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 بة ناوى خواى طةورةو ميهرةبان
 

 ثيَش باس
 داو-ئةم كتيَبة ئةطةرضى ثيَكهاتووة لة طفتوطؤيةكى ضةند سةعاتى لةطةأل ثرؤفيسؤر دكتؤر موحسني موحةممةد حسيَن

نيمضة ليَكؤلَينةوةيةكى ميَذوويى لةطةلَيدا ماندووييم  ىلة كاسيَتةوة طوازراوةتةوة بؤ سةر كاغةز، بةآلم بة هيَندةى نووسين
وردةكاريى و كاتيَكى زؤريان تيَدا  وكيَشاوة، دارِشتنةوةو نووسينةوةو دانانى رِستةو طوزارشتةكان لة جيَطاى خؤياندا

 بةخةرجدراوة.
ن لة نيَو كتيَبخانةكاندا بؤ دةستخستنيان ابةيةك ثةراويَزو دؤزينةوةى ناوى سةرضاوةكانء كنةو طةرِنووسينةوةى يةك 

راسةو وانةو يهةموويامن لة ئةستؤطرت، دكتؤر بة حوكمى ئةوةى ساآلنيَكى دوورودريَذة لة بةغداو وآلتة عةرةبييةكان ذياوةو د
تيَكةلَةيةكى لة (ةكانى كة بة كوردى دةدويَت زياتر لفظينى بيَذة )وتنةوةو نووسينةكانى بة زمانى عةرةبى بوون، دةربرِ

 ى دى بؤ زمانى نووسني طؤرِانكارى تيَدا كردووة.كنةوةكانى جاريَاهاتووةو تيَكرِاى رِِِستةو طيَرِكعةرةبى ثيَ
لةضاثدانى لة كتيَبيَكدا  كةواتة هةر هةولَيَك لةجمؤرة با لة شيَوازى طفتوطؤو ثرسيارو وةآلميشدا بيَت، بةآلم كؤكردنةوةو

رِيَرِةوو سةليقةى تايبةتى دةويَتء ثيَويستيي بة طرتنةبةرى  ةئةكادميى بوونةو نووسينةوةى لة رِووى شيَوازى دارِشنتء
 شيَوازيَكى رِيَكو ثيَك هةية.

ووة، هاتؤتة دى، ئةو بةهةرحاأل ئامانجء مةبةستى من لةم نووسينة لة رِيَطاى ئةو ثرسيارانةوة كة ئارِاستةى دكتؤرم كرد
بة ضةندين  صةالحةددينهاتنةدييةى كة ماوةى ضةندين سالَة لة اليةن هةندآ لة رِؤلَةكانى كوردةوة بة ناحةق سةركردة 

ضوار سالَى دةرةجنامى ئةوةية كة دةكةن،  ىتؤمةتبار بة ناحةق قسةو قسةلَؤكى نةشياوو بيَئاطا لة ميَذووى سةردةمةكةى
سليَمانى، بةشى ميَذوو( لة نيَو تؤمةتء بوهتانء ناشريينكردنى سةركردةى مسولَمانى كورد  خويَندمن لة )زانكؤى

هةموو ئةو  ،ى ئةيوبى تةواوكرد، دةيان كؤرِو سيمينارو موحازةرةى بيَ جيَ لة مةرِ ئةم بابةتة دةخراية رِووصةالحةددين
يةكيَك لة  لة )بةشى ميَذوو(دا مؤستاو قوتابيانى زانكؤبؤضوونة سةقةتء نابةجيَيانةو دةردى نةخويَندةوارى هةنديَك لة ما

شيَويَنراوةى سةردةمى دةولَةتى  ةهاندةرةكامن بوو بؤ سازدانى ئةم ديدارو طفتوطؤية، دةخوازم ئةم كتيَبة بةشيَك لةو ميَذوو
 رِاستةقينةىيَنةرى وخنة بداتةوة وةكو امى ئةو ثرسيارآلبيَتى وةيئةيوبىء صةالحةدينى رِاست كردبيَتةوةو دكتؤر توان

 ساآلنيَكة بةدوايدا دةطةرِيَ.
 
 

 ئارام عةىل سةعيد
 هةلَةجبةى شةهيد

7/9/6002 
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 ء ميَذووى كورد لة سةدةكانى ناوةرِاستداصةالحةدديندةربارةى 

 
لةطةأل  ى ئةيوبى كاك )بةدران ئةمحةد( طفتوطؤيةكىصةالحةددين( لة شارى هةوليَر دةربارةى 6006الَى )سثاش ئةوةى 

ؤيةكى ترمان بة مةبةستى لة ضاثدانى لة وطرى بةرِيَز )ئارام عةىل سةعيد( طفتةوسوئةجنامدام، بؤ جارى دووةم لةطةأل ن
كتيَبيَكدا سازكرد، سةرجةم ثرسيارو وةآلمةكانيش لة رِيَطاى تؤمار )تسجيل( كردنةوةكراوة، ضوارضيَوةى ثرسيارو 

يَرو دهؤكء دياربةكرو ئيزمريو لهزرمدا ماوةو لة دةرسء موحازةرةكانى بةغداو هةوو نيَوةآلمةكانيش بةثيَى ئةوةى كة لة
 داونةتةوة، ةكامنهةروةها لة سيمينارو كؤرِةكاندا ثيَشكةشم كردووة، وةآلم ،مةتةوةومصراتة )ليبيا(ء شويَنةكانى تر وتو

ر لة اليةن يَ( لة شارى هةولئد بعد مثامنأ سنةنناشد صالح الدين ام حناسب أنفسنا، استجواب قائةوةى يةكةم بةناونيشانى )
بدويَنني يان  صةالحةدديناليةن )ئاواز جاف(ةوة، بةناوى ) ، ئيَستا كراوة بة كوردى لةدةزطاى "ئاراس"ةوة بة ضاث طةيةنرا

 .خؤمان بة بةرثرسيار بزانني(
كؤليَذى  ـ صةالحةددينتيَكدا لة زانكؤى ئةم ديدارةى دووةميش بةشيَوازى زارةكىء لةرِيَطاى تةسجيلةوة لة ضةند دانيش

تايبةت بة رِؤألء كةسايةتى  ،كؤليَذى زانستة مرؤظايةتييةكانء ضةند شويَنيَكى تر كراوةـ  ئاداب، زانكؤى سليَمانى
 ى ئةيوبىء دةولَةتةكةيانء ئةو طومانء تةمومذةى كة لةسةريان دروست دةكريَت.صةالحةددين

بكةم كة هةلَة تيَطةيشنت لة نيَورِؤلَةكانى طةىل كورد هةية سةبارةت بة سةركردةيةكيان دةمةويَت ليَرةدا ئاماذة بةوة 
ئاطاو بةبآ هةذماركردنى كاتء شويَنء سةردةمةكان كة صةالحةدين تيَيدا ذياوةو ئيَستاش يَ(، بة بصالح الدين األيوبي)

( 70داوا لة كةلَةشيَر بكريَت هيَلكة بكات( كة بةر لة )هةروةكو واية ) مئيَمةى تيَدا دةذين، ئةمةش ئةو هةستةى ال دروست كرد
 ساأل ثيَش ئيَستاش ئةوةم وتووة.

ى هةبووبيَت ضاوةرِوان دةكريَت كة هاو ويَنةى جاريَكى تر دروست بيَتةوة، صةالحةددينطةليَك كة سةركردةيةكى وةكو 
ا، بةآلم كام ميَذوو؟ ئةو ميَذووةى كة كورد خؤى لة لةوانةشة سةركردةى لةو هةلَكةتووترى تيَدا دروست بووبيَت لة ميَذوود

 وسيَتةوة..!!وئةجنامى دواكةوتوويى شارستاني نةيتوانى بين
الفارقي، أمحد يوسف علي بن سةدان ساأل ثيَش ئيَِِستا هيض كام لة باثريانى ئيَمةش طرنطييان بةمة نةداوة، جطة لة )

د. ( و )تاريخ ميافارقني وآمدى( كاتيَك كتيَبة بةنرخةكةى دانا بةناوى )( لة سةدةى شةشةمى كؤضيدا )دوازدةى زاييناألزرق
طبع دار الكتاب اللبناني، بريوت ى لةسةر كردووة، )ة( ثيَشةكى بؤ نووسيوةو تويَذينةوةو ليَكؤلَينةوبدوي عبداللطيف عوض

نباهة البلد كتيَيب ) ،(م4331ه ـ 939ت  ،هةوليَرىابن املستويف ( هةروةها )4791األوىل كانت  "، "طبعة الثانية4791ـ عام 
تويَذينةوةى بؤ كردووةو لة زانكؤى )كمربدج( لة ئينطلتةرا  الصفار( )أ. د. سامي( كة اخلامل مبن وردة من األماثل يف تأريخ أربل
 وة.اضاثكرد 1891سالَى  ،ثلةى دكتؤراى بةدةست هيَناوة لة بةغدا

كورد نةبوو، لة كاتى قسةو باسى  ،ناوى نيشتمانةكةمانى هيَنا )كوردستان( ثيَويستة ئاماذة بةوة بكةم كة يةكةم كةس
( لة محداهلل املستويف( بيَت، يان ئةوانةى ثيَش ئةو، يان )ابن العربيتايبةت بة ميَذووى كورددا ناوى نةهيَناوة جا ئةوكةسة )

 ى هةشتةمى كؤضى.دةسة
ياخود  و،يية كة طؤرِةثانى كوردستان خالَى بووة لة بةسةرهاتء رِووداليَرةدا ئةوةمان لةبري نةضيَت كة ئةمة ماناى ئةوة ن

وسراوةكانيان )دانراو( ونبووة وم بةداخةوة خالَيبووة لة نووسةرو ميَذوونووسى كوردو بةرهةمء نآلدةركةوتنى سةركردة، بة
هةر بؤية كاتيَك  ،ننيء نةمان بووة ياخود لة ناوضووةو كةس باسى نةكردووة، ئيدى وا دةركةوتووين كة ئيَمة خاوةنى ميَذوو
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ان بؤ بكةن لة ميستمان بة سةرضاوةى ميَذوويى هةية لة كتيَبء بةلَطةنامة تاوةكو رِيَ نيشاندةرمان بنء ئاسانكارييوثيَ
( جةخت ائةوة هةرطيز ميَذوو نيية! هةروةك هةردوو ميَذوو نووسى فةرةنسى )سينو بوس والجنلو ،ضؤنييةتى رِووداوةكان

 ر ئةوة دةكةنةوة كة ئةوةى سةرضاوةو بةلَطةنامةى ميَذوويى نةبيَت، خاوةنى ميَذوو نيية..لةسة
ليَرةدا ثرسياريَك سةرهةلَدةدا، ئايا ضؤن كوردستان توانيويةتى ثاريَزطارى لة شارستانييةتىء رِؤشنبريىو زمانء 

تة بةربةستء رِيَطر لةبةردةم توانةوةيان لة نيَو لةكاتيَكدا ئةمانة نةبوونة ،ئةدةبء فؤلكلؤرو دابء نةريتء.. تاد كردووة
 عةرةبء فارسء توركةكاندا؟

كة  ،جطة لة ضيا بلَندو طةورةكان لة كوردستانى طةورةدا ،وةآلمى ئةم ثرسيارة لةوةداية كةسانيَك هةبوونء ثاراستوويانن
ميَذووييةكان باسيان ناكات، ضونكة ، لةبةر ئةوة سةرضاوة نئةوانة وةكو سةربازى نةناسراوو ثاريَزةرى نيشتمان بوو

 ى الواز بووةو بايةخى ثيَنةدراوة.يهؤشيارى ميَذوو
يةكيَكة لةو كةسة ئازاو ليَهاتووانةى كة وةكو ئةستيَرةيةكى ثرشنطدار لة ئامسانى  صةالحةددين نيدةتوانني بلَيَ

ةى ثيَدةهيَنريَتةوة، لة كاتء شويَنى طوجناودا ثالَةوانيَتيدا درةوشاوةتةوة، بةهؤى زيرةكىء بةرزى مرؤظبوونيةوة كة منوون
دةركةوت تاوةكو توانى لةو كاتء شويَنةدا ئةو ثلةو ثاية طرنطة بةدةست بيَنيَت، ضونكة ئةركيَكى زؤر قورسء طرانى 

 ووة سةرشانىء بووة خاوةنى هةلَويَستء برِيار.بخست
تبيَت، ئةوا شياوى ئةوةية كةسانى لةو ويَدا دةركةى تصةالحةددينكةواتة ئةو طةلء نةتةوةيةى كة ثالَةوانى وةكو 

 طرنطرتيشى تيَدا سةرهةلَبدات.
تا كاتى هاتنى ئةم سةركردةية لة زةمينى كوردستاندا كةس نةبووة ميَذووى كوردستان بنووسيَتةوة، بةآلم لة بنةمالَةى 

 ،ن لةو رِؤذطارةدا ميَذوويان نووسيوةتةوة( دةذيانء خاوةنى شارةكةشبوومحاهئةيوبييةكاندا هةبووة كة لة شام لة شارى )
مضمار ، دانةرى كتيَيب )ةئةويش موحةممةدى كورِى تةقيةددين عومةر صةالحةددينوةكو كورِةزاكةى شاهةنشاى براى 

ا هةوالَى هبووة كة هاوسةردةمى بووة، بةآلم زؤربةى كتيَبةكانى ونبووة تةن صةالحةددين(، مامى باوكى احلقائق وسر اخلالئق
هامش هذا الكتاب حققه، أ.د. حسن حبشي، طبع يف دار الكتب، ( نةبيَت.. )ك596، 590، 533، 535رِووداوةكانى ساآلنى )

 (.4791القاهرة، 
( دانةرى كتييَب حممد تقي الدين عمرهةروةها ميَذوونووسى ئةيوبى ئةبولفدا ئيسماعيل كورِى ميَذوونووسى ناوبراو )

كؤضى دوايى كردووة.هةر بؤية ئةو خيَزانة  صةالحةددينبة سةدةو نيويَك  لةدواى مامى باوكى  ( كةاملختصر يف أخبار البشر)
نةنووسنةوة، بةلَكو بة  صةالحةددينخويَندةوارة ئامادة نةبوون دانيشن دةستةوئةذنؤو هةواألء رِووداوةكانى سةردةمى 

ن بيَت هيض شتيَكيان لة بارةى كوردو كوردستانةوة ثيَضةوانةوة بايةخيان بة ميَذووى خؤيانداوة، بةآلم كة ديارو رِوو
ك لة سةركردةو ناودارانى كوردى لة نيَو م(، ناوى هةندي1696َه ـ 619ت  ،نةنووسيوة، بةآلم )ئينب خةلةكان كوردى هةوليَرى

ووة بة ثشت بةسنت ء بةدريَذى باسى ليَكردصةالحةددين( ناودار تؤمار كردووةو تايبةمتةنديَتيى زؤرى داوة بة 970زياد لة )
.. هتد. كة لة ساتةوةختى طةرِانيدا لة ابن شداد، ابن األثري( وبة كتيَيب هةنديَك لة هاوسةردةمانى ئةو سةركردةية، وةكو )

 بووة. و شامنيَوان دميةشقء قاهريةدا كتيَبةكةى داناوة، لةوكاتانةدا كة بيَكاربووةو هةروةها كاتيَك كة قازى ميسر
 ةممةد حسيَندكتؤر موحسني موح

