێژێ ــی خ ــار و تێڕوانین ــن گوت ــی و واقیع بی ــێوەیەكی عەقان ــە ش ــەم و ب ــێك ل ــەوەش بەش ــە ل ــت، جگ ــۆی دابڕێژێ ــی خ ــار و تێڕوانین ــن گوت ــی و واقیع بی ــێوەیەكی عەقان ــە ش و ب

گوتــارە الیەنــی ڕکەبــەر )مەبەســت؛ تەوژمــە ئیســامیە كوردیەكــە( لــە هەوڵــی شــێواندنی بیــری بەرامبــەر و لــە گوتــارە الیەنــی ڕکەبــەر )مەبەســت؛ تەوژمــە ئیســامیە كوردیەكــە( لــە هەوڵــی شــێواندنی بیــری بەرامبــەر و لــە 

ڕێگــەی هەڵەبێژیــی داهــۆڵ ڕێگــەی هەڵەبێژیــی داهــۆڵ Straw-man FallacyStraw-man Fallacyـــەوە دەیهۆنێتــەوە وەكــوو ئامادەکارییــەك بــۆ وەاڵم دانــەوەی ـــەوە دەیهۆنێتــەوە وەكــوو ئامادەکارییــەك بــۆ وەاڵم دانــەوەی 

و ڕێ گرتــن لــە هــەر هۆشــیارییەك لــە پشــتیەوە.و ڕێ گرتــن لــە هــەر هۆشــیارییەك لــە پشــتیەوە.

بــەاڵم دەبێــت ئــەوەش بڵێیــن ئەگــەر ڕەوتــی مێــژوو بــە جۆرێكــی تــر بووایــە، بــۆ منوونــە؛ ئەگــەر صەالحوددیــن بــەاڵم دەبێــت ئــەوەش بڵێیــن ئەگــەر ڕەوتــی مێــژوو بــە جۆرێكــی تــر بووایــە، بــۆ منوونــە؛ ئەگــەر صەالحوددیــن 

و ئەییووبیــەكان بەگشــتی لەبریــی ئــەوەی ســەڵتەنەتێكی ئیســامی لــە میــرس و شــام دامبەزرێنــن ـ كــە ئــەوە و ئەییووبیــەكان بەگشــتی لەبریــی ئــەوەی ســەڵتەنەتێكی ئیســامی لــە میــرس و شــام دامبەزرێنــن ـ كــە ئــەوە 

مافــی خۆیــان بــووە وەكــوو بنەماڵەیەكــی خــاوەن ئامانــج و بەرزەفڕیــی سیاســی کــە لــە میــرس و شــام هــەل مافــی خۆیــان بــووە وەكــوو بنەماڵەیەكــی خــاوەن ئامانــج و بەرزەفڕیــی سیاســی کــە لــە میــرس و شــام هــەل 

ــە دەســەاڵتێكی  ــەوە بهاتای ــی ئ ــان ـ؛ لەبری ــە جێگــە و پێگــەی خۆی ــەوە کــە کردوویانەت ــە دەســەاڵتێكی و بۆشــاییەکیان بینیوەت ــەوە بهاتای ــی ئ ــان ـ؛ لەبری ــە جێگــە و پێگــەی خۆی ــەوە کــە کردوویانەت و بۆشــاییەکیان بینیوەت

ــوو  ــی دەب ــی و مێژووی ــانازییەكی نەتەوەی ــورد ش ــۆ ك ــتە ب ــە؛ ئێس ــتاندا دامبەزراندای ــاو كوردس ــامییان لەن ــوو ئیس ــی دەب ــی و مێژووی ــانازییەكی نەتەوەی ــورد ش ــۆ ك ــتە ب ــە؛ ئێس ــتاندا دامبەزراندای ــاو كوردس ــامییان لەن ئیس

ــڵ و  ــە خێ ــڵ و گەل ــە خێ ــورد ل ــەوە«ی ک ــازبوونی »نەت ــوردی )و س ــی ك ــۆ دەوڵەت ــا ب ــان دادەن ــڵ و و بنچینەیەكی ــە خێ ــڵ و گەل ــە خێ ــورد ل ــەوە«ی ک ــازبوونی »نەت ــوردی )و س ــی ك ــۆ دەوڵەت ــا ب ــان دادەن و بنچینەیەكی

ــە ئەنجــام نەگەیشــتووە(، و  ــا ئێســتەش ب ــاوازەکان، کــە ئەمــە پرۆســەیەکە هەت ــە جی ــە ئەنجــام نەگەیشــتووە(، و »گــەل« و ئێتنیکــە کوردی ــا ئێســتەش ب ــاوازەکان، کــە ئەمــە پرۆســەیەکە هەت ــە جی »گــەل« و ئێتنیکــە کوردی

زمــان و كولتــووری كوردییــان بــەرەو پێــش دەبــرد. بۆیــە گلەیــی لــە ڕەوتــی مێــژوو و ڕووداوەكان دەكەیــن، كــە زمــان و كولتــووری كوردییــان بــەرەو پێــش دەبــرد. بۆیــە گلەیــی لــە ڕەوتــی مێــژوو و ڕووداوەكان دەكەیــن، كــە 

دەســەاڵتی بنەماڵــەی ئەییووبــی هیــچ بەرژەوەندییەكــی بــۆ كــورد وەكــوو مێــژوو و زمــان و كولتــوور و نەتــەوە دەســەاڵتی بنەماڵــەی ئەییووبــی هیــچ بەرژەوەندییەكــی بــۆ كــورد وەكــوو مێــژوو و زمــان و كولتــوور و نەتــەوە 

لــێ نەكەوتــەوە.لــێ نەكەوتــەوە.

بــا بڕوانیــن: ســەركردە و دەســەاڵتدارە فــارس و توركــەكان پێــش ســەردەمی صەالحوددینیــش دەوڵــەت و بــا بڕوانیــن: ســەركردە و دەســەاڵتدارە فــارس و توركــەكان پێــش ســەردەمی صەالحوددینیــش دەوڵــەت و 
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دەســەاڵتیان لــە ناوچــە و نــاو نەتــەوەی خۆیانــدا دامەزرانــدووە و قۆناغێكیــان لــە مێــژووی نەتــەوەی خۆیانــدا دەســەاڵتیان لــە ناوچــە و نــاو نەتــەوەی خۆیانــدا دامەزرانــدووە و قۆناغێكیــان لــە مێــژووی نەتــەوەی خۆیانــدا 

تۆمــار كــردووە، بــەاڵم دەســەاڵتی ئەییووبیــەكان شــتێكی وای بــۆ كــورد لــێ بەرهــەم نەهــات. بنەماڵــە فەرمانــڕەوا تۆمــار كــردووە، بــەاڵم دەســەاڵتی ئەییووبیــەكان شــتێكی وای بــۆ كــورد لــێ بەرهــەم نەهــات. بنەماڵــە فەرمانــڕەوا 

ــان ســەپاندووە،  ــووری خۆی ــی تریشــدا زمــان و كولت ــە ناوچــەی گەالن ــان كــردووە هەتاكــو ل ــەكان كارێكی ــان ســەپاندووە، توركی ــووری خۆی ــی تریشــدا زمــان و كولت ــە ناوچــەی گەالن ــان كــردووە هەتاكــو ل ــەكان كارێكی توركی

ــە  ــەدا، ك ــە ناوچەك ــان ل ــەر و جێگرەوەی ــی میراتب ــە توركیەكان ــەلجووقیەكان و دەوڵەت ــی س ــە حاڵەت ــوو ل ــە وەك ــەدا، ك ــە ناوچەك ــان ل ــەر و جێگرەوەی ــی میراتب ــە توركیەكان ــەلجووقیەكان و دەوڵەت ــی س ــە حاڵەت ــوو ل وەك

ــووری  ــە باك ــع«، و ل ــری واقی ــردە »ئەم ــو ئاســیای بچــووك ك ــەدۆڵ و هەم ــە ئەن ــان ل ــی توركیی ــووری ناســنامە و زمان ــە باك ــع«، و ل ــری واقی ــردە »ئەم ــو ئاســیای بچــووك ك ــەدۆڵ و هەم ــە ئەن ــان ل ــی توركیی ناســنامە و زمان

ــان.  ــی توركی زم ــردە گەلێك ــان ك ــوو ئازەریەكانی ــی وەك ــی ئێرانی ــش گەلێك ــاوای ئێرانی ــان. خۆرئ ــی توركی زم ــردە گەلێك ــان ك ــوو ئازەریەكانی ــی وەك ــی ئێرانی ــش گەلێك ــاوای ئێرانی خۆرئ