 هةوليَر ـ كؤليَذى ئاداب ـ بةشى ميَذوو
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 صةالحةددينو  ميَذوو

، (1)يَذووى هاوضةرخةكةى خؤيةتى"ميةك حوكمةو هةرطيز ناطؤرِيَت، )كروتشة( دةلَآ: "هةموو ميَذوويةك  حوكمى ميَذوو
ةو هةميشة لة دووى ئةوة طةرِاوة باشرتين ناوو بة دريَذايى ميَذووى مرؤظايةتى لةبةر ئةوةى مرؤ كائينيَكى بةرذةوةند خوازبوو

ناوبانط بؤ خؤى فةراهةم بيَنيَتء زؤرترين دةسةآلتء فراواخنوازيى بؤ بطةرِيَتةوة ئةو بؤضوونةى ال طةآللَة بووة كة خةراثةى 
ة بووةتةوة، بةلَكو خؤىء نزيكةكانىء هؤزو تةنانةت هاوبريةكانيشى نةلَيَت، هةروةكو لة بةرامبةردا بؤ ئةوانى دى ثيَضةوان

رِابردووة وةك خؤى كة ضؤن بووة نةك وةك ئةوةى كة ضؤمنان  ىئةوة نةزانراوة ئامانجء مةبةستى ميَذوو زانى تيَطةيشتن
رِى خؤيان ميَذوويان ةويَت، لةسةردةمةكانى ثيَش ميَذوو ئةم سةردةمةش، ميَذوونووسي وا بووةو هةية بةثيَى بريوباووب

ةثاندنى ئاكاريَكى تايبةت، ميَذوو ئةشيَويَنيَتء لة مةبةستة رِةسةنةكةى خؤى دوورى سء ليَكداوةتةوة، خؤيةكى
دةخاتةوة،رِاستة ميَذوونووسء هةركةسيَكى دى دةست لةبريو باوةرِةكةى خؤى هةلَناطريَت، بةآلم نابيَت بةسةر 

كردنةوةو طؤرِينى بريورِاى بةثيَى داكةوتء ليَكؤلَينةوةيدا بسةثيَنيَتء لةرِيَبازى زانستى الى بدات. ثيَويستة بؤ رِاست
 . (6)استييةكانى رِووداوةكانى رِابردوو كراوة بيَترِ

، (دا هاتووة دةلَآ: بة ئةندازةى خويَندنةوةو رِاظةكردنى فةرموودةكانى ثيَغةمبةر حقبة من التأريخلة كتيَبى )
ئيسالمدا زؤر طرنطى دراوة بة شارةزابوونء ئاشنايةتى لة  ،(7)خويَندنةوةو موتاآلى ميَذوو دةقةكانى طرنطء بايةخدارة

 يَكستةتميَذووى رِووداوةكانى رِابردوو، بةلَطةى دياريش طيَرِانةوةى ضريؤكة قورئانييةكانة، كة ثانتاييةكى بةرفراوانى لة نيَو 
 كاندا داطري كردووة.قورئانيية

يان يكةواتة تيَكرِاى زانستةكان بة طةرِانةوةو دةورانى ميَذوو ،(4)دكتؤر كةمال مةزهةر دةلَآ: "ميَذوو زانستى زانستةكانة"
كةينونةى خؤيان ساغ دةكةنةوة، ئينجا كة ميَذوو هيَندة بايةخداربيَت، دةستنيشانكردنء ثشتبةسنت بة سةرضاوة 

ونووسة ئيسالمييةكان ميَذووييةكانيش لة رِووى رِةسةنايةتييةوة كؤلَةكةى رِاستى بنةماكانى ميَذوو زانني، بؤ منوونة ميَذو
( باس دةكةن لةبةر ئةم تأريخ الطربيياخود ئةوانةى دةيانةويَ رِاستييةكانى رِابردوو وةكو خؤيان رِاظة بكةنء خبةنة رِوو، )

 فاكتةرانة:
 سةردةمةكةى ناوبراو لة ئةسلَى رِووداوةكانةوة. وـ نزيكى نووسينةوة1
 ةدواى يةكدا هيَناوةو ئاماذةى بة شاهيدةكان كردووة.ـ هةموو سةنةدو طيَرِانةوةكانى بة بةلَطةوة ب6
 ـ بةرزى ئاستى زانايىء ثيَطةو طةورةيىء بةتوانايى ئيمامى تةبةرى.7
دووضارى هةلَةى ميَذوويى بن ثشتيان بة نووسينةكانى ئةم  نةيانويستووةـ زؤربةى ميَذوو نووسة ديارةكانء ئةوانةى 4

 .(5)ميَذوو نووسة بةستووة
شرت ئاماذةم ثيَدا هؤكار زؤرة بؤ ئةوةى مرؤ وا بريبكاتةوة تا بةو شيَوةية خؤى ويستى ضؤن بيَت ميَذووةكةش هةروةكو ثيَ

.. تاد( ملمالنيَء بوونة كؤلَؤنياليزمى خاكى نيَوان ووا ئارِاستة بكات، )ئايديؤلؤذيا، جةنطء دوذمنايةتى، جياوازى ئاينىء فيكر

                                                           
 .4771بريوت،  ،د. أمحد حممود صبحي، يف فلسفة اتأريخ، دار النهضة العربية  4
 .6001دةزطاى ضاثء ثةخشى سةردةم، سليَمانى،  ،د تاهري سادق، هؤشيارى ميَذوويىفوئا  3
 .3003عثمان بن حممد اخلميس، حقبة من التأريخ، اململكة العربية السعودية، توزيع دار ابن اجلوزي، الطبعة الثانية،   3
 .1897، ىد. كةمال مةزهةر ئةمحةد، ميَذوو، بةغداد، كتيَبخانةى نيشتمان  4
 .3003عثمان بن حممد اخلميس، حقبة من التأريخ، اململكة العربية السعودية، توزيع دار ابن اجلوزي، الطبعة الثانية،   1
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ةر كؤمةلَيَك بنةماى طشتىء ثاشان بيان بة هؤكارى دةولَةتدارىء بونياتنانى لة طةالنء نةتةوة جياوازةكان دذ بةيةك،
تةكان هةلَويَستى ثيَضةوانةترو دذيان بؤ ثةيدا بووبآ، لةميَذووى سناكؤكىء رِاجيايى لةسةر دروست بووبيَتء نةتةوة ذيَردة

كى تايبةت بةهؤى بوونى كؤمةلَيَك فاكتةرى ئيمثراتؤرو دةسةآلتةكانى دنيادا ئةوة هةبووة كة نةتةوةيةك ياخود نةذاديَ
تةوة بووةو بوونةتة سةردةستيَكى سبنضينةيىء بةرجةستةيى ضةند رِةهةنديَكى طرنط جلَةوى دةسةآلتيان بة دة

هةروةكو عةرةبةكانء توركةكانء فارسةكانء هةنديَك نةتةوةى دى بضووك، ئةمانة بةر لةوةى بنةماى نةتةوة  ،فةرمانرِةوا
طةياندنيان بووبآ بة دةسةآلت، بنةماى ئايني ياخود خيَألء هؤزطةرايى ثالَنةرى سةرةكيان بووة بؤ ثايةكانى  رِايةلَى

فةرمانرِةوايةتى، لةبةر ئةوة لة سةردةمة كؤنةكاندا بةتايبةتى بةر لة سةدةى هةذدةو نؤزدةيةمينى زايينى كة نةتةوةطةرايى 
لة سةر بنضينةى نةتةوايةتى دانةمةزراوة، بريوباوةرِى نةتةوايةتى باو نةبووة.. لة نيَو طةالندا ضةكةرةى نةكردبوو دةولَةت 

بةلَكو ئةو هيَزو دةسةآلتانةى كة دةولَةتيان دامةزراندووة  ئايينىء هؤزانةبوون، بؤ منوونة دةولَةتى )ئاشوور( بة ناوى خوا 
بابلىء كاشىء كوردو فريعةونةكانى ميسرو جوو  بووةو ثةرستيارةكانى دايامنةزراندووة هةروةها دةولَةتى (1))ئاشوور(

ء خولةفاى رِاشيدينء ئومةوىء عةبباسىء ، ئينجا دةولَةتى ئيسالميى ثيَغةمبةر (6)دةسةآلتى ناوضةى ترةوة هاتبوون
لَةكى دروست بوون، هةربؤية ناكؤكىء ويان لةسةر بنةماى ئاينىء دةسةآلتى خيَوعومسانىء ساسانىء رِؤمء .. تاد، هةم

لمالنيَكانيش لةسةر ئةمانة بوونء شةرِةكانيان شةرِى ئايينىء فراواخنوازيى دةسةآلتء قةلَةمرِةوى بووة لةسةر خاكى م
 يةكرتى.

كانى ميَذوودا ثؤليَنء مةليَرةوة ثيَويستة ميَذوونووسء ميَذووزانةكانيش لة كاتى تؤماركردنى رِووداوو خويَندنةوةى سةردة
ةكةكانء بة ئةندازةى ثيَشكةوتنى طةالنء يبةثيَى طؤرِانء هاتنةثيَشةوةى قؤناغة يةك لةدواي جياكارى ئةمانة بكةن، ضونكة

ميَذووييةكان  ةرِةورِةوةى ذيان زةمةنةكان طؤرِانء بةرةو ثيَشةوة ضوونيان بة خؤوة بينيوة، ئيدى نووسينةوةى سةردةم
ةبةستيةتى ميَذوو بشيَويَنىء ئةو جياوازيانة دةرفةتى ئةو رِةوتةية كة م :دةكةونة بةردةم دوو رِةوتى جياواز، يةكةميان

ئةوانةن كة بيَئاطاو نةشارةزان لة رِةوتى  :لةبارى بؤ دةرِةخسيَت تاوةكو ئامانجء سرتاتيذةكانى بهيَنيَتة دى، دووةميان
انى نادروستيان دةكاتةوة، رِووادوو قؤناغة جياجياكانى ميَذوو، ئةو نةزانيية دةياخناتة هةلَةيةكى ميَذووييةوةو دوضارى قةير

 بياَليةنانة اليان دةدات. ىميَذووى نووسين وكة لة ميتؤدى رِيَبازى ليَكؤلَينةوة
بةداخةوة هةندىَ لة ميَذوونووسان و بةناو رِؤشنبريةكانى كورديش زؤرجار رِووبةرِووى ئةم دووجؤرة هةلَة كوشتندةية 

 ءيةكيَك لةو هةلَة تيَطةيشتنانة كة بةرِاست ،ةقيقةتةكانى رِابردوو بطةندةبنةوة كة بة مةبةستء بيَ مةبةستء ناتوانن لة ح
ئةيوبى(ة، تاوةكو ئيَستا نةتوانراوة بة  صةالحةددينبةناوبانطى مسولَمانى كورد ) ىباسى سةركردة تضةثدا ليَى دةدريَ

نياى رِؤشنبريى كورديدا سةبارةت بة رِؤألء ؤرِايىء يةكدةنطى لة نيَو دكت سفؤرِميَكى رِيَكوثيَكء بيَ اليةنطرييانةو بيَ مةبة
طرنطىء نرخى ميَذوويى ئةو قارةمانة دروست بكريَتء زؤريَك لة كوردةكانيش هةروةكو عةرةبةنةتةوةيية شؤظيَنيزمةكان 

وايةتىء كوردبوونء عةرةببوونى تةدان كة ثةيوةستة بة هةستى نة-صةالحةددينةى طةورةى تؤمةتباركردنى لةبةردةم هةلَ
 صةالحةددينى ئةيوبى، لةو جيَيانةدا كة صةالحةددينيش لة بآلوكراوةكانيدا لةسةر سوبراوةوة، كاتى خؤى حزبى بةعنا

                                                           
ني يئاشوور: ناوى طةورة خواى ئاشورييةكان بووةو دةولَةتةكةشيان بةناوى ئةوة ناونرابوو. ثايتةختةكةيان كة لةسيَيةم هةزارةى ثيَش زا  1

 ةو ناوةوة بووة.دروستكراوة هةر ب
 .6001فوئاد تاهري سادق، هؤشيارى ميَذوويىدةزطاى ضاثء ثةخشى سةردةم،  ،
 هةمان سةرضاوةى ثيَشوو.  6
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 مسةر هاتووة دةلَآ: "من د بة كردووة، دةلَآ: "ئةو ثالَةوانة عةرةبيية"، بةآلم كة شكستييةكىيسةركةوتووةو حةكيمانة كار
 .(1)كردي" يان "من نسب وأصل كردي"

سةردةمى جةمال عةبدولناصرى ميسردا نووسةرو ميَذوو نووسةكانى ئةو وآلتة بةرِةهايى كةوتبوونة ذيَر كاريطةرى  يان لة
لة دواى  ،بريوبؤضوونة شؤظيَنستةكانى ناصرةوةو بة بارى عةرةبضيَتىء رِةطةزثةرستيدا ليَى دةدوان، تاوةكو ناوبراو مرد

ى صةالحةددينان بوونةوة لةو بؤضوونانةى كة ثيَشرت هةيانبووة سةبارةت بة مردنى هةموو ئةو نووسةرة بةناوبانطانة ثةشيم
 ئةيوبى.

)يوسف صالح الدين( لة دنياى نويَدا هةبووةو هةية دابةشبووة بة كةواتة ئةو مشتومرِى جيابريكردنةوةيةى كة بةرامبةرة 
، نعةرةبيَكى رِزطاركةرى خاكةكةيانى دةزانلة نيَو عةرةبة نةتةوةيىء كوردة نةتةوةييةكاندا، لة اليةن عةرةبةكان بة 

لةاليةكى ديكة كوردةكان بةكورديَكى خيانةتكارى دةزاننء خوازيارى دةولَةتى كوردى بوون لةو سةركردةية كة بؤ 
 نةتةوةكةيانى دورست نةكردووة.

كة سةركردةيةكى كورديى تيَكرِاى نووسةرو رِؤذهةآلتناسء ئةوروثييةكان ئةوانةش كة نةيارى بوون دان بةوةدا دةنيَن 
(kurdish leader بووة، هةندى لةو عةرةبانةيش نةيانويستووة ميَذووى )ء سوثاكةى بشيَويَنن دانيان بةو صةالحةددين

دةكات  (6)(دا كاتآ باسى مةماليكةكانالسالطني يف املشرق العربيلة كتيَبى ) (د. عصام حممد شبارو)رِاستييةدا ناوة، ئةوةتا 
وبييةكاندا دةلَيَت: "طةورةترين ثيَكهاتةى سوثاى ئةيوبييةكان لة كوردةكان ثيَكهاتبوون لة دواى كوردةكان لة سوثاى ئةي

 مةماليكةكان بووة..".
ميَذوونووسة كوردةكانيش ئةوانةى نةيانويستووة رِؤلَى قارةمانيَتىء نيَوبانطى ون بكةن تواناو هةولَةكانى 

رِوو، شةرةفخانى بةدليسى )شةرةفنامة(، موحةممةد ئةمني زةكى بةط )ميَذووى  يان بة بايةخةوة خستووةتة-صةالحةددين
 كوردو كوردستان(، صالَح قةفتان )ميذووى كورد لة كؤنةوة تا ئةمرِؤ(. زؤريَكى تريش.

ةر ماوةى ضةند سالَيَكة ذمارةيةكى زؤر نامةى ماستةرو دكتؤراو دةيان ليَكؤلَينةوةى تر لة زانكؤكانى كوردستاندا لةس
ئةم ى يلةسةر تيَكرِاى بوارةكانى ميَذوو آدةنووسريَتء زانيارى وردترو بابةتى نو صةالحةدديناليةنة جياوازةكانى ذيانى 

يَشتا وةكو ثيَويست نةبووةو نةتوانراوة هةروةكو لة توركياء ليبيا ئيسرائيلى جوو كؤنطرةى باآل لة هئاشكرا دةكريَت، بةآلم 
بةسرتا لة ضةند سالَى رِابردوو، سةربارى ئةمانةشء بآلوكردنةوةى دةيان نامةو ليَكؤلَينةوةو  دينصةالحةدئاستى والتاندا بؤ 

 بة نووسراو نةتوانراوة بؤ سةركردةيةكى كورد كة لةوآلتى خؤماندا لة دايكبووةو ناساندنى بة هةموو جيهان لة كؤنطرةيةكدا
ؤكارى بوونى ئةو شةثؤلة عةملانييةتة باوةية كة بة هزرو بابةتء نووسنيء بؤضوونةكان خبةينة رِوو، ئةميش تةنها ه

تيَرِوانينيَكى قةوميانةى ناسيؤناليستانةوة لة مةرِ ئاستى باآلى سةركردةيةكى مسولَمانى كوردييةوة دةرِوانيَت كة زياتر لة 
ناسيؤناليستانةدا  هةشت سةد ساأل بةر لة ئةمرِؤ كؤضى دوايى كردووة، لة سةردةمى ملمالنيَى نةتةوةطةرايىء بريى

ئةمةش  ،وى ئاينىء دينةوة بووةودةيانةويَت دادطايى سةردةميَك بكةن كة هةموو ناكؤكىء رِووبةرِووبوونةوةكان لة رِ
بيَئاطاييةكى ديارو ئاشكراية كة عةملانييةتى كوردى خؤى ليَ طيَل دةكاتء كؤمةلَيَك بةناورِؤشنبري طشت زةرةرو زيانةكانى 

ريى نةتةوةطةرايى لة نةتةوةى كورد دةخةنة ئةستؤى كةسيَك كة سةردةمةكةى دوور بووة لة بوونى ثاش سةرهةلَدانى ب

                                                           
 .1883حةسةن مةمحود حةمةكةريم، كابانى كورديى، سليَمانى،  1
ركةس ثيَكهاتبوون، دانيشتوانى رِةسةنى وآلتى ليكةكان: بنضينة رِةضةلَةكيان دةطةرِيَتةوة بؤ كؤيلة سثيية ئاسياييةكان كة لة توركء ضةمامة 3

بازرطانييان ثيَوة  قيبجاق بوون لة دةورى رِووبارى قؤلَغالة باكوورى دةرياى رِةشء قةوقاز، لة كاتيَكدا بة هؤى هةذارىء برسيَتييةوة خيَزانةكانيان
ييدا ذمارةيةكى زؤرى ليَ كرِينء لة دواى ذمارةى كوردةكان لة ز( لة دةولَةتى ئةيووب1648ـ  1640ك(، )643ـ  679ئةوةبوو سالَح ئةيوب ) ،دةكرا

 .4771. عصام حممد شبارو، السالطني يف املشرق العربي، دار النهظة العربية، بريوت، ديرِوانة:  مةماليكةكان بوون. ،سوثاى ئةيوبييدا
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سنوورى نةتةوةيىء ضوارضيَوةى جوطرافيايىء لة بيَ دةسةآلتى ئيَستادا قسةى نابةجآء رِةخنةى رِوخيَنةرو هةلَويَستى 
 نازانستيانة بةرامبةرى دةنويَنن.

داتةوةو بة دةةكيَكة لةو مامؤستايانةى كة زياتر لة نيوسةدةية الثةرِةكانى ميَذوو هةلَدكتؤر موحسني موحةممةد حسيَن ي
ى ئةيوبى صةالحةددينبايةخةوة لة دووى رِاستيية ميَذووييةكان دةطةرِيَت، نامةى ماستةرو دكتؤراو ضةندين كتيَبى لةمةرِ 

 صةالحةددينزؤريَك لة كؤنطرة جيهانييةكان كة بؤ نووسيوةو ثسثؤرِىء شارةزايى لة بوارةكانى ذيانيدا وةرطرتووة، لة 
عةرةبىء  بةسرتاوة بةشداربووة، دةيان كؤرِو سيمينارو ليَكؤلَينةوةو بابةتى جياوازى ثيَشكةشكردووةو لة طؤظارة

ؤراو ناوخؤييةكاندا بآلويكردؤتةوة، ماوةى ضةند سالَيَكة لة زانكؤى بةغدا طةرِاوةتةوة كوردستانء سةرثةرشتى نامةى دكت
، دهؤك( دةكات، لةبةر ثيَويستىء طرنطى بابةتةكةو شارةزايىء صةالحةددين، كؤية، ىماستةرةكانى زانكؤكانى )سليَمان

ئاستى ئةكادميىء زانستى ناوبراو طفتوطؤيةكى ضرِو ثرِمان لةطةأل ئةجنامدا، زؤريَك لةو ثرسيارانةمان ئارِاستة كردووة كة 
تاوةكو هةنوكة دةكريَتء وةآلمةكانيان بة رِوونى نةخراوةتة رِوو، وةياخود نةبووة، دكتؤر لةنيَو دنياى رِؤشنبريى كورديدا 

موحسن وةكو ميَذووزانيَكى كوردى هةوليَرو بياَليةنانةو بيَ دةمارطريى ئايدؤلؤذى ئايينىء نةتةوةيى بة رِاشكاوى وةآلمى 
دواى رِاستييةكاندا دةطةرِيَنء نايانةوآ ميَذووى  شكيَنآ كة بةثرسيارةكانى داوينةتةوة، ئوميَدةوارم تينويَتى هةموو ئةوانة ب

 ،طةيشتوون صةالحةددينضةواشةكراو خبويَننةوة، ئةوانةشى كة بة هةلَة لة ضاالكيىء مجوجوولَةكانى سةركردةى ئيسالم 
 ئةمة بيانطةيةنيَتة قةناعةتى رِاستى.

 ئارام عةىل سةعيد
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 ية؟كيَ صةالحةددين

ز( لة قةآلى تكريت لة دايكبووة، ئةو رِؤذةى 1173ك ـ 576يوسف كورِى نةمجةدين كورِى ئةيوب سالَى ) صةالحةددين
كرد نةمجةدين ئةيوب لةطةأل شيَركؤى براى  دةددين بةهرؤز(، فةرمانييجاهوناوبراو لة دايك دةبيَت فةرمانرِةواى بةغدا )م

يةكيَك لة سةركردةكانى قةآلكةى كوشتبوو، ئةوةبوو  صةالحةددينى شيَركؤى مامى شارى تكريت بة جيَ بهيَلَن، لةبةر ئةوة
 يان بوو.صةالحةددينماألء مندالَيان بةرِيَخست بؤ موسأل لةكاتى كؤضكردنياندا 

ماوةيةك ذيانى مندالَى لة بةعلةبةط بةسةر بردو سوارضاكىء رِاهيَنانى كردووة لةسةر جةنطء جيهادو  صةالحةددين
 ء ئيشوكارةكانى سوثا.سياسةت

)ابي الطاهر بن  ءحافظ ابي طاهر السلفي( اليةن ) خويَندنى لة صةالحةددين( دةلَيَت: طبقات الشافعيةخاوةنى كتيَبيى )
ء هةنديَكى تر خويَندووة، قورئانى ثريؤزو زؤربةى ( النحوي يعبداهلل بن بر) ء)قطب الدين النيسابوري(  شيَخ ءعوف( 

 .بووة لةبةر ةمبةرى فةرموودةكانى ثيَغ
 ماميدا شيَركؤى لةطةأل صةالحةددين دةبيَت جةنط ئازايةتى رِمبازىء سوارضاكىء فيَرى وردة وردة ئةوةى ثاش لة

 لةو مانط دوو لةدواى دةبيَت، بةدةستةوة فةرمانرِةوايى دةبيَتء فامتييةكاندا دةولَةتى لة مامى شيَركؤى ميسر، بؤ دةضيَت
 هةلَبذاردنى لة كردةوة بريى( العاضد) فامتييةكان خةليفةى ئةوةبوو دةكات، دوايى كؤضى رابوود ثيَى كة دةسةآلتةى

 ى(ناصر مةليك) نازناوى وةزيرو بة ببيَت مامى لةدواى دا(الدين صالح يوسف) لةسةر يةكجارةكى برِيارى خؤىء بؤ وةزيريَك
 دةركرد ثيَ ناوبانطى زياتر ئةوةى بوو، سالَ( 76) تةمةنى كاتة ةوئ ،(1)ناوبرا( الدين صالح ناصر امللك) بة كاتةوة لةو ثيَدرا،

 كليلى كة( العقبة) شارى داطريكردنى و(غزة) و( دمياط) سةر بؤ بردنيان هيَرش ثاش درومشةكاندا خاض بةسةر بوو سةركةوتنى
 .(6)مةككة بؤ ميسريةكان حاجيية رِيَطاى بؤ سووربوو دةرياى

 ئةوةبوو بةرقة، ميسرو شامء عيَراقء باكورى لة ثيَكهاتبوون كة بكات، دروست مةزن كىمةملةكةتيَ توانى صةالحةددين
 لة قودسى شارى هةروةها سةركةويَت، خاضدرومشةكاندا سةر بة( ز1193 ـ ك597) حطني() بةناوبانطى شةرِى لة توانى

 ئيسالم وآلتى ليَهاتووي ئازاو ةسةركردةيةكىب دنيادا هةموو لة كة بؤى جيهانى ناوبانطيَكى بووة ئةمة كردو رِزطار دةستيان
 .ناسرا

 نةخؤشى ئيدى بوو، بةردةوام زاينى يانزةيةمينى سةدةى نةوةدةكانى ساآلنى سةرةتاى تاوةكو صةالحةددين ذيانى
 دميةشق قةآلى لة كردو دوايى كؤضى ز1187 ـ ك598 سةفةرةى شانزةى لة نةخؤشيية لةو رِؤذ يازدة لةدواى ليَداو سةرى

 بؤ دميةشق لة ئةمةوى مزطةوتى تةنيشت لة طؤرِيَكى( فاضل) مةليك كورِةكةى مردنى، لة ساأل سآ ثاش لة سثيَردرا، ةخاكب
 .شويَنة ئةو بؤ طواستيانةوة عاشورادا رِؤذى لة دياريكردو

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1837يةن كؤرِى زانيارى لة ضاث دراوة، بةغدا، يانى، لةالكرشةرةفنامةى شةرةفخانى بةدليسى، شةرةفخانى، وةرطيَرِانى هةذار مو 1
 .6000(ء رِزطاركةرى قودس، عبداهلل ناصح علوان، وةرطيَرِانى باوكى عةبدولَآل، هةوليَر، حطنيصالح الدين قارةمانى ) 3
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 :تةوةرةى يةكةم

 كورد لة سةردةمى فةرمانرِةوايانى ئيسالمدا
 

ن دةتوانني ئاماذة بة مَيذووى خؤمان بكةين لة سةردةمى فةرمانِرةوايانى + ئَيمةى كورد لة ئَيستادا ضؤ
كة خةَلكى لة زؤربةى شوَينةكانى دنياوة  ئيسالمدا هةر لة ضةرخى ثَيغةمبةرايةتييةوة )موحةممةد( 

 اتووة؟مسوَلمانبوونى خؤيان بؤ ِرادةطةياند تا وةكو كؤتايى ئةو سةردةمةى كة مَيذووى مسوَلمانان كؤتايى ثَيه
دكتؤر موحسني موحةممةد حوسيَن: هةنديَك لة ميَذوونووسةكان ئاماذةيان بةوة كردووة كة يةكيَك لة هاوةلَةكانى 

بووة، ضةندين فةرموودةيان لةسةر زمانى ثيَغةمبةرةوة ئاماذة  (1)كورد بووة بةناوى )طابان( يان )جابان( ثيَغةمبةرى 
ندى كردووة بة ئيسالمةوة لةو سةردةمةدا، بةآلم ئةم ميَذوونووسانةى كة ومت ثيَكردووة سةبارةت بةم كوردة كة ثةيوة

 نزيكةى ثيَنج سةد سالَة باسى )طابان( دةكةن.
لةدواى ئةوةى سوثاى ئيسالم كة هاتة كوردستانء سةرةتا لة باشوورو خوارووى عيَراقةوة دةستيان ثيَكردو دواتر ضوونة 

، ئةوةبوو كوردةكان ئايينى تايبةتى بةخؤيان هةبوو كة بريتيبوو لة ئايينى وآلتى فارسء ناوضةكانى ترى كوردستان
، تيَنةدةطةيشنت كة ئةم سوثا ئيسالمييةو ئةم سةربازة عةرةبيانة كة هاتوون ضييان دةويَت! دياربوو (6))زةردةشتى(

نآ بؤضى هاتوون، ئيدى لة ثاش عةرةبةكان واياندةزانى كة هةموو كةس زمانى عةرةبى تيَدةطاتء مةبةستةكانى ئةمان دةزا
سةرسامبوونيان كوردةكان هةميشة وابرييان دةكردةوة كة ئةمانة كيَنء دةبيَت ضؤن لةيةكرتى بطةين تاوةكو بزانني ضييان 

 دةويَت؟
ئةوةبوو كوردةكان دةستيانكرد بة بةرةنطاربوونةوةى سوثاى ئيسالمء شةرِى تونديان كرد، بةآلم دواتر بؤيان رِوون 

، (7)وة كة هيَزى ئيسالميى كؤمةلَيَك مةرجء داواكارييان هةية تاوةكو مامةلَةو هةلَسوكةوتيان لةطةأل كوردةكاندا بكةنبووية
، زؤربةى تريشيان ثةيتا ثةيتا ثةيوةندييان كرد (4)ئيدى كوردةكان وازيان لةجةنط هيَناو زؤربةيان بةو مةرجانة رِازى بوون

                                                           
4
وعتةبةر ئةلَيَن لة شانزةهةمني حةسةن مةمحود حةمة كةريم ئةو بؤضوونةى ئةمني زةكى بةط ديَنيَت كة دةلَآ: )قةومى كورد وةكو تةئرخيى م  

ز(دا لة دواى فةحتةى لوانء تكريت لةطةأل ئؤردوى ئيسالمدا تةماسيان كرد.. بةآلم ثيَويستة بزانني لةثيَش ئةم 673سالَى كؤضيدا بةرامبةر )
(دا لة ناو ئةسحابى كريامدا انيروح املعتةئرخيةدا بةعزآ تةماسء ئيهرتادى كورد واقيع بووة مةسةلةن مةرحوم ئالوس ئةفةندى لة تةفسريى )

باسى جابان )كابان(ى كوردى مةميونى كورِى ئةكاكة كونيةى ترى كورديش بووبيَت..(، ئةمة بةالى نووسةرةوة ثةسةندة، كابانى كوردي، 
 .14ـ  17، ل 1883حةسةن مةمحود، 

6
دنياوةو لة نيوةى يةكةمى سةدةى شةشةمدا مردووة، زةردةشت: ميستةرجان دةلَآ لةنيوةى دووةمى سةدةى حةوتةمى ثيَش زاين هاتؤتة   