بۆیــە چاوەڕوانیەكــە لــە ئەییووبیــەكان ئــەوە نیــە كــوردی نەتەوەیــی بوونایــە و دەوڵەتێكــی نەتەوەیــی كوردییــان بۆیــە چاوەڕوانیەكــە لــە ئەییووبیــەكان ئــەوە نیــە كــوردی نەتەوەیــی بوونایــە و دەوڵەتێكــی نەتەوەیــی كوردییــان 

دامەزراندایــە و ئامانــج و ئەجێنــدای نەتەوەییــان ببوایــە و وەکــوو ناسیۆنالیســت کاریــان بکردایــە، بــەاڵم دامەزراندایــە و ئامانــج و ئەجێنــدای نەتەوەییــان ببوایــە و وەکــوو ناسیۆنالیســت کاریــان بکردایــە، بــەاڵم 

ــدووە، و  ــیان دانەمەزران ــان كوردستانییش ــوردی ی ــامیی ك ــەاڵتێكی ئیس ــە دەس ــە ك ــە ئەوەی ــە مێژووییەك ــدووە، و واقیع ــیان دانەمەزران ــان كوردستانییش ــوردی ی ــامیی ك ــەاڵتێكی ئیس ــە دەس ــە ك ــە ئەوەی ــە مێژووییەك واقیع

ــتانیەكەی  ــی و شارس ــاییە سیاس ــەی و قورس ــووە و پایتەختەك ــتاندا نەب ــۆی كوردس ــە ناوخ ــیان ل ــتانیەكەی دەسەاڵتەكەش ــی و شارس ــاییە سیاس ــەی و قورس ــووە و پایتەختەك ــتاندا نەب ــۆی كوردس ــە ناوخ ــیان ل دەسەاڵتەكەش

ــتانیش  ــان كوردس ــەاڵتی بنەماڵەكەی ــەداوە دەس ــان ن ــەوە ـ هەوڵی ــەالی كەم ــان ـ ب ــووە، ی ــتاندا نەب ــە كوردس ــتانیش ل ــان كوردس ــەاڵتی بنەماڵەكەی ــەداوە دەس ــان ن ــەوە ـ هەوڵی ــەالی كەم ــان ـ ب ــووە، ی ــتاندا نەب ــە كوردس ل

بگرێتــەوە. دەزانیــن كــە دەوڵەتــی ئەییووبــی لــە میــرس و شــام ]و باكــووری ســوودان و كەمێــك لــە باكــووری بگرێتــەوە. دەزانیــن كــە دەوڵەتــی ئەییووبــی لــە میــرس و شــام ]و باكــووری ســوودان و كەمێــك لــە باكــووری 

لیبیــای ئێســتە و خۆرئــاوای نیمچەدوورگــەی عەرەبــی هەتــا دەگاتــە یەمەنیش[ـــدا بــوو و جگــە لــە ناوچەكانــی لیبیــای ئێســتە و خۆرئــاوای نیمچەدوورگــەی عەرەبــی هەتــا دەگاتــە یەمەنیش[ـــدا بــوو و جگــە لــە ناوچەكانــی 

ــە  ــتە دەكەون ــارانەی ئێس ــەو ش ــك ل ــامن[ و هەندێ ــی ش ــژەی واڵتان ــە درێ ــە ك ــەو پێی ــتان ]ب ــاوای كوردس ــە خۆرئ ــتە دەكەون ــارانەی ئێس ــەو ش ــك ل ــامن[ و هەندێ ــی ش ــژەی واڵتان ــە درێ ــە ك ــەو پێی ــتان ]ب ــاوای كوردس خۆرئ

ــە  ــەو دەوڵەت ــرت ئ ــن[ ئی ــە، ماردی ــن، ئورف ــن، مەییافاریقی ــو: نیصصیبی ــەش وەك ــوورەوە ]ئەوان ــتانی باك ــە كوردس ــەو دەوڵەت ــرت ئ ــن[ ئی ــە، ماردی ــن، ئورف ــن، مەییافاریقی ــو: نیصصیبی ــەش وەك ــوورەوە ]ئەوان ــتانی باك كوردس

ــە  ــی و ڕاســتەوخۆیان ل ــە دەســەاڵتی كردەی ــوو. وات ــرس ب ــە می ــەوە، و پایتەختەكەشــی ل ــە كوردســتانی نەگرتووەت ــی و ڕاســتەوخۆیان ل ــە دەســەاڵتی كردەی ــوو. وات ــرس ب ــە می ــەوە، و پایتەختەكەشــی ل كوردســتانی نەگرتووەت

ــووری كوردســتان. ــی باك ــەڕی خۆرهەاڵت ــك ناوچــەی ئەوپ ــە هەندێ ــە ل ــووە، جگ ــووری كوردســتان.كوردســتاندا نەب ــی باك ــەڕی خۆرهەاڵت ــك ناوچــەی ئەوپ ــە هەندێ ــە ل ــووە، جگ كوردســتاندا نەب

نەخشەیەكی مێژوویی كە سنووری 
)سەڵتەنەتی ئەییووبی( دەنوێنێت
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لــە قۆناغێكــدا صەالحوددیــن شــارەزوور و هەولێــری هاتووەتــە دەســت )وەکــوو بەشــێک لــە میراتــی دەوڵەتــی لــە قۆناغێكــدا صەالحوددیــن شــارەزوور و هەولێــری هاتووەتــە دەســت )وەکــوو بەشــێک لــە میراتــی دەوڵەتــی 

زەنگــی(، بــەاڵم وەكــوو بنەماڵــە بایەخیــان بــە ناوچەكە نــەداوە، و ئــەوە نەبووەتە هــۆی بەجێ هێشــتنی مۆركێكی زەنگــی(، بــەاڵم وەكــوو بنەماڵــە بایەخیــان بــە ناوچەكە نــەداوە، و ئــەوە نەبووەتە هــۆی بەجێ هێشــتنی مۆركێكی 

كوردی-ئەییووبــی لــە ناوچەكــەدا. بەڵكــوو صەالحوددیــن كەســێك لــە بنەماڵەیەكــی تورکامنــی دەست ڕۆیشــتووی كوردی-ئەییووبــی لــە ناوچەكــەدا. بەڵكــوو صەالحوددیــن كەســێك لــە بنەماڵەیەكــی تورکامنــی دەست ڕۆیشــتووی 

هەولێــر دەكاتــە فەرمانــڕەوای هەولێــر و شــارەزوور، كــە ئەویــش ســوڵتان )موظەففەڕوددیــن گۆكبۆری(ـــە، كــە هەولێــر دەكاتــە فەرمانــڕەوای هەولێــر و شــارەزوور، كــە ئەویــش ســوڵتان )موظەففەڕوددیــن گۆكبۆری(ـــە، كــە 

ــە؛  ــە بنەماڵ ــێك ل ــە بەش ــە( و كردی ــكی دابووی ــی خوش ــە خاتوون ــۆی )ڕەبیع ــە زاوای خ ــەوەی كردبووی ــە ل ــە؛ جگ ــە بنەماڵ ــێك ل ــە بەش ــە( و كردی ــكی دابووی ــی خوش ــە خاتوون ــۆی )ڕەبیع ــە زاوای خ ــەوەی كردبووی ــە ل جگ

ــەك(ی  ــی كۆچ ــن عەل ــرتیش )زەینوددی ــە پێش ــارەزوور ]ك ــر و ش ــە هەولێ ــر ل ــڕەوا و جێگ ــە فەرمان ــی ب ــەك(ی كردیش ــی كۆچ ــن عەل ــرتیش )زەینوددی ــە پێش ــارەزوور ]ك ــر و ش ــە هەولێ ــر ل ــڕەوا و جێگ ــە فەرمان ــی ب كردیش

باوكیشــی فەرمانــڕەوای هەولێــر بــووە، وەكــوو جێگــر و دانــراوی قوطبوددیــن زەنگــی، فەرمانــڕەوای مووســڵی باوكیشــی فەرمانــڕەوای هەولێــر بــووە، وەكــوو جێگــر و دانــراوی قوطبوددیــن زەنگــی، فەرمانــڕەوای مووســڵی 

ــە  ــری ل ــن هەولێ ــی قوطبوددی ــی باوک ــن زەنگی ــرت عیامدوددی ــە پێش ــی، ک ــەی زەنگ ــە بنەماڵ ــۆی ل ــە ڕۆژگاری خ ــری ل ــن هەولێ ــی قوطبوددی ــی باوک ــن زەنگی ــرت عیامدوددی ــە پێش ــی، ک ــەی زەنگ ــە بنەماڵ ــۆی ل ڕۆژگاری خ