زةردةشت كورِى ثورشسب كورِى ثيَرسث لة ناوضةى ورمآ )رِةزائية( هاتؤتة دنيا.. )حةسةن مةمحود، ئاينى كورد لة تؤفانى نوحةوة تا 
 .6005(. نامةى ماستةرموسا موحةممةد خدر، هةوليَر، 16، ال1889سةرةتاى ئيسالم، ضاثى سيَيةم، 

7
 ناكةن مةرجء داواكانيان بريتيبوون لة سيَ خالَى سةرةكى، يةكةم: مسولَمانبوونء هاتنة سةر ئايينى ئيسالم، دووةم: ئةطةر ئاينى ئيسالم قةبوأل 

روةها ئةوا با جزية بدةن، جزية واتا جةزا، ثاداشتى ئةوةى بيانداية بة دةولَةتى ئيسالميىء ئيدى ذيانء ماألء سامانيان ثاريَزراو بوو، هة
 مانةوةيان لةسةر ئايينةكانى خؤيان )مةسيحى، جوولةكة، مةجوسى، زةردةشتى،.. تاد(، بوو، سيَيةم: ئةطةر ئةم دوانةيان جيَبةجيَنةكرداية

 ئيختيارى سيَيةميان بوو كة زؤربةكةمى رِوويدةدا.
4
 كرا. واتا جزية ياخود سةرانةياندا لة بةرامبةردا زةمانةتى هةموو بوارةكانى ذيانيان  
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ن، يانى كةس ناتوانآ رِؤلَى كورد لةسةرةتاى ميَذووى ئيسالمدا وةال بنآ، كوردةكان بةهيَزى ئيسالمةوةو موسلَمان بوو
 .(1)توانييان بايةخى باش بة ئيسالم بدةن لةو كاتانةدا كة سةرةتاى فةحتى ئيسالمى بؤ ئةم ناوضانة دةستى ثيَكرد

ضاوى سووك سةيرى كوردةكانيان ئومةوييةكانء عةرةبةكانى تريش زؤر بة  (6)بةآلم لةسةردةمى دةولَةتى ئومةويدا
دةكردو دةيانوت هيض ماقووأل نيية ئيَمةى عةرةب كة )فاتح(ين بةيةك ضاو سةيرى هةموو ميللةتةكان بكةين لةطةأل عةرةبدا، 

 ئيَمة. (7)كة ئةوان وآلتةكانيان )مفتوح( بووة بؤ ئيَمة، لةبةر ئةوة ئةوان بوونةتة )مةواىل(
ن كة زؤر بةضاوى سووك سةيرى كوردةكان كراوة، من لةطةأل ئةم بؤضوونانةشدا نيم كة هةرضةندة زؤريَك واى باس دةكة

دةلَيَن لةو كاتةدا ئومةوييةكان وتويانة: "ئةوانةى نويَذ بةتاأل دةكا، بريتني لة: سةطء بةرازو مةواىل"، ئةمة هيض كات رِاست 
ن هةبوواية وازيان لة ئيسالم بهيَنايةو شةرِيان هةلَبذاردايةو نيية، ئةطةر رِاست بوواية ئةوا دةبوو هةموو كورد ئةطةر عةقلَيا

رِووبةرِووى يةكرت بوونايةوة، ضونكة هيض قبوأل نيية مةواىلء سةطء بةراز الى ئومةوييةكان يةك حسابيان هةبووبيَت، ئةوةيان 
 تورى ئيسالميى بوون.لةوانةية ديعايةى ئةوانة بيَت رِقيان لة كوردةكان بووة، لةبةر ئةوةى تيَكةأل بة كةل

بةآلم ئةوة دةلَيَم كة ئومةوييةكان لةو ئيسالمة رِةسةنةى كة ثيَشرت هةبوو الياندابوو، ئةو الدانةى ئةوان وايكردبوو كة 
 جياوازىء تةماشاكردنى ميللةتةكانى ترى غةيرى عةرةب اليان دروست بيَت.

ةكان دروست بوو، (4)حسابيان بؤ دةكرا كاتآ كة )خةوارج(هةر ئةمانةش بوون وايانكرد كوردةكان كة لةرِيزى مةواليدا 
بوون بة )خةوارج(، واتا ضوونة ناو سةربازةكانى )خةوارج(ةكانةوة، ضونكة هةستيان بة ستةم دةكرد، وة فارسةكانيش بوون 

 نةضوونة ناو خةوارجةكانةوة. (5)بة )شيعة(
ناو ئومةوييةكاندا، بةآلم ئةمة نةبووة  دايكى كوردبووة لة (1)(ليَرةدا ثيَويستة ئةوةش بلَيَم كة )مةروانى كورِى حمةمةد

رِيَطر لةبةردةم ئةوةى كة كوردةكان بةشدارى لة شؤرِشى خةوارجيدا نةكةن، لةبةر ئةوة ئةو زةواجة زةواجيَكى سياسيى 
 بووة كة كراوة، نةك بؤ هةنديَك رِيَطرى لة بةردةم جياوازييةكاندا.

                                                           
1

 ميَذوو لة نيَوان كوردو ئيسالمدا هيض  رِووبةرِووبوونةوةيةكى تؤمارنةكردووة، كة سوثاى ئيسالم دةطةنة جةلةوال طوآللَةو لةو جةنطةدا 
ء هةموو سةردةكةون، نويَنةرى خةلَكى شارةزوور دةطةنة جةلةوالو رِيَككةوتنيَك مؤردةكةن، ئةو كاتة كوردستان خالَى كرابوو لةسةربازى فارسى

تن. كيَشكرابوويةوة بؤ بةرةى جةنطى جةلةوالو حةلوانء خانةقني، كورد ئةو فرسةتةى قؤستةوةو لةطةأل سوثاى ئازادى بةخشى ئيسالميدا رِيَكةو
 (.6006)كوردستان لة بةردةم فتوحاتى ئيسالميدا، حةسةن مةمحود حةمة كةريم، ضاثى سيَيةم، سليَمانى، 

6
(ى كؤضى لة ثاش تةسليمكردنى خيالفةت لةاليةن ئيمامى حةسةنى كورِى عةىل ئةبى تالبةوة لةسةردةستى 41دةولَةتى ئومةوى سالَى ) 

 ( كؤضى بةردةوام بوو.176موعاويةى كورِى ئةبو سوفيان دامةزراو تاوةكو سالَى )
7
لة بنةمالَةى ئومةوييةكان نةبوون وةكو كوردو  مةواىل: لةسةردةمى ئومةوييةكاندا بةوانة دةطوترا كة غةيرى عةرةب بوون، واتا عةرةب نةبوونء 

 .6005توركء فارسء نةتةوةكانى دى. برِوانة نامةى ماستةرى نةرميان عةبدولَآل، سليَمانيى 
1
مى (ى كؤضى لةئةجنا41ـ  75( هةزار كةس بوون كة لة ناو سوثاى مسولَماناندا لة سوثاكةى عةىل كورِى ئةبو تاليب )16خةوارجةكان: ذمارةيان ) 

( ى كؤضى جيابوونةوةو رِازينةبوون بةو رِيَككةوتنة. ثيَشيان دةلَيَن 73رشازيبوونى ئيمامى عةىل بة تةحيكم لةطةأل موعاوية لة جةنطى سةفيندا )
 دار احلرية، بغداد )ب. س(.)شوراتةكان(، برِوانة كتيَبةكةى مصلح مستةفا جالىل )شوراتةكان( 

 مئة(. 4777واألستشهاد، د. صالح عبدالفتاح اخلالدي، دار القلم، دمشق، الدار الشافيبة، بريوت، الطبعة الثانية، اخللفاء الراشدون بني األستخالف )
 ، بةآلم من سوودم لة دةقة عةرةبييةكةى وةرطرتووة.كتيَبة وةرطيَرِاوة بؤ زمانى كورديي

5
، ةندى خؤى هةية بةثيَى دةقء فةرموودةو وةسيةتى ثيَغةمبةر شيعة: بةوانة دةوترا كة ثرِوثاطةندةيان دةكرد كة ئيمامى عةىل تايبةمت 

)كيسانية، زيدية، باوةرِيان وابوو كة ئيمامةت نابيَت لةنةوةكانى ئةو دةربضيَت، ئةطةر دةربضيَت ئةوة ستةمة، ئةمانيش لة ثيَنج بةش ثيَكهاتبوون 
 امامية، غالة، امساعيلية(.

امللل ةى وآلتان بوونيان هةية هةريةكةو بةثيَى تايبةمتةندى خؤيان ميَذووةكةيان بؤ ئةوان دةطيَرِنةوة. )ئةو شيعة مةزهةبانةى كة ئيَستا لة زؤرب
 .(3001والنحل، الشهرستاني، مطبعة دار الفكر، بريوت، 
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ةشدارييان لة شؤرِشى خةوارجيدا كردووة هةر لةناوضةكانى خؤياندا نيشتةجيَبوون، بةآلم ئينجا ئةو كوردانةشى كة ب
دةبيَت ئاماذة بؤ ئةوة بكةم كة بةردةوام ئةم شويَنى نيشتةجيَ بوونانةى كوردةكان بةدريذايى ميَذووى ئةو سةردةمانةش 

.. تاد، بةهؤى (مضر، بكر، ربيعةان وةكو )كةم دةبوويةوة، هةرطيز زياد نةدةبوو، تةنانةت زؤر لة هؤزة عةرةبييةك
 بةرتةسكبوونةوةى زةوييةكانى كوردستان ئةوانى ليَ جيَطري دةبوون.

ئةطةر خؤى مباية هةرطيز ئةوةى قةبوأل نةدةكرد يةك بستة خاكى نةتةوةيةكى  ئيَمة ئةوةمان لةبري نةضيَت ثيَغةمبةر 
كةسيَكةوة داطري بكريَت ياخود دةستى بةسةردا بطرييَت، ضونكة ئةوة  ترء ميللةتيَكى تر كة غةيرى عةرةب بن لةاليةن هيض

لة رِةفتارى ئةو نةدةوةشايةوة، ئةوجياوازى لة نيَوان كةسدا نةدةكرد، ئةوةتا )سةملانى فارسى، صوهةيبى رِؤمى، بيالىل 
ى لة ميَشكيدا بوواية هةرطيز لة طةلَيدا بوون ئةطةر عروبةو دةمارطريى عةرةبضيَتى دورطةى عةرةب (6)حةبةشىء .. تاد(

 ئةمانةى نةدةطرتة خؤىء لة جةماعةتةكةشى دوور دةخستنةوة.
ةر شويَنيَكى بكرداية نةدةضوو كةسيَكى تر ـةحتى هـسالم فــوثاى ئيـكاتآ س  يَتـةوةمشان لة بري نةضـيَويستة ئـث

ى ناوضةكانى خؤيان خةلَكيان دادةنا بةآلم بةو دابنيَت لة غةيرى خؤيان، بةلَكو هةر لة فةرمانرِةواو دةست رِؤيشتووةكان
مةرجةى كاتآ ناوضةكةيان فةتح دةكرا ئةو كاربةدةستانة مسولَمانبوونى خؤيان بؤ رِاطةياندناية، بةهةمان شيَوةش 
 كوردةكانيش وابوون لة زؤربةى شويَنء ناوضةكانى خؤياندا خؤيان فةرمانرِةوايى ناوضةكانى خؤيان كردووة بةآلم بةناوى

دةسةآلتداريَتيى مسولَمانةكانةوة، نةك كوردةكان بةلَكو زؤربةى نةتةوة جياوازةكانى ترى ناوضة رِزطاركراوةكان بةهةمان 
 شيَوةش كةمسولَمان دةبوون جلَةوى دةسةآلتء فةرمانرِةوايي ناوضةكانيشيان بؤ خؤيان دةبوو.

خؤى بةدةقى فةرموودة ئيعرتافى  وو، ثيَغةمبةر هةتا فارسةكان لةبةر ئةوةى زيرةكىء ليَهاتووييان ثيَوة ديارب
بةليَهاتوويىء تواناى فارسةكان كردووة كة لة ناو مسولَمانةكاندا بوون، )ئةو بة عةجةم ئاماذةى بؤ كردوون( لةبةر ئةوة 

لةتةكانى تر بةيةك ضاو تةماشاى هةموو ميل ئايينى ئيسالم ئاينيَكى جيهانى بيَ جياوازى بوو لة رِوئياى ثيَغةمبةرةوة 
 دةكرا بة ثيَضةوانةى جوولةكةكانةوة كةثابةندبوون بة نةتةوةيةكى دياريكراوةوة.

+ حةز ناكةم بةوردى بضينة ناو مَيذووى ئيسالم بةتايبةتى سةردةمى دةوَلةتى ئومةوىء عةبباسى، لةبةر 
وةندى بة دةوَلةتى بابةتةكةى ئَيمة ثةيوةستة بةمَيذوويةكةوة كة بةشَيك لة كارةكتةرةكانى ثَي ىئةوة

(، دةتوانى باسى ِرؤَلى صةالحةددينعةباسييةوة هةية ئةويش )مَيذووى سةركردةيةكى كورديية كة ناسراوة بة 
 كوردمان بؤ بكةيت لة ِرووخانى دةوَلةتى ئومةويدا؟

وو  لة شةرِيَكدا لة ب تا حةزدةكةم ئةوة بلَيَم دوايني خةليفةى ئومةوييةكان كة )مةروان(رةدكتؤر موحسني موحةممةد: سة
ز( رِايكرد ضووة وآلتى شام، لةبةر ئةوة سةردةمى فتوحات كة 348ك ـ 176سالَى ) (7)(معركة الزابكوردستان بةناوى )

                                                                                                                                                                                             
1
اندا طرتة دةست، لةقةبيَكى ترى مةروانى كورِى حمةمةد، دوايني خةليفةى ئومةوييةكان بوو كة بؤ دواجار جلَةوى فةرمانرِةوايى لة نيَو ئومةوييةك 

 هةبوو بةناوى )مروان احلمار(.
 (.3003، دار البيان احلديثة، الطبعة األوىل، قاهرة، 40البداية والنهاية، ابن كثري، جملد )
3
ى رِؤمى( الى ، غةيربى عةرةب بوون )سةملانى فارسى، خةلَكى وآلتى فارس بوو، )سوهةيبئةم سآ كةسة هاوةلَى نزيكى ثيَغةمبةر بوون  

رِؤمةكانةوة هاتبوو، )بيالىل حةبةشى( خةلَكى حةبةشة بوو، شياوى باسة ئةم سآ كةسة لة سةردةمى بانطةوازى ئيسالميدا هاتن بؤ مةككةو 
 رِاطةياند. ئيسالمبوونى خؤيان بؤ ثيَغةمبةر 

3
 كةوتؤتة نيَوان هةوليَرو موسأل. ،واتة زيَ: معركة الزاب 
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ةوة جاريَكيرت دةستى ثيَكردةوة لة ضةرخى ئومةويدا كة (1)لةسةردةمى )وةليدى كورِى يةزيدى كورِى عةبدوملةليك(
ةندةلوسء تةواوكارى هةندآ لة شويَنةكانى ئاسيايان كرد، ئةوةبوو دواى ئةمانة فتوحاتى ناوضةكانى باكورى ئةفريقاو ئ

ئيسالمى رِاوةستا لةسةردةمى ئومةوييةكاندا، ضونكة ئاذاوةو رِووبةرِووبوونةوة لةذيَر فةرمانرِةوايى دةولَةتةكةدا زؤر ثةرةى 
امبةر بة شؤرِشى عةبباسييةكان كة لةذيَر درومشى سةند هةر لة شةرِكردن لةطةأل خةوارجيةكان تاوةكو وةستان بةر

( بةرامبةر بة دةولَةتى ئومةوييةكان بةرامبةريان ل البيتآالرضا من (، ))رِةزامةندى بوونةوة لة بنةمالَةى ثيَغةمبةر 
ةشدارييان دةياننواند، بؤ دواجار عةبباسييةكان توانييان بيانرِوخيَنن، كوردةكانيش يةكيَك لةو نةتةوانة بوون كة ب

لةرِووخاندنى دةولَةتى ئومةوييةكاندا كرد، بة بيَ ئةوةى عةبباسييةكان جياوازييان بكةن لةطةأل خؤياندا، ضونكة هةروةكو 
 ثيَشرت بامسكرد درومشى عةباسييةكان تةنها رِازيبوون بوو لة ئةهلى بةيت.