ســەلجووقیەکان بــە ڕێکەوتنێــک وەرگرتبــوو، شــارەزووریش پێشــرت عیامدوددینــی ناوبــراو لــە دەســتی ئەمیرێکــی ســەلجووقیەکان بــە ڕێکەوتنێــک وەرگرتبــوو، شــارەزووریش پێشــرت عیامدوددینــی ناوبــراو لــە دەســتی ئەمیرێکــی 

ــان  ــێ گوم ــە ب ــا(. ك ــووە ـ دەرهێن ــاش« هات ــوڕی ئەریســان ت ــە شــێوەی »قیفجــاق ک ــاوی ب ــە ن ــی ـ ک ــان تورکامن ــێ گوم ــە ب ــا(. ك ــووە ـ دەرهێن ــاش« هات ــوڕی ئەریســان ت ــە شــێوەی »قیفجــاق ک ــاوی ب ــە ن ــی ـ ک تورکامن

ــر، لەبریــی  ــە تۆخكردنــەوەی دیمــەن و ســیامی توركامنیــی شــاری هەولێ ــە ڕۆڵــی هەبــووە ل ــر، لەبریــی ئــەم فەرمانڕەوایی ــە تۆخكردنــەوەی دیمــەن و ســیامی توركامنیــی شــاری هەولێ ــە ڕۆڵــی هەبــووە ل ئــەم فەرمانڕەوایی

تۆخكردنــەوەی مۆركێكــی كــوردی. لێــرەدا ئــەو پرســیارە دروســت دەبێــت كــە تــا چ ڕادەیــەك صەالحوددیــن لــە تۆخكردنــەوەی مۆركێكــی كــوردی. لێــرەدا ئــەو پرســیارە دروســت دەبێــت كــە تــا چ ڕادەیــەك صەالحوددیــن لــە 

بیــری ئــەوەدا بــووە ئــەو ناوچانــەی كــە »كوردستان«ـــیان پــێ دەوترێــت لەژێــر دەســەاڵتی بنەماڵــە توركیــەكان بیــری ئــەوەدا بــووە ئــەو ناوچانــەی كــە »كوردستان«ـــیان پــێ دەوترێــت لەژێــر دەســەاڵتی بنەماڵــە توركیــەكان 

ــت،  ــەدا بووبێ ــەو ئامانج ــری ئ ــە بی ــە ل ــۆی؟ ڕەنگ ــەی خ ــەاڵتی بنەماڵەك ــر دەس ــە ژێ ــت و بیان هێنێت ــت، دەربهێنێ ــەدا بووبێ ــەو ئامانج ــری ئ ــە بی ــە ل ــۆی؟ ڕەنگ ــەی خ ــەاڵتی بنەماڵەك ــر دەس ــە ژێ ــت و بیان هێنێت دەربهێنێ

نــەك بــە پاڵنــەری نەتەوەیــی بەڵكــوو بــە پاڵنــەری بەرژەوەندیــی بنەماڵەیــی و وەكــوو كێشمەكێشــێك لەنێــوان نــەك بــە پاڵنــەری نەتەوەیــی بەڵكــوو بــە پاڵنــەری بەرژەوەندیــی بنەماڵەیــی و وەكــوو كێشمەكێشــێك لەنێــوان 

بنەماڵــە دەســەاڵتدارەكانی ئــەو ڕۆژگارە، بــەاڵم نیشــانەگەلێكی تەواویــش بــۆ ئــەم ئامانجــە نابینینــەوە، بەڵكــوو بنەماڵــە دەســەاڵتدارەكانی ئــەو ڕۆژگارە، بــەاڵم نیشــانەگەلێكی تەواویــش بــۆ ئــەم ئامانجــە نابینینــەوە، بەڵكــوو 

ئــەو ڕۆڵــەی دابوویــە گۆكبــۆری نیشــانەیەكە كــە ئــەو ئامانجــە دەكاتــە جێــی گومــان، یانــی ئــەوە پێشــان دەدات ئــەو ڕۆڵــەی دابوویــە گۆكبــۆری نیشــانەیەكە كــە ئــەو ئامانجــە دەكاتــە جێــی گومــان، یانــی ئــەوە پێشــان دەدات 

كــە صەالحوددیــن هیــچ كێشــەی نەبــووە لەگــەڵ فەرمانــڕەوا و دەســەاڵتداری توركــامن ئەگــەر ســەر بــە خــۆی كــە صەالحوددیــن هیــچ كێشــەی نەبــووە لەگــەڵ فەرمانــڕەوا و دەســەاڵتداری توركــامن ئەگــەر ســەر بــە خــۆی 

بــن و دڵســۆزیی بــۆ بنوێنــن. بــەم شــێوەیە دواییــش مێــژووی دوو ســەدەی دەوڵەتــی ئەیووبــی نەبــووە هــۆی بــن و دڵســۆزیی بــۆ بنوێنــن. بــەم شــێوەیە دواییــش مێــژووی دوو ســەدەی دەوڵەتــی ئەیووبــی نەبــووە هــۆی 

ئــەوەی دەســەاڵتی بنەماڵــە توركامنــەكان بەســەر كوردســتانەوە كــورت ببێتــەوە، نــە بــە مەبەســت و نەخشــە، و ئــەوەی دەســەاڵتی بنەماڵــە توركامنــەكان بەســەر كوردســتانەوە كــورت ببێتــەوە، نــە بــە مەبەســت و نەخشــە، و 

نــە بــە ڕێکــەوت و ئەنجامــی بەرژەوەنــدی و کێشمەکێشــی بنەماڵەییــش. نــە بــە ڕێکــەوت و ئەنجامــی بەرژەوەنــدی و کێشمەکێشــی بنەماڵەییــش. 

ئینجــا كەلەپــوور و میراتــی دەوڵەتــی ئەییووبــی بەتــەواوی بووەتــە كەلەپوورێكــی عەرەبــی. زمانــی ئــەو دەوڵەتە ئینجــا كەلەپــوور و میراتــی دەوڵەتــی ئەییووبــی بەتــەواوی بووەتــە كەلەپوورێكــی عەرەبــی. زمانــی ئــەو دەوڵەتە 

بــێ گومــان عەرەبــی بــووە، مێــژووی صەالحوددینیــش بــە عەرەبــی نوورساوەتــەوە، و ڕاگەیانــدن و بەڕێوەبردنــی بــێ گومــان عەرەبــی بــووە، مێــژووی صەالحوددینیــش بــە عەرەبــی نوورساوەتــەوە، و ڕاگەیانــدن و بەڕێوەبردنــی 

ــان  ــە دەســەاڵتدار و مێژووی ــە دەرەوەی كوردســتان بوونەت ــەكان ل ــووە. ئەییووبی ــی ب ــە عەرەب ــە ب ــەو دەوڵەت ــان ئ ــە دەســەاڵتدار و مێژووی ــە دەرەوەی كوردســتان بوونەت ــەكان ل ــووە. ئەییووبی ــی ب ــە عەرەب ــە ب ــەو دەوڵەت ئ

ــژووی  ــەك مێ ــامی ن ــژووی عەرەبی-ئیس ــە مێ ــێكە ل ــردووە بەش ــژووەی تۆماریان ك ــەو مێ ــت كردووە، و ئ ــژووی دروس ــەك مێ ــامی ن ــژووی عەرەبی-ئیس ــە مێ ــێكە ل ــردووە بەش ــژووەی تۆماریان ك ــەو مێ ــت كردووە، و ئ دروس

كــوردی یــان كوردی-ئیســامی. ئێســتەش میراتەكەیــان بــۆ واڵتانــی عەرەبیــی وەكــوو میــرس و شــام ماوەتــەوە، كــوردی یــان كوردی-ئیســامی. ئێســتەش میراتەكەیــان بــۆ واڵتانــی عەرەبیــی وەكــوو میــرس و شــام ماوەتــەوە، 

ــی میــرس و  ــی عەرەبی ــن دروشــمی دەوڵەت ــۆ »نرس«ەكــەی صەالحوددی ــااڵی هەڵ ــە: ئێســتەش ئ ــۆ منوون ــی میــرس و هــەر ب ــی عەرەبی ــن دروشــمی دەوڵەت ــۆ »نرس«ەكــەی صەالحوددی ــااڵی هەڵ ــە: ئێســتەش ئ ــۆ منوون هــەر ب

هەندێــك دەوڵەتــی عەرەبیــی تریشــە وەكــوو عێــراق.هەندێــك دەوڵەتــی عەرەبیــی تریشــە وەكــوو عێــراق.
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ئێمــە دەڵێیــن: بــا صەالحوددیــن و ئەییووبیــەكان پشــتیوانی سەرســەختی ئیســام و ئیســامی ســوننی بوونایــە ئێمــە دەڵێیــن: بــا صەالحوددیــن و ئەییووبیــەكان پشــتیوانی سەرســەختی ئیســام و ئیســامی ســوننی بوونایــە 