دامةزراون بةتايبةتى لة ضةرخى + لة سةردةمى دةسةآلتيى ئيسالمييدا ضةندين قةوارةو مرينشينى كوردى 
عةبباسييةكاندا، تا ضةندة سةر بةخؤبوونء دةسةآلتيى قةَلةمِرةوييان لة سنوورى مرينشينةكةياندا بؤ خؤيان 
ثارَيزراو بوون؟ ئايا ئةو دةسةآلتة طةورانة نةبوونة كؤسثء لةمثةر لةبةردةم خواستى دةسةآلتيى مرينشينة 

 كوردييةكان؟
كة لة كوردستانى باكور بوو دور بوو لة (6)ةد: بةلَآ هةندآ لةو قةوارانة وةكو مرينشينى )مةروانى(دكتؤر موحسني موحةمم

ء ضةندين مرينشينى تر كة لة سةردةمى (4)، مرينشينى )حةسنةوى((7)مةركةزى دةسةآلتةوة، هةروةها مرينشينى )عةنازى(
كوردى بوونء جؤريَك لةسةربةخؤيى خؤيان هةبوو لة دةولَةتى عةبباسييةكاندا هةبوون، ئةمانة هةموويان مرينشينى 

سةردةمى فةرمانرِةوايةتىء دةسةآلتيى ئيسالميدا، نةك هةر كوردةكان بةلَكو لة هةموو جيهانى ئيسالميدا ئةو قةوارةو 
خؤبوون، دةسةآلتي ناوضةييانة كة هةبوون لة كاتيَكدا كة سةر بة مةركةزى دةسةآلت بوون لة بةغدا بةآلم بؤ خؤيان سةربة

سةردةمى ئومةوييةكاندا  هةرضةندة ئةمة لة سةردةمى دةولَةتى ئومةويدا جياوازتربوو، ضونكة ثيَوةندى ئةو مرينشينانة لة
زياتر ثةيوةست بوون بة مةركةزةوة بةآلم عةبباسييةكان نةيانتوانى ئةو ثيَوةنديية بةردةوامى ثيَ بدةن، ضونكة 

 مةركةزييان هةبوو، دةولَةتيَكى الواز بوون. عةبباسييةكان تةنها بةناو دةسةآلتيى
، ئةندةلوس سةربةخؤيى خؤى (5)سةردةمى يةكةمني خةليفةى رِاستةقينةى عةبباسييةكاندا )ئةبو جةعفةرى مةنسور( لة

سةربةخؤيى خؤى  (7))مةغريب( (6)، لةسةردةمى )هارونى رِةشيد((1)وةرطرت كة ئومةييةكانى ليَ بوو )عبدالرمحن الداخل(

                                                           
1
ك( دةسةآلتى طرتة دةست كة تةمةنى سىء ضوار ساأل بوو، 165د لة دواى هيشامى كورِى عةبدوملةليكى مامى لة سالَى )وةليدى كورِى يةزي 

ةوا، ثيَشرت كاتيَك باوكى مردبوو وةسيةتى كردبوو براكةى كة هيشام بوو دةسةآلت وةربطريَ، لةثاش ئةويش كةمرد وةليدى كورِى بيَتة فةرمانرِ
 بةجيَ كراو ئةو رِؤذةى هيشام مرد خةلَكى بةيعةتيان بةوةليدى برازايدا.ئةوةبوو وةسيةتةكةى جيَ

 (.3003، دار البيان احلديثة، الطبعة األوىل، قاهرة، 40البداية والنهاية، ابن كثري، جملد )
6
ى سياسي ديار كةوتووة، ز( وةكو دةسةآلتيَك1869ك ـ 737مرينشينى مةروانى: ئةم مرينشينة لةناوضةى دياربةكر لة دةوروبةرى سالَى ) 

 .4793الدولة الدوستكية يف كردستان الوسطى، د. عبدالرقيب يوسف، بغداد، دامةزريَنةرى مرينشينةكة مريبادى كورِى مري دؤستةكى كورديية. 
7
 ز(: لة ناوضةى حةلوان لة نيَو كوردانى هؤزى شازةجنانى دةركةوت.881ك ـ 719مرينشينى عةنازى ) 
4
ز(: لة سةر دةستى مري حةسنةوى كورِى حوسيَنى كوردى دامةزراوة كة سةرؤك خيَلَى بةرزيكانى بوو لة 858ك ـ 749ى )مرينشينى حةسنةو 

 )الكورد يف الدينور وشهرزور يف القرن الرابع واخلامس اهلجريني(. هةريَمى ضياكان. برِوانة نامةى ماستةرى دكتؤر حسام الدين علي غالب نةقشبةندى
1
مةنسور: ناوى تةواوى عةبدولآَلى كورِى موحةممةدى كورِى عةىل كورِى عةبدولآَلى كورِى عةباسةو دووةمني دةسةالتى دةولَةتى ئةبو جةعفةرى  

 .الطربي: تأريخ الرسل وامللوكعةباسيية كة لةدواى ئةبوعةباسى سةفاح بووية فةرمانرِةوا. 
 (3003الطبعة األوىل، قاهرة،  ، دار البيان احلديثة،40البداية والنهاية، ابن كثري، جملد )
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ى ليَبوو، لةبةر ئةوة ئيَمة ليَرةدا باسى كوردةكان دةكةين نةك هةر كوردةكان بةلَكو (4)رطرت كة )ئةداريسةكان(وة
 عةرةبةكانيش لةسةردةمى دةسةآلتيى عةبباسييةكاندا سةربةخؤيى خؤيان وةرطرت.

ةبوو، بؤ منوونة كابرايةك بة ناوى هةر بؤية عةبباسييةكان ئةطةر مةركةزى دةسةآلتةكةيان بثاريَزراية ئيرت هيض كيَشةيان ن
داء (6)( بانطيان كرد وتيان وةرة سةربةخؤييت دةدةينآ لة )تونس(األغلبكة هؤزيَكيان هةبوو بةناوى ) (5)(األغلب)ئيرباهيم 

سوثاى خؤتان هةبآء ثارةمان بؤ مةنيَرة، بةآلم ببنة بةربةستيَك لةبةردةم ئةداريسةكان كة شيعةى عةلةوى بوونء 
و (7)، واتا ليبيا(برقة بالدسى عةبباسييةكان بوون، بؤ ئةوةى نةيةنة تونس، ضونكة ئةطةر تونس داطري بكةن ئةوا ديَنة )مونافي

 دواتر ديَنة ميسرو جيَطا بةئيَمة ليَذ دةكةن، ئةمة سيَيةم دةولَةت بوو لةوالتى عةرةبيدا كة سةربةخؤيى وةرطرت.
بوو، ئةوانيش سةربةخؤيى خؤيان  (9)ون كة سةركردةكةيان )ئةمحةد تؤلَؤن(دواى ئةمانة لة ميسردا تؤلَؤنييةكان هةبو

وةرطرتء ثارةو ئاآلى خؤيان هةبوو تةنها بةناو سةربة دةولَةتى عةبباسى بوونء لة وتارى هةينيدا ناوى خةليفةو ئةمريةكانى 
هاتن،  (8)"و لة ثاشان )فاتيمييةكان(ئةوانيان دةهيَنا، هةتاوةكو دواى تؤلَؤنييةكانيش "ئةخشيدييةكان هاتنة سةر حوكم

 ئةوانيش سةربةخؤيى خؤيانيان وةرطرت بة تةواوى.

 + ئةمانة هةموو لة الواز كردنى عةبباسييةكانةوة بوو؟
دكتؤر موحسني موحةممةد: بةلَآ، عةبباسييةكان هةرطيز بة هيَزنةبوون، ضونكة فارسةكان هةبوون، كاتيَك دةيانتوانى 

ن نةميَنن، ئةطةر ضى نةيانتوانى فارةسةكان الواز بكةن، ضونكة ئةرستؤكراتييةتى فارسةكان بةشداريى بةهيَزبن كة فارسةكا
هةبوو لة دةسةآلتيى عةبباسيدا، لةبةر ئةوة لةسةرةتاى دةولَةتى عةبباسييةوة تاوةكو كؤتايى هةموو وةزيزةكانى ئةو 

(يش كة دةورى 11(، هةروةها )بةرمةكييةكان()10وريانى()دةولَةتة فارس بوون، جطة لة يةك وةزير بةناوى )أبو أيوب امل
 طرنطيان بينى لة دروستكردنى دةولَةتى عةبباسيدا كة دواتر هاورنى رِةشيد دةستيكرد بةالبردنيان.

                                                                                                                                                                                             
1
عبدالرمحن الداخل: لة بنةمالَةى ئومةوييةكان بوو، توانى خؤى رِزطار كات لة دةست عةباسييةكانء طةيشتة وآلتى )ئةندةلوس(ء دةولَةتى  

 ئةمةوى بوذاندةوة لةوآ.
6
 (ى كؤضييدا كة تةمةنى بيستء دوو ساأل بوو.30)      هارون الرشيد: خةليفةى عةباسى لة دواى باوكى )مةهدى( بووية دةسةآلتدار لة سالَى 
 (.3003، دار البيان احلديثة، الطبعة األوىل، قاهرة، 40البداية والنهاية، ابن كثري، جملد )
7
الطربي. وابن ) م(. بة سةركردايةتى عوقبةى كورِى نافع.619ه ـ 66يةكيَكة لة وآلتة عةرةبييةكان لة رِؤذطارى ئةمةوييةكاندا رِزطار كراوة ) 

 (.األثري
4
م(: شيعةى عةلةوى بوونء مونافةسةيان لةطةأل عةباسييةكاندا دةكرد كة لة مةغريبى عةرةبيدا بوون، 867ـ  399ه( )711ـ  137ئةداريسةكان ) 

 شارى )فاس(و )مةكناس( لة سةردةمى ئةواندا لةوآ دروستكران. 
5
م( هةمان 809ـ  900ك( )686ـ  194غلب(ن لة وآلتى )تونس( دةولَةتيَكيان دامةزراند )لة نةوةى ئيرباهيمى كورِى ئةغلةب )ابراهيم ابن اال 

 سةرضاوة.
الطربي. ) م( لة سةردةستى عةبدولآَلى كورِى سةعد.643ك ـ 63ئةم وآلتة عةرةبيية لة سةردةمى عومسانى كورِى عةففان رِزطار كراوة سالَى ) 6

 (وابن األثري
3
 كورِى خةتاب فةتح كراوةو لة سةردةمى عومسانى كورِى عةففان تةواو بووة، هةمان سةرضاوةى ثيَشوو.ليبيا لة سةردةمى عومةرى  
9
 سةركردةى تؤلَؤنييةكان بوو لة ميسر لة سةردةمى دةولَةتى عةباسيدا. 
8
 راو لة سةردةمى خةليفة عازددةولَةتةكةيان دامةز)املعزالدين اهلل الفاطمي(  ز(: لةسةردةمى خةليفة ئةملوعيز868ك ـ 759فامتييةكان ) 
 ز(.449ك ـ 199) كؤتايى ثيَهات   ( العاضدالدين اهلل الفاطمي)

40
 وةزيرى خةليفة مةنسورى عةبباسي بوو لة ئةهواز، هةر لةويَش لةدايكبووة.: ريانىوأيوب املأبو  
11
ةباسى، بةآلم ثاشرت هارونى رِةشيد طشتيانى سةركوت بةرمةكييةكان: بةشدارييةكى بيَ سنوورء بآ ويَنةيان كرد لة دامةزراندنى دةولَةتى ع 

 كرد.
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لةو سةردةمةدا مرينشينةكانى وآلتى فارس دةستيان كرد بة وةرطرتنى سةربةخؤيى خؤيان كة مرينشينةكانى )تاهريى(، 
 هةبوون. (1)سةفارى(يةكان)سامانى(، )

ئينجا ئةو كاتة كوردةكان هةستيان كرد كة دةسةآلتيى ناوةندى مةركةزى لة بةغدا الوازة، ئةوةبوو برِيارى سةربةخؤيى 
مرينشينةكانياندا، مرينشينةكانى )مةروانى(، )دؤستةكى(، )حةسنةوى(، )عةننازى( هتد.، لة دواى ئةمانة دةولَةتى عةبباسى 

بوةيهىء سةجلوقييةكان لةرِووى دةسةآلتةوة تةنها خةليفة لة بةغداد مابوو، ئةطينا ناوضةكانى تر ئةو هيَزانة كةوتة دةستى 
كؤنرتؤلَيان كردبوو، لةاليةكى ترةوة جطة لةوةى كة دةولَةتى عةبباسى الوازبوو، لةهةمان كاتدا طشت ئةو مرينشينانةى كة 

لةكاتيَكدا عةباسييةكان ئةهلى بةيت بوونء كوردةكانيش مسولَمان بوون،  هةبوون خؤيان دةيانووت ئيَمة سةر بة ئيَوةين
بةآلم هةر دةيانووت سةر بةئيَوةين، دةبينني تاوةكو سةدةى بيستةميش طشت سةركردةى شؤرِشةكانى كورد ثياوى ئاينى 

ةقشبةنديية.. هتد، واتة وةك ئةو بوون، يةكيَك شيَخة، يةكيَك قازيية، يةكيَك مةالية، يةكيَك ساداتى بةرزجنةية، قادرية، ن
نةمرانة: )شيَخ عوبةيدولَآلى نةهريى، شيَخ سةعيدى ثريان، مةال مستةفاى بارزاني، قازى موحةممةد، شيَخ مةمحودى 
حةفيد..(، يانى ئيَمة كة مرينشنيء سةر بةخؤيى خؤمشان هةبووبآ لة دين دةرنةضووينء ويستوومانة وةكو ميللةتةكانى 

 ةبيَتء ئيَمةش ئيسالمني.تردةولَةمتان ه
 
 
 

 
 تةوةرةى دووةم

 ء كوردو خاضدرومشةكانصةالحةددين
 

( مضربةِرةضةَلةك دةبةنةوة سةر ) صةالحةددين+ زؤرَيك لة مَيذوونووسانى عةرةب بنةماَلةى ئةيوبييةكانء 
 بكةيتةوة.، ضؤن دةتوانيت بة بةَلطةى مَيذوويى ئةمة ِراست (2)كة دةضَيتةوة سةر هؤزى عةدنانى عةرةبى

دانراونء نووسراون،  صةالحةدديندكتؤر موحني موحةممةد: بةلَطةى ميَذوو دةبآ ضى بيَ زياتر لةو كتيَبانةى سةردةمى 
لةبةر ئةوة عةرةبة رِةطةزثةرستةكان ضاويان بةرايى نادات كة كةسانيَكى رِيَكوثيَك سةر هةلَبدات لة ميَذووى ئيسالميدا مةطةر 

ئةطةر ضى طشت ثياوةكانى ميَذووى شارستانييةتى عةرةبى هيضيان عةرةب نني، ئةوان تيَرِوانينيان  هةردةبيَت عةرةب بيَت،
واية لةكاتيَكدا قورئان بةزمانى عةرةبى بووةو عةرةب خاوةنى ميَذوويةكى دوورو دريَذةو تاوةكو دويَنآ ئةوانةى غةيرى 

توو لةميَذووى ئيسالمدا هةلَكةويَت كة دةبآ كورد بآ، بةآلم عةرةب بوون مةواىل بوون، ضؤن دةبى سةركردةيةكى ئازاو ليَها
ى صةالحةددينبؤضوونى هةموو عةرةبةكان وانيية، ئةوانيش خةلَكيان هةية بة ئينسافةوة باسى سةركردةى مسولَمانى كورد 

                                                                                                                                                                                             
 مكة ماهلم وماعليهم".اد "الربل، الضخري، وجودت هوىالطربي، أبو الطقط وانة:رِب
4
سيَ مرينشينى جياواز بوون لة وآلتى فارس )ئيَرانى ئيَستا( لة سةردةمى دةولَةتى عةباسيدا دروست بوونء سةر بةخؤيى تةواوى خؤيان  

 تبوو.وةرطر
3
بة خويَن )مستعربة(و  عةرةبى عةدنانى بة رِةضةلَةك دةضنةوة سةر ئيسماعيلى كورِى ئيرباهيم ثيَغةمبةر )علية السالم( كة ناسراون بة عةرةبى  

ل، دار النشر السرية النبوية، على حممد حممد الصالبي، اجمللد األو) ناضنةوة سةر عةرةبى رِةسةنء تيَكةلَ بوون لةطةأل غةيرى عةرةبةكاندا.
 (.3003للرتاث، الطبعة األوىل، قاهرة، 
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ةذيَر دةستى خاض ئةيوبى دةكةن كة كورد بووةو توانيويةتى دةولَةتيَكى طةروةى ئيسالميى دروست بكاتء خاكى ئيسالم ل
 درومشةكان دةربهيَنآ.