ــاوی  ــە ن ــوردی و ب ــی ك ــە زمان ــتان و ب ــاو كوردس ــەاڵم لەن ــە، ب ــوننییان دامبەزراندای ــی ئیســامیی س ــاوی و دەوڵەتێك ــە ن ــوردی و ب ــی ك ــە زمان ــتان و ب ــاو كوردس ــەاڵم لەن ــە، ب ــوننییان دامبەزراندای ــی ئیســامیی س و دەوڵەتێك

بنەماڵەیەكــی كــوردەوە بیان كردایــە، وەكــوو ئــەوەی ـ بــۆ منوونــە ـ بووەیهیــەكان و ســەلجووقیەكان كردیــان بــۆ بنەماڵەیەكــی كــوردەوە بیان كردایــە، وەكــوو ئــەوەی ـ بــۆ منوونــە ـ بووەیهیــەكان و ســەلجووقیەكان كردیــان بــۆ 

خۆیــان كــە زانــراوە پێــش ئەییووبیــەكان بــوون. ســەرنج دەدەیــن هــەر ئــەو كاتــە لــە ڕۆژگاری ســەلجووقیەكاندا، خۆیــان كــە زانــراوە پێــش ئەییووبیــەكان بــوون. ســەرنج دەدەیــن هــەر ئــەو كاتــە لــە ڕۆژگاری ســەلجووقیەكاندا، 

ــی و  ــی تورك ــی و ئەدەبیات ــی تورك ــدا زمان ــان كاتیش ــە هەم ــەاڵم ل ــووە ب ــی ب ــی فارس ــی ئەدەب ــد زمان ــی و هەرچەن ــی تورك ــی و ئەدەبیات ــی تورك ــدا زمان ــان كاتیش ــە هەم ــەاڵم ل ــووە ب ــی ب ــی فارس ــی ئەدەب ــد زمان هەرچەن

ــع.  ــری واقی ــردە ئەم ــەدۆڵ ك ــە ئەن ــان ل ــنامەی توركیی ــەوەی ناس ــە ل ــەوە، جگ ــەكان بوژاونەت ــتانە توركی ــع. داس ــری واقی ــردە ئەم ــەدۆڵ ك ــە ئەن ــان ل ــنامەی توركیی ــەوەی ناس ــە ل ــەوە، جگ ــەكان بوژاونەت ــتانە توركی داس

ــری  ــردە ئەم ــییان ك ــنامەی پارس ــان و ناس ــیش زم ــی فارس ــە دەرەوەی هەرێم ــیەكان ل ــە پارس ــرتیش بنەماڵ ــری پێش ــردە ئەم ــییان ك ــنامەی پارس ــان و ناس ــیش زم ــی فارس ــە دەرەوەی هەرێم ــیەكان ل ــە پارس ــرتیش بنەماڵ پێش

ــی زمان. ــردە فارس ــەورە ك ــی گ ــی ئێران ــە خۆرهەاڵت ــان ل ــع، و واڵت و هەرێمگەلێكی ــی زمان.واقی ــردە فارس ــەورە ك ــی گ ــی ئێران ــە خۆرهەاڵت ــان ل ــع، و واڵت و هەرێمگەلێكی واقی

لــە ســایەی نەبوونــی دەســەاڵتێكی ناوەندیــی ئیســامیی ـ بــەاڵم ـ كوردیــی لــە كوردســتانی ســەدەكانی لــە ســایەی نەبوونــی دەســەاڵتێكی ناوەندیــی ئیســامیی ـ بــەاڵم ـ كوردیــی لــە كوردســتانی ســەدەكانی 

ناوەڕاســتدا؛ مێژوومــان نــەك هــەر لــە الیەنــی سیاســی و خۆڕێبــەری و شــارداری و قەاڵداریــەوە الواز و هــەژارە، ناوەڕاســتدا؛ مێژوومــان نــەك هــەر لــە الیەنــی سیاســی و خۆڕێبــەری و شــارداری و قەاڵداریــەوە الواز و هــەژارە، 

بەڵكــو هیــچ دەقێكــی ئیســامیی كۆنیشــامن بــە زمانــی كــوردی نیــە، هیــچ نەبێــت وەرگێڕانێــك یــان ژێرنووســێکی بەڵكــو هیــچ دەقێكــی ئیســامیی كۆنیشــامن بــە زمانــی كــوردی نیــە، هیــچ نەبێــت وەرگێڕانێــك یــان ژێرنووســێکی 

كــوردی بــۆ قورئــان )کــە »موصحــەف«ی کۆنینــەی ژێرنووس کــراو بــە وەرگێڕانــی فارســی و تورکیــی عوســامنی كــوردی بــۆ قورئــان )کــە »موصحــەف«ی کۆنینــەی ژێرنووس کــراو بــە وەرگێڕانــی فارســی و تورکیــی عوســامنی 

ــۆژگاری و  ــا كتێبێكــی ئام ــان هەت ــوردی، ی ــی ك ــە زمان ــان »تەفســیر«ێك ب ــدا زۆرن(، ی ــی جیهان ــە کتێبخانەکان ــۆژگاری و ل ــا كتێبێكــی ئام ــان هەت ــوردی، ی ــی ك ــە زمان ــان »تەفســیر«ێك ب ــدا زۆرن(، ی ــی جیهان ــە کتێبخانەکان ل

ــە  ــی ئەمان ــووە هان ــدی نەب ــی و ناوەن ــە كــوردی. چونكــە دەســەاڵت و سياســەتێكی ناوخۆی ــی ب ــی ئایین ــە ڕێنامی ــی ئەمان ــووە هان ــدی نەب ــی و ناوەن ــە كــوردی. چونكــە دەســەاڵت و سياســەتێكی ناوخۆی ــی ب ــی ئایین ڕێنامی

ــك  ــی، یاخــود تەبەرســتانی، هەندێ ــی مازەندەران ــی كەم بایەخــی وەكــوو زمان ــی زمانێكــی ئێرانی ــە حاڵ ــدات. ب ــك ب ــی، یاخــود تەبەرســتانی، هەندێ ــی مازەندەران ــی كەم بایەخــی وەكــوو زمان ــی زمانێكــی ئێرانی ــە حاڵ ــدات. ب ب

ــە  ــۆن و ب ــی ك ــی مازەندەرانی ــە زمانێك ــە ب ــاوە، ك ــێ بەجێ م ــی ل ــیر«ی قورئان ــان و »تەفس ــی قورئ ــە دەستنووس ــۆن و ب ــی ك ــی مازەندەرانی ــە زمانێك ــە ب ــاوە، ك ــێ بەجێ م ــی ل ــیر«ی قورئان ــان و »تەفس ــی قورئ دەستنووس

ژێرنــووس وەرگێڕانــی قورئانیــان لەســەرە )كــە ئــەو زمانــە تەبەریــە كۆنــە ئێســتە لــە ئێــران بــە »طــربی قــرآن« ژێرنــووس وەرگێڕانــی قورئانیــان لەســەرە )كــە ئــەو زمانــە تەبەریــە كۆنــە ئێســتە لــە ئێــران بــە »طــربی قــرآن« 

ئامــاژەی بــۆ دەكرێــت(، و بــۆ ئەمــڕۆ بەڵگەیــەك و منوونەیەكــی بەنرخــە بــۆ زمانــی مازەندەرانــی لــە ســەردەمانی ئامــاژەی بــۆ دەكرێــت(، و بــۆ ئەمــڕۆ بەڵگەیــەك و منوونەیەكــی بەنرخــە بــۆ زمانــی مازەندەرانــی لــە ســەردەمانی 

ئیســامیی ڕابــردوودا. بــەاڵم هیــچ نەبێــت شــتێكی لــەم شــێوەیەش بــە زمانــی كــوردی لــەو ســەردەمانەوە )پێــش ئیســامیی ڕابــردوودا. بــەاڵم هیــچ نەبێــت شــتێكی لــەم شــێوەیەش بــە زمانــی كــوردی لــەو ســەردەمانەوە )پێــش 

١٠٠٠١٠٠٠ی كۆچــی( بۆمــان نەماوەتــەوە، كــە بتوانیــن ئێســتە بــۆ نووســینەوەی مێــژووی وشــەی كــوردی ســوودی لــێ ی كۆچــی( بۆمــان نەماوەتــەوە، كــە بتوانیــن ئێســتە بــۆ نووســینەوەی مێــژووی وشــەی كــوردی ســوودی لــێ 