(، كابرايةك بةناوى 164( بوو لة طؤظارةى )رِؤشنبريى نويَ(ى بةغدا، ذمارة )1898ثيَش ضةند سالَيَك لةمةوبةر )
( ئةطةر ناوةكةم لةبري نةضووبيَتةوة، وتاريَكى نووسيى كة هؤزةكانى كوردى كردبوو بة عةرةب عبداحلميد يونس السامرائي)

(. بة بيَئاطادارى دةستةى نووسةران، ئةوةبوو 66ـ  16ر ناونيشانى )ئةم هؤزة كوردانة لة بنضينةدا عةرةبن( الثةرِة )لةذيَ
ئيَمة وازمان لةو طؤظارة هيَنا، بةآلم ئةوةى مةبةستمة بلَيَم ئةوان رِةوانابينن كةسيَكى وةكو ئيمامى غةزاىل فارس بيَت، 

كة  (2)، دةبينى كةسيَكى وةكو )ئينب خةلدون((1)كو فارابى خةلَكى وآلتى فاراب بيَتبةيرونى عةرةب نةبيَت، كةسيَكى وة
جل العلماء بنضينةى زانستى كؤمةلَناسىء فةلسةفةى ميَذووى داناوةو خؤى عةرةبةو كةس ناتوانى نكؤىل ليَ بكات، دةلَيَت )

ت بوون، مةيدانةكانى زانستء زانيارىء ئةدةبء (، دةلَآ، ضونكة عةرةبةكان سةرقالَى حوكمء دةسةآل من األعاجمنياملسلم
ميَذوو تةفسريو فةرموودةو زانستى طةردوونناسىء جوطرافياو فيزياء كيمياء ئةندازيارىء.. تاد، هةمووى لة دةستى 

ها ، هةروة(4)(ابن األثري، )(3)ئةوانةدابوون كة غةيرى عةرةب بوون، كوردةكانيش لة مانةدا بةشداربوون وةكو )ابن خلكان(
هةروةها لةطةأل ئةمانةشدا خؤيان يةكى نازناويَكى عةرةبيان بةخؤيانةوة ناوة وا  (5)(ابن صالح الشهرزوريفةقيهى بةناوبانط )

 هةستيان دةكرد ئةم ناوة تةشريفيان دةكات.
الدولة ) ( ناوى دةولَةتى ئةيوبييةكان بةم شيَوةية ديَنيَتنظري حسان سعداوييةكيَ لة مامؤستاكانى زانكؤى ميسر )

نووسةرو  صةالحةددين(، لةبةر ئةوة ئةم فيكرة نابةجيَية كةبآلوبووةوة سةبارةت بة عةرةببوونى الكردية يف مصر
ئةطةر بة رِةضةلَةكيش  صةالحةددينلة ميسر بآلويان كردةوة كة طواية  (6)ميَذوونووسةكانى سةردةمى )جةمال عبدالناصر(

ةى بريتيبوو لة كلتورى عةرةبىء بايةخدانةكانى زياتر بؤ عةرةب بووة، من ئيَستا كورد بيَت، ئةوا كةلةثورو شارستانييةك
لة ناو عةرةبدا ذياوم لة بةغداو ليبياو وآلتة عةرةبييةكانى  ألزمانى عةرةبيم لة زمانى كوردى بةهيَزترة، ضونكة سىء ثيَنج سا

د، يانى ئةمة بةلَطةية لةسةر عةرةببوونى من؟! تر، هةتاوةكو ماستةرو دكتؤرامان بة زمانى عةرةبى نووسيىء تةواو كر
 نةخيَر، طرنط ئةوةية رِةضةلَةكم كوردة، شانازيش بة كوردبوونى خؤمةوة دةكةم.

                                                           
4
ون، ئةمانة ضةندين زاناو فةفيهو ميَذوونووسء كةسايةتى زانستى ئيسالم بوونء زؤربةى كتيَبء بآلوكراوةكانيان لة خزمةتى ئاينى ئيسالمدا بو 

 بةآلم هيضيان كورد نةبوون.
3
ابن  تاريخابن خلدون، ،  مقدمة) بانطى عةرةبى خاوةنى ضةندين كتيَبى ديارى وةكو ئينب خةلدون: زاناى دةروونناسء كؤمةلَناسى بةنيَو 

توانيويةتى لة رِووى دةرونشيكارىء كؤمةلَناسىء تويَذينةوةى وردةوة باس لة كةسايةتى تاك بكاتء قسة لةسةر شارستانييةكانء  ،تادخلدون(.. 
 يانة ليَيان بدوآ.مؤرالَى كؤمةآليةتى عةرةبى بكاتء بة شيَوازيَكى لؤذيك

7
ز( لة دايكبووة، نازناوى خةلةكان لةناوى طونديَكى 1611ك ـ 609ابن خلكان: ناوى شةمسةدينى كورِى ئةمحةد، لة شارى هةوليَر سالَى ) 

 ز( لة دميةشق كؤضى دوايى كردووة.1696ك ـ 691ةوة هاتووة، سالَى )-كوردستانة لة ثاريَزطاى هةوليَر
1
 ووسيَكى كورد بووة لة تةمةنى مندالَييةوة لة موسأل لةطةأل بنةمالَةى ئةتابةطييةكان  لة موسأل هةلَسوكةوتى كردووة.ميَذوون: ابن األثري 
1
 ز(.1647ك ـ 641فةقآ زانايةكى ثايةبةرزى كورديية لة سالَى )ابن صالح الشهرزووري:   
9
ى تةممووزى( 67تايى بة سيستةمى مةلةكى هيَنا لة كودةتاى )كؤ 1856ئةفسةريَكى نةتةوةثةرستى ميسرة، لة سالَى مجال عبدالناصر:  

 (.1830( تا مردنى لة سالَى )1854خؤيدانا بة سةرؤك كؤمارى ميسر، لة )
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ن هةموويان دةلَيَن صةالحةددين( كة ميَذوو نووسى سةردةمى عماد الكاتب االصفهانيو ) األثريو ابن  (1))ابن شداد(
لةميسر هةبوو لة سةردةمى عةبدولناسردا لة دواى مردنى جةمال عةبدولناصر  كوردة، ئةو بؤضوونةش كة صةالحةددين

ئةوانةى كة عةرةب ضيَتيتان دةكرد ثةشيمان بوونةوةو وازايان لة رِةطةز ثةرستيَتى عةرةبى هيَنا )ث. د سةعيد عبدالفتاح 
هةلَةبووةو قةناعةتيان طؤرِى،  حةددينصةال، حسني مؤنيس( وتيان ئةو بؤضوونانةى هةمانبووة لةسةر الباز العرينيىعاشور، 

( موناقةشةم كرد باسم لةوة كردووة كة ثيَكهاتةى بنضينةيى سوثاى 1891من لة نامةى دكتؤراكةمدا كة لة سالَى )
بريتيبوون لة كوردو تورك، بة بةلَطةشةوة سةملاندوومة تاكة يةك سةربازى عةرةب لةناو سوثاكةى  صةالحةددين
اجمللة العربية للدراسات ة، بةآلم دكتؤر سةعيد عةبدولفةتاح عاشور وتاريَكى نووسيى لة طؤظارى )دا نةبووصةالحةددين

( ئيسثاتى كرد كة سوثاكةى البنية البشرية يف جيش صالح الدين(، لة زانكؤى كوةيت، كؤليَذى ئاداب، بةناونيشانى )األنسانية
يازدة ساأل لة نووسينةكةى من بآلوبوويةوة بةمةرجيَك ئةمة  يةك كةسى عةرةبى تيَدا نةبووة، ئةمة لة ثاش صةالحةددين
ى دةطوت عةرةبة، زمانةكةى عةرةبة! -( واتة بة صةآلحةدينمن عالم العرب صالح الدين األيوبيى ناو نابوو )-صةالحةددين

 لةسةر خاكى عةرةب مجوجوولَى سياسيىء سةربازى كردووة.. تاد.
توغتكني فةرمانرِةواي يةمةن بوو ئةوةبوو كاتيَك  صةالحةدديندا  براكةى الحةددينصةمنوونةيةكت ثيَ بلَيَم لةسةردةمى 

مرد كورِةكةى هاتة جيَطاى، يةمةنييةكانيش نةتةويةةكى دةمارطرين بؤ مةسةلةى مةزهةبء خيَلَطةرايىء عروبة، ئةدى ضؤن 
ئيسماعيلى كورِى توغتكني بانطى  الحةددينصةقةبولَ ةدةكةن كابرايةكى كورد فةرمانرِةوايى ئةوان بكات، ئيدى برازاكةى 

كرد، وتى: بابة ئيَمة كوردنني، بةلَكو عةرةبني، بةمةشةوة نةوةستاو وتى: نةك عةرةبني بةلَكو ئومةويشني، برايةكى 
 كة ناوى )سيف الدين أبوبكر( بوو ناردى بةدواى ئةوبرازايةيداو ثيَى وت: ئةوة وتووتة ئيَمة عةرةبني؟ ئيرت صةالحةددين

( عةىل كة كورِة طةورةى امللك األفضل(، منوونةيةكى تر )ال أصل له أصالوةآلمى نةدايةوة، ئةبوبةكر وتى ئةوة رِاست نيية )
ة كاتى دةبيَتة حاكمى دميةشق، كةسيَك كة شارةزايى هةية لة رِةضةلَةكء بنةمالَةو نةسةبدا بانطى دةكات كة صةالحةددين

يوبيية بدؤزيَتةوةو بيسةمليَنيَت كة ئةمان عةرةبن، ئةمة ضيمان تيَدةطةيةنيَ، ئةوةمان بنضينةى بنةمالَةكةى ئةمان كة ئة
(، مضرثيَدةلَآ كة زؤركةس لة ميَذووى ئيسالمدا هةبووة عةرةب نةبوونء كراون بة عةرةب، بةم شيَوةية، )دياربةكر(، )ديار 

وى )ديار(ةكان عةرةبني، كةواتة ئةوانة بةشيَكن لة شويَنى ( بووةتة )ديار(ى عةرةبةكانء ئيَستا دةلَيَن ئةوة ناربيعة)ديار 
 نيشتيمانى عةرةبةكان.

 + باشة لَيهاتوويى صةآلحةدين وايكردبوو كة عةرةبةكان بيكةن بة عةرةب، ياخود ضى بوو؟
ديَتةوة من عةرةب نةبيَت، ئيَستا ئةوةم وةبري صةالحةدديندكتؤر موحسني موحةممةد: نةخيَر، بةلَكو ثيَيان نةنطى بووة 

؟ من (2)كاتى خؤى لة يةكيَك لة رِؤذنامةكانى بةغداشتيَكم نووسى، بؤضى كاتى خؤى مةسعودى كوردةكانى كردووةتة عةرةب
لةويَدا وتوومة مةسعودى لةوانةية مةبةستى شكاندنى كوردةكان نةبيَت كة دةلَآ عةرةبن، ضونكة ناوبراو خؤى عةرةب بووةو 

ازى ثيَوة كردوون كة بلَيَن لة مننء بة غةريبى تةماشايان مةكةن، من لةويَدا وتوومة لةوانةية كوردةكان زؤر ئازابوون، شان
 ئةونييةتةكةى ضاك بووبيَت، بةلَكو مةبةستى نةبووة كة دذايةتى كوردةكان بكات.

                                                           
4
قازى بووة لة سةردةمى صةالحةددينى ئةيوبيداو زؤربةى وردةكارييةكانى ذيانى ئاطادارة، لةبةر ئةوة زؤر لةميَذوونووسةكان لة ابن شداد:  

يش يةكيَك بووة لة ميَذوو -كانياندا طةرِاونةتةوة بؤ بةلَطةكانى ئينب شةداد لةسةردةمى صةالحةدديندا، عماد الدين كاتب األصفهانينووسينة
 نووسة بةناوبانطةكانى فارسةكان كة لة سةردةمى صةالحةددينى ئةيوبييدا ذياوةو ميَذووةكةى نووسيوةتةوة.

3
رِةضةلَةكى كوردةكان دةطيَرِيَتةوة بؤ ئةسلَى عةرةبى بة طوتةى ئةو لةنةوةو (دا مروج الذهب) كتيَبىمةسعوودى ميَذوونووسيَكى عةرةبة لة   

 هؤزى )ربيع(ةى عةرةبني.
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، بةآلم لةبةر ئةوة ئةمة تةنها بةكوردةكان دةطوترا لةاليةن عةرةبةكانةوة، ضونكة كوردةكان قةوارةيان نةبوو
نةياندةتوانى بةفارسةكان بلَيَن بةهؤى بوونى دةولَةتء كيانى خؤيانةوة! لةكاتيَكدا زؤربةى نووسةرى كتيَبة عةرةبيية 

 كؤنةكان فارسن، بةآلم نةياننووسيوة فارسةكان عةرةبن.