ببینیــن. ئەمــە داخ و خەمــە قوڵەكەیــە.ببینیــن. ئەمــە داخ و خەمــە قوڵەكەیــە.
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ئەگــەر ئەییووبیەكانیــش لەنــاو كوردســتاندا دەوڵەتــی ئیســامییان دامبەزراندایــە و دەســەاڵتەكەیان ببوایــە ئەگــەر ئەییووبیەكانیــش لەنــاو كوردســتاندا دەوڵەتــی ئیســامییان دامبەزراندایــە و دەســەاڵتەكەیان ببوایــە 

ــامی-كوردی(، و  ــت؛ ئیس ــوردی )مەبەس ــی ك ــی كەلەپوورێك ــوردی و خەمڵین ــی ك ــەوەی زمان ــۆی بوژان ــە ه ــامی-كوردی(، و ب ــت؛ ئیس ــوردی )مەبەس ــی ك ــی كەلەپوورێك ــوردی و خەمڵین ــی ك ــەوەی زمان ــۆی بوژان ــە ه ب

ــەاڵكاری و  ــەاڵ و ق ــار و ق ــك ش ــتان، و كۆمەڵێ ــورد و كوردس ــژووی ك ــە مێ ــێك ل ــە بەش ــە ب ــان ببوای ــەاڵكاری و مێژووەكەی ــەاڵ و ق ــار و ق ــك ش ــتان، و كۆمەڵێ ــورد و كوردس ــژووی ك ــە مێ ــێك ل ــە بەش ــە ب ــان ببوای مێژووەكەی

ــان  ــووری و شــوێنەواری مێژووییی ــەی كەلەپ ــی گــەورە و باڵەخان ــە و خوێندنگــە و مزگەوت ــە و مۆزەخان ــان كتێبخان ــووری و شــوێنەواری مێژووییی ــەی كەلەپ ــی گــەورە و باڵەخان ــە و خوێندنگــە و مزگەوت ــە و مۆزەخان كتێبخان

بــۆ ئێمــە بەجێ بهێشــتایە؛ ئێســتە ئێمــە سوپاســگوزاریان دەبویــن )بــۆ تەوژمــە ئیســامیە ســوننیە كوردیەكــەش بــۆ ئێمــە بەجێ بهێشــتایە؛ ئێســتە ئێمــە سوپاســگوزاریان دەبویــن )بــۆ تەوژمــە ئیســامیە ســوننیە كوردیەكــەش 

بناغەیەكــی پتــەو دەبــوو(. بــەاڵم ئــەوان تەنهــا یەكێكــن لــەو بنەماڵــە دەســەاڵتدارانەی كــە بەشــێك لــە مێــژووی بناغەیەكــی پتــەو دەبــوو(. بــەاڵم ئــەوان تەنهــا یەكێكــن لــەو بنەماڵــە دەســەاڵتدارانەی كــە بەشــێك لــە مێــژووی 

ــتەش  ــتووه. ئێس ــێ نەهێش ــتاندا بەج ــه كوردس ــیان ل ــت گۆڕێكیش ــچ نەبێ ــاوە. هی ــان پێك هێن ــی عەرەبیی ــتەش واڵتان ــتووه. ئێس ــێ نەهێش ــتاندا بەج ــه كوردس ــیان ل ــت گۆڕێكیش ــچ نەبێ ــاوە. هی ــان پێك هێن ــی عەرەبیی واڵتان

ــەاڵی دیمەشــق(  ــە )ق ــە ســەرەتا ل ــە دیمەشــق، ك ــە ل ــی ئومەوی(ـ ــای )مزگەوت ــە پەن ــن ل ــەاڵی دیمەشــق( گڵكــۆی صەالحوددی ــە )ق ــە ســەرەتا ل ــە دیمەشــق، ك ــە ل ــی ئومەوی(ـ ــای )مزگەوت ــە پەن ــن ل گڵكــۆی صەالحوددی

ــی  ــای دیوارێك ــە پەن ــەرەوەیە ل ــی بەس ــە گومەزێك ــەك ك ــۆ ئارامگای ــرتاوەتەوە ب ــی گواس ــەاڵم دوای ــژراوە، ب ــی نێ ــای دیوارێك ــە پەن ــەرەوەیە ل ــی بەس ــە گومەزێك ــەك ك ــۆ ئارامگای ــرتاوەتەوە ب ــی گواس ــەاڵم دوای ــژراوە، ب نێ

ــەوی. ــی ئوم ــەوی.مزگەوت ــی ئوم مزگەوت

ئەمانــە نــە دادگایــی صەالحوددیــن و ئەییووبیــەكان بــوون، و نــە هەتــا گلەییــش بــوون لێیــان، بــەاڵم ئەمانــە نــە دادگایــی صەالحوددیــن و ئەییووبیــەكان بــوون، و نــە هەتــا گلەییــش بــوون لێیــان، بــەاڵم 

ــن  ــەی دەكەی ــە ئەندێش ــۆرەی ك ــەم ج ــژوو ب ــی مێ ــەر ڕەوت ــە ئەگ ــە، ك ــە مێژووییەكەی ــەوەی واقیع ــن ڕوون كردن ــەی دەكەی ــە ئەندێش ــۆرەی ك ــەم ج ــژوو ب ــی مێ ــەر ڕەوت ــە ئەگ ــە، ك ــە مێژووییەكەی ــەوەی واقیع ڕوون كردن

ــە  ــوو ب ــە دەب ــەم دەوڵەت ــی، و ئ ــە هەبوونــی دەوڵەتــی ئەییووب ــوو ل ــە؛ كــورد بەگشــتی ســوودمەند دەب ــە بگەڕای ــوو ب ــە دەب ــەم دەوڵەت ــی، و ئ ــە هەبوونــی دەوڵەتــی ئەییووب ــوو ل ــە؛ كــورد بەگشــتی ســوودمەند دەب بگەڕای

ــد  ــووە ناوەن ــتان، و دەب ــی كوردس ــتی دوایین ــەردەمی ناوەڕاس ــژووی س ــە مێ ــی ل ــگ و دامەزرێن ــێكی گرن ــد بەش ــووە ناوەن ــتان، و دەب ــی كوردس ــتی دوایین ــەردەمی ناوەڕاس ــژووی س ــە مێ ــی ل ــگ و دامەزرێن ــێكی گرن بەش

ــە  ــە ك ــە جۆرێك ــە ب ــە مێژووییەك ــەاڵم واقیع ــوێ. ب ــەردەمی ن ــۆ س ــش ب ــی بەهێزی ــزەرەوە و بەردەبازێك ــە و گوێ ــە ك ــە جۆرێك ــە ب ــە مێژووییەك ــەاڵم واقیع ــوێ. ب ــەردەمی ن ــۆ س ــش ب ــی بەهێزی ــزەرەوە و بەردەبازێك و گوێ

خۆمــان لــە ئاســت بنەماڵەیەكــی بەهێــزی بــە ڕەچەڵــەك كــورددا دەبینینــەوە، كــە تەنهــا شــانازیی ئەوەمــان بــۆ خۆمــان لــە ئاســت بنەماڵەیەكــی بەهێــزی بــە ڕەچەڵــەك كــورددا دەبینینــەوە، كــە تەنهــا شــانازیی ئەوەمــان بــۆ 

دەمێنێتــەوە كــە بــە ڕەچەڵــەك و خوێــن كــورد بــوون، و تەنهــا دەبنــە منوونەیــەك بــۆ خۆبەخشــی و بەشــداریی دەمێنێتــەوە كــە بــە ڕەچەڵــەك و خوێــن كــورد بــوون، و تەنهــا دەبنــە منوونەیــەك بــۆ خۆبەخشــی و بەشــداریی 

كــورد لــە شارســتانێتی و مێــژووی ئیســامی و لــە بنیات نانــی دەوڵــەت و قەوارەكانــی ئیســامی ســوننیی عەرەبــی كــورد لــە شارســتانێتی و مێــژووی ئیســامی و لــە بنیات نانــی دەوڵــەت و قەوارەكانــی ئیســامی ســوننیی عەرەبــی 

دەستنووسێكی قورئان و »تەفسیر«، 
لەگەڵ ژێرنووسی تەبەری
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پەیكەری صەالحوددین لە دیمەشق

گڵكۆی صەالحوددین، لە دیمەشق

ــوننیەوە  ــامە س ــەم ئیس ــوننی  ب ــوڵامنی س ــوردی موس ــتەیی ك ــانی وابەس ــن ناونیش ــە زەقرتی ــدا، و دەبن ــوننیەوە و توركی ــامە س ــەم ئیس ــوننی  ب ــوڵامنی س ــوردی موس ــتەیی ك ــانی وابەس ــن ناونیش ــە زەقرتی ــدا، و دەبن و توركی

ــی و تەوژمــی سیاســی. ــازی ئایین ــوو ڕێب ــی و تەوژمــی سیاســی.وەك ــازی ئایین ــوو ڕێب وەك
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پەراوێز:پەراوێز:

))١١( أبو شامة، كتاب الروضتن. جـ. ( أبو شامة، كتاب الروضتن. جـ. ٢٢، صص. ، صص. ١٧١٧--١٨١٨. هەروەها: ابن كثر، البداية والنهاية. جـ. . هەروەها: ابن كثر، البداية والنهاية. جـ. ١٢١٢، ص. ، ص. ٣١٥٣١٥..