 + ئَيستاش عةرةبةكان هةمان بؤضوونيان هةية؟
لةم دواييانةدا توانيومة بضمة بةغدا، ديسان هةمان ئةو ثرسيارةيان دكتؤر موحسني موحةممةد: من لة ثاش ضةند جاريَك 

كورد نةبووبيَت؟ من طومت بةهيض شيَوةيةك لة ميَذوودا شتى  صةالحةددينليَدةكردم، ئايا بؤضوونء قةناعةتى نويَت هةية كة 
ة، لةاليةك دةلَآ مةعقول نيية كوردة ياخود عةرةب صةالحةددينوا نيية، براكةم ئيَستا نيةتى باش نةماوة كة بووتريَت 

ئةو هةموو عةرةبةى رِزطاركردبيَت، لةاليةكى دى دةلَيَت كورديَك ضؤن دةبيَت ئيَمة لةذيَر فةرمانرِةوايةتيدابني!،  صةالحةددين
رِةطةز ثةرستى بكرداية ئةويش دةضوو كاتى خؤى كوردايةتى دةكرد،  صةالحةددينئةوة بةسووك سةير كردنة، ئيدى ئةطةر 

آلم ئةو كاتة بريكردنةوةيةكى ئايينى هةبوو نةك بريكردنةوةى رِةطةزثةرستى نةتةوةيى، ئةطةر ئةمةيانى بكرداية ئةوا  بة
نةيدةتوانى هةرطيز ئةو ناوبانطة طةورةية دةربكات كة هةموو جيهان ناسييانء مسولَمانانيش شانازييان ثيَوة دةكرد، 

مز، ض رِةمزيَك؟ ئةو رِةمزةى كة بووة هةويَنى برايةتى كوردو عةرةب، ئةو بكةنة رِة صةالحةددينعةرةبةكانيش هةقواية 
الى وابوو الوازى  صةالحةددينرِةمزةى كةتوانى بةبآ جياوازى هةموو نةتةوةكان لةذيَر ئاآلكةيدا كؤبكاتةوة، لةبةر ئةوة 

او ئةم الوازىء بيَ هيَزيشة ئةجنامى لةشى سياسيانةى ئيسالم ماوةى بة دامةزراندنء دةولَةتة سةليبييةكانء مانةوةياند
دارِزانى رِةوشتى سياسييةو سةركردةش شؤرِشى دذى ئةو دارِزانة بةرثا كرد، بؤ ضارةسازيش تةنيا تاكة رِيَطةيةك هةبوو 
ئةويش بوذانةوةى قةوارةى سياسيانةى ئيسالم بوو لة سيَبةرى تاكة دةولَةتيَكى يةكطرتوودا، نةك بة سةرؤكايةتى خؤى 

 .(1)كو بة سةرؤكايةتى شةرعى ئيسالمء بة سةرثةرشتى خةالفةتى عةبباسىبةلَ

+ زؤر لة بةَلطةنامةكان كة ئاماذةيان كردووة بةزَيدى ئةسَلى بنةماَلةى ئةيوبييةكان )دوين( بووة، 
اوضةى هةندَيكيشيان دةَلَين )دوين( لة ناوضة سنوورييةكانى )ئازةرباجيان(ة، هةندَيكى ديكةش دةَلَين )دوَين( ن

 هةولَير بووة كة ئَيستا بووة بة )بتوَين(، ئايا كام ئاماذةيان لةسةرضاوة مَيذووييةكاندا ِراستة؟
ـ دكتؤر موحسني موحةممةد: ئيَمة بةتةواوى ناتوانني ئةم ئاماذانة ديارى بكةين، بةآلم طشت ميَذوونووسة كؤنةكان ناوى 

ة بؤ هةوليَر بكراية ئةوا )ابن خلكان( خؤى كة خةلَكى هةوليَرة دةبوو ئاماذةى نزيك هةوليَريان نةهيَناوة، هةر بؤية ئةطةر ئاماذ
كذا من أذربيجان(، )كذا من بؤ ئةو دويَنى )بتويَن(ةى الى هةوليَر بكردايةو بيوتاية ئةوةندة فةرسةخ لة هةوليَر دوورة، وتراوة )

 (.الران
توونةتة ئةو شويَنةى كة دةلَيَن كاتى خؤى ئةيوبييةكانى ( طةيش1860ـ  1850زؤربةى طةرِؤكةكانى سةدةى بيستةم لة )

( ئةو شويَنةش كويَية؟ رِؤذئاواى هةوليَرة، واتا )ثريمام(، الى مسقط رأس األيوبيني قد يكون هذا املوقعليَبووة دةلَيَن )
 ريان نةهيَناوة.( كةسيان ناوي هةوليَياقوت احلموي، ابن األثري، وابن خلكان، بةآلم )صةالحةددينهاوينةهةوارى 

نووسى بةناوى )صالح  صةالحةددينثيَويستة ئةوة بلَيَم كاتى خؤى مامؤستا عةبدوخلالق سةرسام  دوو كتيَبى لةسةر 
الدين من جديد(و )صالح الدين ليس من أرمنينيا(، لة كتيَبى دووةمدا وةآلمى مامؤستا )عةبدولرِةقيب يوسف(ى داوة كة 

ئةرمينيا لة دايكبووةو كوردة، ئةويش وةآلمى دةداتةوةو دةلَآ: نةخيَر خةلَكى ئةرمينيا لة نزيك  صةالحةددينوتوويةتى 

                                                           
4
ضاثى يةكةم، ، و. عبدالرزاق بيمار، دار احلرية للطباعة، بغداد ـ صةالحةددينى ئةيوبيى، ذياننامةى طةشرتين، د. موحسني موحةممةد حسيَن  

1887. 
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يش (1)نييةو لةوآ لةدايك نةبووة، واتا ئةرمةنى نيية، كة ئةمة بؤضوونيَكى هةلَةية، ضونكة ئةطةر ضى لة )يةريظان(
ضؤن ئةطةر لة تكريت لةدايكبووبيَتء بيستء ضوار لةدايكبووبيَت لة ئةرمينياية ئةوة مةرج نيية كة ئةرمةنى بيَت، هةروةكو 

سةعات لةوآ بووبيَت، ئةوا بةوة نابيَتة عةرةب، بة هةمان شيَوة ليَرةشدا هةرواية، طةرضى )تكريت(يش كاتى فتوحاتى 
 ئيسالميى شارؤضكةيةكى عةرةبى نةبووة.

سةردةمة بة ئينساف تربوونء درؤو دةلةسةيان حةز دةكةم ئةوة بلَيَم كة ميَذوونووسانى كؤنء زؤر لةميَذوونووسانى ئةو 
نةبووة هةرضى رِاست بووة نووسيويانة، نةك وةك ئةوانةى ئيَستا كة مةسةلةى نةتةوة ثةرستىء ناوضةطةرىء خياَليةتى 
 وايان ليَكردوون لة ئاست رِاستييةكان ضاو بنوقيَننء دةست بكةن بة نووسينى شتى درؤو نارِاستء حةقيقةتةكان بشارنةوة
تةنها لةبةر ئةوةى هةنديَك كةسء خةلَك لة خؤيان رِازى بكةن، هةر بؤية درؤ لةميَذوودا طوريسةكةى كورتةو زوو دةثضرِيَت 

 ناتوانى رِاستييةكان وةال بنيَيت لة بةرامبةر حةقيقةتةكانى ميَذوودا.
خةلَكى ناوضةى هةوليَرة،  ةددينصةالحباسى ئةمانةم نةكردووة كة بلَيَم  صةالحةددينمن سآ كتيَبم نووسيوة لةسةر 

ى صةالحةددينة، لة كتيَبى )ذياننامةى -بةلَكو وتوومة سةرضاوة كؤنةكان دةلَيَن خةلَكى )دوين(ى ناوضةى ئازةرباجيان
لة )دويَن(ةوة هاتوون كة  صةالحةددينئةيوبي( دا وتوومة: ميَذوونووسان لةسةر ئةوة رِيَككةوتوون كة باوكء كةسوكارى 

ة دوا ناوضة لة ناوضةكانى ئةزربيَجان لةالى ئةرِرانة، ئةوانة رِةوادين، رِةواديش تريةيةكة لة هةزبانى، ئةمةش شاريَكة ل
ى ئةيوبيى، ذياننامةى طةشرتين، د. موحسني موحةممةد حسيَن، و. عبدالرزاق بيمار، صةالحةددينهؤزيَكى طةورةى كوردة. )
 (.4773دار احلرية للطباعة، بغداد، 

 ةو )دوين(ى ئازةرباجيان كوردستان بووة؟+ ئايا ئ
ـ دكتؤر موحسني موحةممةد: با )دوين( كوردستان نةبيَت، با لة قةوقازو يابان لة دايك بووبيَت ئةو كة كورد بيَت هةر 

هةرواية،  كوردة، عةرةب بيَت هةر عةرةبة، من مندالَةكامن لة بةغدا لة دايكبوون بةآلم نالَيَم ئةمانة بةغداينء عةرةبن، ئةويش
 ئةو ة ميَذوونووسانيش وايان سةملاندووة.

 + كامانةن ئةو مَيذوونووسانة؟
.. هتد(، جطة لةوانةش ذمارةيةكى تر لة مانةوة زانيارييان ابن شداد، ابو شامة، ابن األثريـ دكتؤر موحسني موحةممةد: )

صالح الدين من ،.. تاد(، هةموو ئةمانة دةلَيَن )ريابن واصل، ابن كثري، املقريزى اجلنسي، القلقشندي، النويوةرطرتووة لة )
 اسرة كردية..(.

ِرووداوَيك ِروويداو  صةالحةددين+ ئةم بنةماَلةية كاتآ ضوونةتة تكريت، ئةوةبوو لةسةر دةستى مامى 
ثياوَيكى كوشت، ئيدى فةرمانِرةواى ئةو دةظةرة )موجاهددين بةهرؤز( فةرمانيدا نةمجةددين ئةيوبء شَيركؤى 

اى شارى تكريت بةجآ بَيَلن، لةم كاتةدا ِروويان لة موصأل كرد، باشة نةياندةتوانى لة بريتى ئةوةى ِرووبكةنة بر
 موصأل، جارَيكى تر بَينةوة بؤ زَيدى ِرةسةنى خؤيان كة كوردستان بووة؟

نةطةرِانةوة؟ من هؤكارى  ـ دكتؤر موحسني موحةممةد: بةلَآ دةيانتوانى، بةآلم ئةوةيان نةكرد، دةبَى ليَيان بثرسني بؤ
ئةمةت ثيَدةلَيَم بؤ ضى نةطةرِانةوة زيَدى باثريانى خؤيان كة كوردستان بوو، لةرِاستيدا ئةمانة لة هةولَى بةرذةوةندى سياسيى 
خؤياندايوون، واتة دةيانويست ثيَطةى سياسى خؤيان بةهيَز بكةن، ئا لةو كاتةدا ئةطةر هاتباو رِوويان لة كوردستان 

ةتةوة ئةوا دةبواية ميَرنشينيَكى دامبةزرانداية، ئةوانيش رِازى نةدةبوون، ئةوان ئةطةر لة كوردستان مرينشينيَكيان بكرداي
دامبةزرانداية نةياندةتوانى لة هةموو دنيادا بةوشيَوةية ناوو ناوبانط دةربكةن، كة لةرِؤذهةآلتء لة رِؤذئاوادا بناسريَن، ضونكة 
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 ريظان: ثايتةختى ئةرمينياية.ية 
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صالح الدين قائد املسلمني ( واتة )دامةزريَنةرى مرينشينى فالن(، بةآلم دوايى وترا )ارة الفالنيةمؤسس األمئةوكات دةطوترا )
 .(يف الشرق

 + ضؤن دةيانزانى بةرذةوةندى سياسييان دةست دةكةوَيت؟
ئةوان ـ دكتؤر موحسني موحةممةد: ضؤن نةياندةزانى، ئةطةر رِوويان لة كوردستان بكردايةتةوة ئةوا هيضيان نةكردووة، 

سةرةتا ضوونة بةغدا دةوريان بينى لة شةرِى سةجلوقييةكان دذى خةليفةى بةغداد، دوايى هاتنة تكريتء لةويَوة ضوونة 
موصأل ئينجا ضوونة حةلَةب، ئينجا ضوونة دميةشقن، لة هةريةك لةم شويَنانةدا رِؤذ لةدواى رِؤذ تواناو رِؤلَيان دةردةكةوت لة 

دة وردة بةوة طةيشنت وةكو بنةمالَةيةكى ديارى كوردى ناسران لة رِووى سياسيىء ثرؤسةى سياسيدا، تاوةكو ور
 سةربازييةوة.

دةبينى نةمجةدين ئةيوب رِاويَذكارى نورةدين مةمحود بوو، شيَركؤى براى سةرةكردةى سةربازى دةولَةتى نورةدين 
 ان بة دواى بةرذةوةندى سياسيدا طةرِاون.مةمحود بوو، ليَرةوة ناتوانني باس لةوة نةكةين كة بنةمالَةى ئةيوبييةك

 تةوة؟دؤ+ ئايا مَيذوونووسةكان ئةمانةيان ِروونكر
ـ دكتؤر موحسني موحةممةد: نةخيَر ميَذوونووسةكان باسيان لةمانة نةكردووة، بةآلم ضاالكيىء مجوجوولَء دةركةوتنيان 

هةبوو تورك  (2)كة )نورةدين مةمحود( (1)طةأل ئةتابةطيةكانئةوانة دةسةمليَنن، هةروةها لة ثةيوةندييةكانيان لةو كاتانةدا لة
بوون، ئةمةش بةلَطةيةكى ترة لة سةر ئةوةى كة نةتةوةطةرايى نةبووةتة ثيَوةر لةو كاتانةدا، بةلَكو يةكرِيزى مسولَمانانء 

يَستا بريى ليَدةكةينةوة كة وةستان دذى يةك دوذمن، دةتوانني بلَينَي هةستى نةتةوةيى هةبووة بةآلم نةك بةو شيَوةية كة ئ
ناوى بزووتنةوةى نةتةوايةتى بيَت، ئةوة هةرطيز نةبووة، ثيَويستة ئةوةش رِوون كةمةوة كة هةنديَك لة ثامشاوةى دةولَةتى 

 ئةيوبييةكان ويستيان دةولَةتيَك دامبةزريَنن، بةآلم كاتآ عةبباسييةكان ثيَيان زانني هةموويان طرتنء لة سيَدارةياندان.

 ويستيان ئةو دةوَلةتة لةكوآ دامةزرَينن؟ لة كوردستان؟+ 
ـ دكتؤر موحسني موحةممةد: لةوانةية لة كوردستان بووبيَت، يان لةوانةبوو دةولَةتيَك دامبةزريَننء كودةتايةك لة 

 دةولَةتى عةبباسى بكةن، واتة دةولَةتى عةبباسى البدةنء خؤيان دةسةآلت بطرنة دةست.

 ةيوبييةكان بوونء لة كوردستان بةجَيمابوون؟+ ئةوانة ثامشاوةى ئ
ـ دكتؤر موحسني موحةممةد: نةخيَر، نةوةى دووةمء سيَيةمى ئةيوبييةكان كة لةوآلتى شام بوون، يان هةر ئةو 

 نةوةيةبوون لة كوردستان بوون.