))٢٢( أبــو شــامة، كتــاب الروضتــن. ( أبــو شــامة، كتــاب الروضتــن. ٢٢، ، ١٠١٠. ابــن واصــل، مفــرج . ابــن واصــل، مفــرج ١٩٥٧١٩٥٧. جـــ. . جـــ. ١١، ص. ، ص. ١٤٩١٤٩. الصفــدي، الــوايف بالوفيــات. . الصفــدي، الــوايف بالوفيــات. 

٢٩٢٩، ، ٥١٥١. ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة. . ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة. ١٢١٢، ، ٣١٤٣١٤..

))٣٣( ابــن شــداد، النــوادر الســلطانية. ص. ( ابــن شــداد، النــوادر الســلطانية. ص. ٥٧٥٧: )صــربه واحتســابه رحمــة اللــه عليــه(: »ولقــد رأيتــه رحمــه اللــه مبــرج : )صــربه واحتســابه رحمــة اللــه عليــه(: »ولقــد رأيتــه رحمــه اللــه مبــرج 

عــكا وهــو عــى غايــة مــن مــرض اعــرتاه بســبب كــرة دماميــل كانــت ظهــرت عليــه مــن وســطه إىل ركبتيــه بحيــث عــكا وهــو عــى غايــة مــن مــرض اعــرتاه بســبب كــرة دماميــل كانــت ظهــرت عليــه مــن وســطه إىل ركبتيــه بحيــث 

ال يســتطيع الجلــوس وإمنــا يكــون منكبــا عــى جانبــه إن كان بالخيمــة، وامتنــع مــن مــد الطعــام بــن يديــه لعجــزه ال يســتطيع الجلــوس وإمنــا يكــون منكبــا عــى جانبــه إن كان بالخيمــة، وامتنــع مــن مــد الطعــام بــن يديــه لعجــزه 

عــن الجلــوس وكان يأمــر أن يفــرق عــى النــاس، وكان مــع ذلــك قــد نــزل بخيمــة الحــرب قريبــا مــن العــدو، وقــد عــن الجلــوس وكان يأمــر أن يفــرق عــى النــاس، وكان مــع ذلــك قــد نــزل بخيمــة الحــرب قريبــا مــن العــدو، وقــد 

رتــب النــاس ميمنــة وميــرسة وقلبــاً تعبيــة القتــال، وكان مــع ذلــك كلــه يركــب مــن بكــرة النهــار إىل صــاة املغــرب رتــب النــاس ميمنــة وميــرسة وقلبــاً تعبيــة القتــال، وكان مــع ذلــك كلــه يركــب مــن بكــرة النهــار إىل صــاة املغــرب 

يطــوف عــى األطــاب صابــراً عــى شــدة األمل وقــوة رضبــان الدمامــل، وأنــا أتعجــب مــن ذلــك، فيقــول: إذا ركبــت يطــوف عــى األطــاب صابــراً عــى شــدة األمل وقــوة رضبــان الدمامــل، وأنــا أتعجــب مــن ذلــك، فيقــول: إذا ركبــت 

يــزول عنــي أملهــا حتــى أنــزل، وهــذه عنايــة ربانيــة«. ابــن واصــل، كتــاب الروضتــن. جـــ. يــزول عنــي أملهــا حتــى أنــزل، وهــذه عنايــة ربانيــة«. ابــن واصــل، كتــاب الروضتــن. جـــ. ٤٤، ص. ، ص. ٣٩٥٣٩٥..

))٤٤( ابــن العديــم، زبــدة الحلــب ص. ( ابــن العديــم، زبــدة الحلــب ص. ٣٥١٣٥١: »فاســتتبت أحوالــه، وبــذل املــال، وتــاب عــن رشب الخمــر، وأخــذ يف : »فاســتتبت أحوالــه، وبــذل املــال، وتــاب عــن رشب الخمــر، وأخــذ يف 

الجــد والتشــمر يف أمــوره كلهــا«. أبــو شــامة، كتــاب الروضتــن. جـــ. الجــد والتشــمر يف أمــوره كلهــا«. أبــو شــامة، كتــاب الروضتــن. جـــ. ٢٢، ص. ، ص. ٦٩٦٩: »وفَــوض اأْلَمــر بعــده إِىَل َصــَاح : »وفَــوض اأْلَمــر بعــده إِىَل َصــَاح 

ــَوال َوملــك الرَِّجــال وهانــت ِعْنــده  ــَوال َوملــك الرَِّجــال وهانــت ِعْنــده الّديــن واســتقرت الَْقَواِعــد واســتتبت اأْلَْحــَوال عــى أحســن نظــام وبــذل اأْلَْم الّديــن واســتقرت الَْقَواِعــد واســتتبت اأْلَْحــَوال عــى أحســن نظــام وبــذل اأْلَْم

ــو وتقمــص بلبــاس  ــاَب َعــن الْخمــر َوأْعــرض َعــن أَســبَاب اللَّْه ــِه فَتَ ــاىَل َعلَيْ ــا فملكهــا وشــكر نْعَمــة اللــه تََع نْيَ ــو وتقمــص بلبــاس الدُّ ــاَب َعــن الْخمــر َوأْعــرض َعــن أَســبَاب اللَّْه ــِه فَتَ ــاىَل َعلَيْ ــا فملكهــا وشــكر نْعَمــة اللــه تََع نْيَ الدُّ

ــات  ــكان، وفي ــن خل ــه«. اب ــاىَل إِىَل رَحمت ــه تََع ــاه الل ــُه َواَل ازَْداَد إاِلَّ جــدا إِىَل أَن توف ــاد َعن ــا َع ــاد َوَم ــد َوااِلْجِتَه ــات الْج ــكان، وفي ــن خل ــه«. اب ــاىَل إِىَل رَحمت ــه تََع ــاه الل ــُه َواَل ازَْداَد إاِلَّ جــدا إِىَل أَن توف ــاد َعن ــا َع ــاد َوَم ــد َوااِلْجِتَه الْج

األعيــان. جـــ. األعيــان. جـــ. ٧٧، ص. ، ص. ١٥١١٥١. ابــن واصــل، مفــرج الكــروب. جـــ. . ابــن واصــل، مفــرج الكــروب. جـــ. ١١، ص. ، ص. ١٦٨١٦٨. أبــو الفــداء، املختــر. جـــ. . أبــو الفــداء، املختــر. جـــ. ٣٣، ص. ، ص. ٤٨٤٨: : 

»وملــا فــوض األمــر إىل صــاح الديــن، تــاب عــن رشب الخمــر وأعــرض عــن أســباب اللهــو، وتقمــص لبــاس الجــد، »وملــا فــوض األمــر إىل صــاح الديــن، تــاب عــن رشب الخمــر وأعــرض عــن أســباب اللهــو، وتقمــص لبــاس الجــد، 

ودام عــى ذلــك إىل أن توفــاه اللــه تعــاىل«. الذهبــي، تاريــخ اإلســام. جـــ. ودام عــى ذلــك إىل أن توفــاه اللــه تعــاىل«. الذهبــي، تاريــخ اإلســام. جـــ. ١٢١٢، ص. ، ص. ٢١٩٢١٩: »قــال القــايض بهــاء الديــن : »قــال القــايض بهــاء الديــن 

ــه، وملـّـا فـُـوِّض إِلَيْــِه تــاب مــن الخمــر وأعــرض َعــِن اللَّْهــو. جـــ.  ــه، وملـّـا فـُـوِّض إِلَيْــِه تــاب مــن الخمــر وأعــرض َعــِن اللَّْهــو. جـــ. بــن شــداد: كانــت الوصيَّــة إىل صــاح الّديــن مــن عمِّ بــن شــداد: كانــت الوصيَّــة إىل صــاح الّديــن مــن عمِّ

١٢١٢، ص. ، ص. ٨٩٣٨٩٣: » وكان ِشــْحَنة دمشــق، ويــرب الخمــر، فُمــْذ بــارَش املُملـْـك طلــق الخمــر واللـّـّذات«. الذهبــي، ســر : » وكان ِشــْحَنة دمشــق، ويــرب الخمــر، فُمــْذ بــارَش املُملـْـك طلــق الخمــر واللـّـّذات«. الذهبــي، ســر 

يـْـِن  يـْـِن : »وَكَاَن َصــاَح الدِّ أعــام النبــاء. جـــ. أعــام النبــاء. جـــ. ٢١٢١، ص. ، ص. ٢٧٩٢٧٩: »َومنــذ تســلطََن، طَلـّـق الَخْمــر َواللَّــَذات«. جـــ. : »َومنــذ تســلطََن، طَلـّـق الَخْمــر َواللَّــَذات«. جـــ. ٢١٢١، ص. ، ص. ٢٨٢٢٨٢: »وَكَاَن َصــاَح الدِّ

ــه ِبالُكــرَة«. العمــري، مســالك  يْــِن يُاعبُ ــاً إِىَل نُــْور الدِّ ــَكاَن يَــَرب الَخْمــر، ثـُـمَّ تَــاَب، وَكَاَن ُمحببّ ــه ِبالُكــرَة«. العمــري، مســالك ِشــْحَنة ِدَمْشــق، فَ يْــِن يُاعبُ ــاً إِىَل نُــْور الدِّ ــَكاَن يَــَرب الَخْمــر، ثـُـمَّ تَــاَب، وَكَاَن ُمحببّ ِشــْحَنة ِدَمْشــق، فَ

األبصــار. جـــ. األبصــار. جـــ. ٢٧٢٧، ص. ، ص. ٩٠٩٠: »وملــا فــّوض األمــر إىل صــاح الديــن تــاب عــن رشب الخمــر، وأعــرض عــن أســباب اللهــو، : »وملــا فــّوض األمــر إىل صــاح الديــن تــاب عــن رشب الخمــر، وأعــرض عــن أســباب اللهــو، 

وتقمــص لبــاس الجــد، ودام عــى ذلــك إىل أن توفــاه اللــه عــز وجــل«. اليافعــي، مــرآة الجنــان. جـــ. وتقمــص لبــاس الجــد، ودام عــى ذلــك إىل أن توفــاه اللــه عــز وجــل«. اليافعــي، مــرآة الجنــان. جـــ. ٣٣، ص. ، ص. ٣٣٦٣٣٦..

))٥٥( الذهبي، سر أعام النباء. جـ. ( الذهبي، سر أعام النباء. جـ. ٢١٢١، ص. ، ص. ٢٨٢٢٨٢. . 

))٦٦( الذهبي، تاريخ اإلسام. جـ. ( الذهبي، تاريخ اإلسام. جـ. ١٢١٢، ص. ، ص. ٨٩٣٨٩٣..
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))٧٧( الذهبي، سر أعام النباء. جـ. ( الذهبي، سر أعام النباء. جـ. ٢١٢١، ص. ، ص. ٢٧٩٢٧٩..

))٨٨( ئیــن كەثیــر دەڵێــت )ئەل-ئەفضــەل( دوای مردنــی باوكــی خــراپ كارەكانــی بردبەڕێــوە، بــۆ منوونــە؛ فەرماندە ( ئیــن كەثیــر دەڵێــت )ئەل-ئەفضــەل( دوای مردنــی باوكــی خــراپ كارەكانــی بردبەڕێــوە، بــۆ منوونــە؛ فەرماندە 

ــك كــردەوە، ئینجــا دەڵێــت: ســەری  ــە خــۆی نزی ــری ل ــی ت ــی باوكــی دوورخســتەوە و خەڵكان ــی تایبەت ــك كــردەوە، ئینجــا دەڵێــت: ســەری و پیاوان ــە خــۆی نزی ــری ل ــی ت ــی باوكــی دوورخســتەوە و خەڵكان ــی تایبەت و پیاوان

ــر(ی  ــن ئەل-ئەثی ــن )ئی ــاء ئەل-دی ــڵێت: ضی ــەپ. دەش ــواردن و گاڵتەوگ ــەی و ڕاب ــەوەی م ــەر خواردن ــردە س ــر(ی ك ــن ئەل-ئەثی ــن )ئی ــاء ئەل-دی ــڵێت: ضی ــەپ. دەش ــواردن و گاڵتەوگ ــەی و ڕاب ــەوەی م ــەر خواردن ــردە س ك

وەزیــری بەســەریدا زاڵ ببــوو و ئــەم بــوو كــە بــەو ئاقارەیــدا دەبــرد، ئیــرت هەردووكیــان فەوتــان و گومــڕا بــوون، وەزیــری بەســەریدا زاڵ ببــوو و ئــەم بــوو كــە بــەو ئاقارەیــدا دەبــرد، ئیــرت هەردووكیــان فەوتــان و گومــڕا بــوون، 

و خێروخۆشــیەكەیان تــا ســەر نەبــوو. بڕوانــە: ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة. جـــ. و خێروخۆشــیەكەیان تــا ســەر نەبــوو. بڕوانــە: ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة. جـــ. ١٣١٣، ص. ، ص. ١٢١٢: »وَكَاَن اأْلَفَْضــُل بَْعــَد : »وَكَاَن اأْلَفَْضــُل بَْعــَد 

ــِو  ــَل َعــَى رُشِْب الُْمْســِكِر َواللَّْه ــَب َوأَقْبَ ــرََّب اأْلََجانِ ــُه، َوقَ ــرَاَء أَِبيــِه َوَخَواصَّ ــَد أَُم ــَر فَأَبَْع ــاَء التَّْدِب ــْد أََس ــْوِت أَِبيــِه قَ ــِو َم ــَل َعــَى رُشِْب الُْمْســِكِر َواللَّْه ــَب َوأَقْبَ ــرََّب اأْلََجانِ ــُه، َوقَ ــرَاَء أَِبيــِه َوَخَواصَّ ــَد أَُم ــَر فَأَبَْع ــاَء التَّْدِب ــْد أََس ــْوِت أَِبيــِه قَ َم

ــَف  ــَك، فَتَلِ ــُدوُه إِىَل َذلِ ــِذي كَاَن يَْح ــَو الَّ ، َوُه ــَزِريُّ ــرِ الَْج ــُن اأْلَثِ ــِن بْ ي ــاُء الدِّ ــرُە ِضيَ ــِه َوِزي ــتَْحَوَذ َعلَيْ ــِب، َواْس ــَف َواللَِّع ــَك، فَتَلِ ــُدوُه إِىَل َذلِ ــِذي كَاَن يَْح ــَو الَّ ، َوُه ــَزِريُّ ــرِ الَْج ــُن اأْلَثِ ــِن بْ ي ــاُء الدِّ ــرُە ِضيَ ــِه َوِزي ــتَْحَوَذ َعلَيْ ــِب، َواْس َواللَِّع

ــِت النِّْعَمــُة َعْنُهــاَم..«. ــُه، َوزَالَ ــُه، َوَضــلَّ َوأََضلَّ ــِت النِّْعَمــُة َعْنُهــاَم..«.َوأَتْلََف ــُه، َوزَالَ ــُه، َوَضــلَّ َوأََضلَّ َوأَتْلََف

))٩٩( ابن األثر، الكامل. جـ. ( ابن األثر، الكامل. جـ. ٩٩، ص. ، ص. ٣٤٢٣٤٢..

))١٠١٠( أ بو شامة، كتاب الروضتن. جـ. ( أ بو شامة، كتاب الروضتن. جـ. ١١، ص. ، ص. ٤٠٣٤٠٣..

ــه   ــه  ب ــدا ]ك ــه رچاوه  عه ره بیه كان ــه  س ــه وه ؛ ل ــاران« دەیخوێنن ــێوه ی »ئ ــه  ش ــك ب ــە هەندێ ــاوی »أران« ك ــه  ( ن ــه  ب ــدا ]ك ــه رچاوه  عه ره بیه كان ــه  س ــه وه ؛ ل ــاران« دەیخوێنن ــێوه ی »ئ ــه  ش ــك ب ــە هەندێ ــاوی »أران« ك ))١١١١( ن

شــێوه ی »أَرَّان« و »الــرَّان« نــوورساوه[ بــه  |ئــه ڕڕان| ده خوێرنێتــه وه . لــه  په هله وییشــدا ناوه كــه  هــه ر »ئــه ڕڕان« شــێوه ی »أَرَّان« و »الــرَّان« نــوورساوه[ بــه  |ئــه ڕڕان| ده خوێرنێتــه وه . لــه  په هله وییشــدا ناوه كــه  هــه ر »ئــه ڕڕان« 

بــووه ، بــه  شــێوه ی »ئه رهــان« و »ئه ردهــان« یــش هاتــووه . كــه  ئه مــه  ناوچه یه كــی مێژوویــی كۆنــه  لــه  بــووه ، بــه  شــێوه ی »ئه رهــان« و »ئه ردهــان« یــش هاتــووه . كــه  ئه مــه  ناوچه یه كــی مێژوویــی كۆنــه  لــه  

قه وقــاز ئێســته  ده كه وێتــه  كۆمــاری ئازه ربه یجــان.قه وقــاز ئێســته  ده كه وێتــه  كۆمــاری ئازه ربه یجــان.

))١٢١٢( دەقەكــە نــوورساوە »بــاد الكــرج« كــە مەبەســتی »ِبــاد الگُْرج«ـــە یانــی »گورجســتان«. بــەاڵم هەندێك ئەمە ( دەقەكــە نــوورساوە »بــاد الكــرج« كــە مەبەســتی »ِبــاد الگُْرج«ـــە یانــی »گورجســتان«. بــەاڵم هەندێك ئەمە 

ــپۆڕی  ــیش، پس ــپۆڕی -(ـ ــیش، پس ــاؤوط( )١٩٥٤١٩٥٤-(ـ ــود األرن ــو )محم ــه  هەتاك ــه م هه ڵه ی ــەوە ، و ئ ــه ره ج« لێك دەدەن ــی ك ــە »واڵت ــاؤوط( )ب ــود األرن ــو )محم ــه  هەتاك ــه م هه ڵه ی ــەوە ، و ئ ــه ره ج« لێك دەدەن ــی ك ــە »واڵت ب

ــه   ــه  و ل ــن ذهب«ـ ــار م ــی »شــذرات الذهــب يف أخب ــه  ســاخكه ره وه ی كتێب ــی ك ــژووی ئیســامی، كردوویه ت ــه  مێ ــه  و ل ــن ذهب«ـ ــار م ــی »شــذرات الذهــب يف أخب ــه  ســاخكه ره وه ی كتێب ــی ك ــژووی ئیســامی، كردوویه ت مێ

په راوێــزی خۆیــدا له ســه ر ئــه و ده ســته واژە یه  كــه  )ابــن العــامد( یــش نه قڵــی كــردووه.. ئه ویــش ـ لــه  )یاقــوت(په راوێــزی خۆیــدا له ســه ر ئــه و ده ســته واژە یه  كــه  )ابــن العــامد( یــش نه قڵــی كــردووه.. ئه ویــش ـ لــه  )یاقــوت(

ـــه وه  نه قــڵ ده كات ـ وه كــو ڕاڤــه  نووســیویه تی »والكــرج: مدينــة بــن همــذان وأصبهــان«، واتــه  شــارێكه  له نێــوان ـــه وه  نه قــڵ ده كات ـ وه كــو ڕاڤــه  نووســیویه تی »والكــرج: مدينــة بــن همــذان وأصبهــان«، واتــه  شــارێكه  له نێــوان 

ــش  ــه  ئه می ــش  )هامــش(. وات ــه  ئه می ــن العــامد، شــذرات الذهــب. جـــ. ٦٦، ص. ، ص. ٤٨٩٤٨٩ )هامــش(. وات ــه: اب ــه دان و ئه صفه هــان«. بڕوان ــن العــامد، شــذرات الذهــب. جـــ. هه م ــه: اب ــه دان و ئه صفه هــان«. بڕوان هه م

ــه ی )یاقــوت( باســی كــردووه  و ده ڵێــت  ــه و »كه ره ج«ـ ــد ئاشــكرایه  كــه  ئ ــه  »كــه ره ج« تێگه یشــتووه ، هه رچه ن ــه ی )یاقــوت( باســی كــردووه  و ده ڵێــت ب ــه و »كه ره ج«ـ ــد ئاشــكرایه  كــه  ئ ــه  »كــه ره ج« تێگه یشــتووه ، هه رچه ن ب

ــه .  ــه  شارســتانی تاران ــه ی ئێســته  مه شــهووره  و ســه ر ب ــه و »كه ره ج«ـ ــاوازه  ل ــووه ؛ جی ــك ب ــه وه  نزی ــه  هه مه دان ــه . ل ــه  شارســتانی تاران ــه ی ئێســته  مه شــهووره  و ســه ر ب ــه و »كه ره ج«ـ ــاوازه  ل ــووه ؛ جی ــك ب ــه وه  نزی ــه  هه مه دان ل

بــه اڵم لــه  ڕاســتیدا مه به ســت لــه  »بــاد الكــرج« لــه و ده قــه ی )ئیــن خه للیكان(ـــدا كــه  دواتــر زۆر لێــی نه قــڵ بــه اڵم لــه  ڕاســتیدا مه به ســت لــه  »بــاد الكــرج« لــه و ده قــه ی )ئیــن خه للیكان(ـــدا كــه  دواتــر زۆر لێــی نه قــڵ 

كــراوه ؛ )واڵتــی گورج(ـــه  واتــه  )گورجســتان( یانــی  نیشــتامنی گه لــی گورجــی. هــه ر شــێوه ی ده ســته واژە كه  »بــاد كــراوه ؛ )واڵتــی گورج(ـــه  واتــه  )گورجســتان( یانــی  نیشــتامنی گه لــی گورجــی. هــه ر شــێوه ی ده ســته واژە كه  »بــاد 

ــه  عه ره بیــدا ده وترێــت »بــاد ...« وه كــوو ئــه وه   ــاوی گه لێكــه ، چونكــه  كاتێــك ل ــاره  كــه  »الكــرج« ن ــه  عه ره بیــدا ده وترێــت »بــاد ...« وه كــوو ئــه وه  الكــرج« دی ــاوی گه لێكــه ، چونكــه  كاتێــك ل ــاره  كــه  »الكــرج« ن الكــرج« دی

ــی »كوردســتان«. ئینجــا  ــاد الكــرد« یان ــی »هیندســتان«، »ب ــد« یان ــاد الهن ــت »...ســتان«، وه كــو »ب ــه  بوترێ ــی »كوردســتان«. ئینجــا وای ــاد الكــرد« یان ــی »هیندســتان«، »ب ــد« یان ــاد الهن ــت »...ســتان«، وه كــو »ب ــه  بوترێ وای

»بــاد الگــرج« ێــك كــه  هاوســنووروی »ئــه ڕڕان« بێــت و بكه وێتــه  ئــه والی كۆتایــی ئازه ربه یجــان؛ هــه ر ده بێــت »بــاد الگــرج« ێــك كــه  هاوســنووروی »ئــه ڕڕان« بێــت و بكه وێتــه  ئــه والی كۆتایــی ئازه ربه یجــان؛ هــه ر ده بێــت 
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بكاتــه  »واڵتــی گورجیــه كان« نــه ك »شــاری كــه ره ج«!بكاتــه  »واڵتــی گورجیــه كان« نــه ك »شــاری كــه ره ج«!

))١٣١٣( ابن خلكان، وفيات األعيان. جـ. ( ابن خلكان، وفيات األعيان. جـ. ٧٧، ص. ، ص. ١٣٩١٣٩--١٤١١٤١..

))١٤١٤( بۆ درێژەی زیاتری باسەكە الی مینۆرسكی؛ بڕوانە:( بۆ درێژەی زیاتری باسەكە الی مینۆرسكی؛ بڕوانە:

Minorsky, V., Studies in Caucasian History: I. New Light on the Shaddadids of 

Ganja II. The Shaddadids of Ani III. Prehistory of Saladin. PP. 115 ,114.

))١٥١٥( ابن شداد، النوادر السلطانية. ص. ( ابن شداد، النوادر السلطانية. ص. ٧٠٧٠..

))١٦١٦( ابن خلكان، وفيات األعيان. جـ. ( ابن خلكان، وفيات األعيان. جـ. ٧٧، ص ص. ، ص ص. ١٤٠١٤٠، ، ١٤١١٤١..

))١٧١٧( ابن واصل، مفرج الكروب. جـ. ( ابن واصل، مفرج الكروب. جـ. ١١، ص . ، ص . ٣٣: )ذكر نسب بنى أيوب(.: )ذكر نسب بنى أيوب(.

))١٨١٨( ابن واصل، مفرج الكروب. جـ. ( ابن واصل، مفرج الكروب. جـ. ١١، ص ص. ، ص ص. ٣٣، ، ٤٤..

))١٩١٩( ابن واصل، مفرج الكروب. جـ. ( ابن واصل، مفرج الكروب. جـ. ١١، ص ص. ، ص ص. ٤٤--٦٦..

))٢٠٢٠( ابــن خلــكان، وفيــات األعيــان. جـــ. ( ابــن خلــكان، وفيــات األعيــان. جـــ. ٧٧، ص. ، ص. ١٤١١٤١: »وســمعت شــيخنا القــايض بهــاء الديــن املعــروف بابــن شــداد : »وســمعت شــيخنا القــايض بهــاء الديــن املعــروف بابــن شــداد 
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