ردبآء + هيض هةية لةبةردةستدا دةربارةى ئةوةى كة بنةماَلةى ئةيوبييةكان بةزمانى كورديى قسةيان ك
 ثَيوةى ثابةند بووبن؟

                                                           
دوو برِطة ثيَكهاتووة )ئةتا = باوك(، )بةط = مري(، بة واتاى باوكى مري ديَت، لةبنةرِةتدا بةو  ئةتابةطييةكان: )ئةتابةط( وشةيةكى توركيية لة 1

ء فةرمانرِةواكانى كوردستان ئةم كةسة دةطوتريا كة ثةروةردةكردنى مندالَى سولَتانةكانى دةكةويَتة ئةستؤى، ثاشان مريى دةولَةتةكان
انرِةوايى نازناوةيان هةلَطرتووة كة بريتيبوون لة ثيَنج ضني: مريةكانى فةرمانرِةواى ئةرتةقى، فةرمانرِةواكانى شاى ئةرمةنة سولَتانةكانى فةرم

 زةنكى، ئةتابةطييةكانى ئازةرباجيانء ئةتابةطى لورِستانء هةوليَر.
ان بة بةرثرسيار بزانني، ديالؤطى بةدران ئةمحةد، لةطةأل د. موحسني موحةممةد، و. ئاواز جاف، دةزطاى ضاثء صةالحةددين بدويَنني يان خؤم
 .6005ثةخشى سةردةم ـ سليَمانى، 

ز( كورِى عيمادةدين زةنكى بوو لة شام فةرمانرِةوابوو، كارو بارى سةركردايةتىء رِيَكخستنى هةلَمةتى 1164ك ـ 558نورةدين مةمحود ) 2
 ةرِكردنى بة )شيَركؤ(ى مامى صةالحةددين سثارد بؤ ثاراستنى وآلت لة دةستى خاضدرومشةكان.ش
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( كة فارس بووةو عماد الدين الكاتب األصفهانيلةطةأل ) صةالحةددينـ دكتؤر موحسني موحةممةد: رِيوايةتيَك هةية كة 
)قاضي بووةو لة ديوانةكةيدا ميَذووةكةى نووسيوةتةوة لةطةأل  صةالحةددينيةكيَك لة ميَذوو نووسة طةورةكانى سةردةمى 

( كةواتة يان عماد الدين لةطةأل وانفرد مع عمادالدين الكاتب وحتدث باللغة األعجميةك لة ميَذوو نووسةكان دةلَآ )ى يةكيَالفاضل(
لةطةأل عماد الدين فيَرى فارسى بووة، بةآلم يةكةم بؤضوونيان  صةالحةددينفيَرى كوردى بووة، وةياخود  صةالحةددين

بووة زؤربةى ئةوانةى لةطةلَيدابوون كورد بوون، لةبةر ئةوة  صةالحةددينى ثةسةند دةكةم، ضونكة عماد الدين لةطةأل سوثا
ئةو كورديية كة فيَربووةو قسةى ثيَكردووة، ضونكة ئةطةر فارسي بزانيَت ئةوا كوردى بة ئاسانى فيَردةبيَتء ثيَضةوانةشى 

 هةر رِاستة.
لةوى دةبيَت بؤ  صةالحةددينميسر كة ئةوكاتة  رِيوايةتيَكى تر هةية كة طواية نوورةدين مةمحود ويستوويةتى بضيَتة

وةربطريَت، ئةوةبوو ناوبراو نارِةزايى دةردةبرِيَت لةوةى كة نورةدين بضيَتة ميسر،  صةالحةددينئةوةى ميسر لة دةستى 
ضؤن توورِة  بة برازاكةى دةلَيَت: تؤ صةالحةددين( تورِة دةبيَت، دوايى الدين عمر يتقبةناوى ) صةالحةدديندواتر برازاكةى 

دةبيتء ئةو قسة دةكةى ئةم كؤرِو كؤبوونةوةية ثرِة لة ثياوانى نورةدين مةمحودةو ئةطةر ئةم قسانةى تؤى ثيَ بطات 
لةطةأل باوكى ثيَكةوة قسةيان كرد دةلَآ  صةالحةددينسوثايةك دةنيَريَتء هةموومان لة ميسر دةردةكات، ئينجا دوايى 

لَطة ضيية كة ليَرةدا بةزمانى عةجةمى قسةيان كردووة؟ )جورجى زيدان( لة كتيَبةكةي (، بةالعجمية وحتدث معه بااللغة)
صالح ( باس دةكات دةلَآ: )صالح الدين و ريكار دوس قلب األسد(ء كتيَبةكةى ترى )صالح الدين ومكائد احلشاشنيبةناوى )

يوة تيَيدا بذى، بةلَكو هةموو طةجنيَتييةكةى لة كوردستانى نةبين صةالحةددين(، الدين كان يتحدث مع أطرافه باللغة الكردية
بةعلةبةطء دميةشق بووة، دوايى ضووةتة ميسرء هاتووةتة كوردستان، بةآلم لةطةأل سوثاكةيدا بؤ شارى دياربةكرو ماردين، 

ى بووة، ضووةتة موصأل بؤ طةمارؤدان لة كاتى جةنطدا، ئيدى زمانى ئةو كاتةش وةكو زمانى رِةمسى دةولَةت تةنها عةرةب
 ئةطةر سةربازة ضةكدارةكان خؤيان بة كوردى يان توركى يان فارسى قسةيان كردبيَت ئةوةيان شتيَكى ترة.

نووسيوتة، دةبينم وةكو ثارَيزةرو  صةالحةددين+ زؤرَيك لة نووسراوةكانى تؤم خوَيندووةتةوة كة لةسةر 
 ئةم ثَيداطرييةى جةنابت بؤضى دةطةِرَيتةوة؟داكؤكيكارَيكى توند زؤر بةرطرى لةم سةركردة كورديية دةكةيت، 

ـ دكتؤر موحسني موحةممةد: سةرةتا ئةوةت ثيَ بلَيَم باوةرِناكةم تاوةكو ئيَستا شتم نووسيبآ كة بةبآ اليةنى نةبووبيَت، 
ؤر بنووسم لةسةر شارى هةوليَر لة سةردةمى ئةتابةطييةكان نووسيومةو ز صةالحةددينهةتاوةكو بةر لةوةى من لةسةر 
م كردووة كة فةرمانرِةواى هةوليَر بووة لةطةأل ئةوةشدا رِةخنةم ليَطرتووة، من باسيَكم (1)تةقديرى )سولَتان موزةفةرةدين(

طرت،  صةالحةدديننووسى كاتى خؤى لة طؤظارى كؤليَجى ئةدةبياتى زانكؤى كوةيت بآلوبوويةوة ئةوةبوو رِةخنةم لة 
 طرتبوو. صةالحةددينت كة ئةويش رِةخنةى لة ( طرابن األثريهةروةها رِةخنةشم لة )

بةآلم سةركردةيةكى بةوشيَوةية هيض كةس ناتوانآ بؤ سةردةمى خؤى رِيَزى ليَ نةطريَت هةتاوةكو ميَذوونووسة 
ئةوروثييةكانء رِؤذهةآلتناسةكانيش ناتوانن رِاستىء بايةخى طرنطى ئةو سةركردةية نةنرخيَنن، لةبةر ئةوة من ئةطةر 

دةمنووسى، نةك لةبةر ئةوةى كة كوردة، بةلَكو لةبةر ئةوةى  صةالحةددينةبووماية هةر بةو شيَوةية لةسةر كورديش ن
سةركردةيةكى طةورةو ليَوةشاوةية، ئينجا ئةو سةركردةية بيستء دوو سال لة مةيدانى جيهاددا بووة هةر دةبيَت هةلَةشى 

 شتى بضووك بوون، وانةبوون كة طةورة سةير بكريَن.بووبآ، بيَطومان بيَ هةلَة نةبووة، بةآلم هةلَةكانى 
دةتوامن بلَيَم من جطة لةوةى كة لةبةر ئةوة ئةم سةركردةية طرنطء ليَهاتووبووة، لةاليةكى تريش وةكو كورديَك بة ئةركى 

 سةرشامنى خؤمم زانيوة ميَذووى ذيانى بنوومسةوة.
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 سولَتان موزةفةرةدين زاواى صةالحةددين ئةيوبى بووةو هةر لةو كاتةشدا فةرمانرِةوايى شارى هةوليَرى كردووة.  
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 ناو عةرةبةكانيشدا بةم شَيوةية دةدواى؟ + ئةو ماوة زؤرةى لة بةغدا بووى لةسةر ئةم قةزيةية لة
دكتؤر موحسني موحةممةد: من لةبةغدا ضةندين سيمينارم كردووة لة دةزطاكانى رِؤشنبريىء يانةكان لة بةغداو 
ئةستامبولء دياربةكرو شارةكانى ليبياو تونسء لة زانكؤو كؤليَذةكانى خؤمان هةرطيز لةمانة الم نةدةدا، زؤر جار يةحةيان 

دةمووت، بةآلم سةركةوتوو بووم، ضونكة بة بةلَطةوة هةرضيم بووتاية  صةالحةددين، لةسةر ئةو شتانةى كة لةسةر دةطرمت
دةمسةملاند بؤيان، لةبةر ئةوة لةخؤمةوة هيضم نةدةوت، دوايى كة سيمينارةكة تةواو دةبوو ئةو برادةرانةى كة قسةكانيان 

 دةكرد دةيانطوت قسةكانت رِاستة.

 سييةكان بوون؟+ زياتر بةع
ـ دكتؤر موحسني موحةممةد: ناتوامن بلَيَم بةعسييةكان بوون، بةلَكو هةموو عةرةبة قةومييةكان غةيرى ئةوانيش بوون، 
ئينجا بةعسييةكان نةدةهاتنة سيمينارةكان، ضونكة خؤيان لةوة بةطةورةتر دةطرت كة بيَنة سيمينارةوة دابنيشن، 

 ةزيان لة حةقيقةتء زانينى ميَذووى رِاست دةبوو.ئةطةرضى هةموو ئةوانة دةهات، كة ح

 + دةَلَين ناوت هةبووة بؤ سيمينارَيك لة تكريت، بةآلم دوايى ناوةكةت البراوة، ئةمة ضؤن بوو؟
ـ دكتؤر موحسني موحةممةد: من لةو زجنرية كؤرِةدا يةكةم ناوبووم لة تكريت، لةرِيزى ئةو مامؤستايانةدا كة برِياربوو  

ء صةددام( باورِةت هةبآ لةوآ دةستم لةسةر دلَم بوو، دةموت صةالحةددين( واتا )مدينة البطلنيلة تكريت بةناوى )كؤرِبطرين 
باشة من لةوآ ضي بلَيَم؟ ناتوامن لة حةقيقةت البدةم، هيَشتا دوو هةفتةى مابوو بؤ كؤرِةكة رِؤذيَك رِاطرى كؤليَذةكةمان هات 

عبدالرمحن رِةكانى تكريت؟ منيش ومت: بةلَآ بةثيَكةنينةوة وتى: باشة، ئةو ناوى )وتى: دكتؤر تؤ بةشدارى دةكةيت لة كؤ
( كة يف جاسمصلطيف ن( بوو، بةعسييةكى تؤخ بوو، من نةمزانى بؤضى ثيَدةكةنيَت؟، ئيدى دواتر ضوو بؤ الى )جنم العاني

رن، كة دابووية بة وةزيرى وتبوو ئةو ناوة وةزيرى رِؤشنبريى بوو، وتبووى ليستى ناوةكامن بدةرآ ئةوانةى كة كؤرِةكة دةط
بسرِنةوة )دكتؤر موحسني( وةزيريش وتبووى بؤضى؟ رِاطرةكةمان وتبووى ئةوة كوردة هةرضى خؤى دةيةويَت ئةوة دةلَيَت، 

 ( كة مامؤستاى ميَذووبوو هات بةنهيَنيى ثيَى ومت كة ناوةكةتيان سرِيوةتةوة.عماد عبدالسالم رؤوف دكتؤردوايش )

ةم شَيوةية باسى عةرةبةكان دةكةيت، دةبينى كوردةكانيش بؤضوونى نَيطةتيظيان هةية بةرامبةر + ب
 ، ئةم دوو بؤضوونة ضؤن لَيك دةدةيتةوة؟صةالحةددين

ـ دكتؤر موحسني موحةممةد: هةردوو بؤضوونةكة هةلَةية، كوردةكانيش وةكو عةرةبةكان هةلَةن، رِاستة كوردةكان 
ونكة دةولَةتيَكى كوردى دروستنةكردووة، بةآلم زؤر لةطةأل ئيَستادا جياوازى هةيةو ملمالنيَكان لةو دةلَيَن لةبةر ئةوةى ض

 درومشةكان بووة نةك كوردو نةتةوةيةكى تر.ةثةرستى، ملمالنيَتى ئيسالمء خاضكاتةدا ملمالنيَى ئايينى بووة، نةك نةتةو
ةوة كرد، نةك بؤ دامةزراندنى دةولَةتيَكى كوردى، بة ددينصةالحةبةهؤى شةرِى خاض درومشةكانةوة كورد ثةيوةندى بة 

 هؤى زالَبوونى هةستى ئاينى بةسةر هةستى نةتةوايةتى، هةرضةندة ثةيوةست بوونة بة نةتةوة.

 + سةرةتاى جةنطى خاض ثةرستى لةكوَيوة دةستى ثَيكرد؟
مشةكان لة كوردستانةوة دةستى دكتؤر موحسني موحةممةد: زؤركةس ئةوة نازانيَت كة سةرةتاى جةنطى خاض درو

طشت طيَرِانةوة ميَذوويةكان جةخت لةسةر ئةوة دةكةنةوة كة دة هةزار سوارةى  لة شام، ثيَكردووة، نةك لة فةلةستني، نةك
ى باكوورى كوردستان بةشدارييان كرد لة شةرِى دذى دةولَةتى رِؤمى بيَزةنتى كة ئةوكات (1)كوردى لة شارى )مةالزطرد(
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 مةالزطرد: شاريَكى كورديية لة كوردستانى باكوور )توركيا(.  
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ز(، سةركردةكةيانى 1031هةبوو كوردةكان لةطةأل ئةواندا بوون، ئةوةبوو سالَى ) (1)سةجلوقى )ئةلب ارسالن(سولَتانى 
انى رِؤذئاواو وتيان ــبوون، ئيدى رِؤمةكان ثةنايان بردة بةر مةسيحيية كاسؤليكةك (2)دةستطريكرد، كة ناوى )رِؤمانؤس(

ةمان لةسةر مةزهةبى ئةرسةدؤكسى ـن ضيمان ليَدةكةن!، ئسالمة كوردو توركةكان تةماشا بكةـفريامان كةون ئي
بوون، وتيان فةرموون ئيَمة خاوةنى يةك ئايينني، بةآلم ناكؤكى مةزهةبيمان ( 4)(كاثوليكبوون، رِؤذئاواش ) (3)(ارثذوكس)

ة نةمانتوانى كوردو هةية، ئةوا ئيسالمييةكان بةهةموو نةتةوةكانةوة دذى ئيَمة وةستاونء هةموو هيَزةكانى خؤيان كؤكردةو
 توركةكان تيَك بشكيَنني.

بةردةوام نامةو رِاثؤرت بؤ ثاثا دةضوو لة كةنيسةو مةسيحييةكانى رِؤذهةالتةوة كة داواى يةكبوونء يةكرِيزى 
ى فةرةنسا بوو، لةثاش بيستء (5)مةسيحييةكانيان دةكرد بةبآ جياوازى اليةندارى مةزهةبى، ثاثا لة شارى )كلريمؤنت(

(و هةروةها دورطةى طليطله توليدواأل لةم شةرِانة كاتآ بينى لة ئةندةلوس كة لة ذيَردةستى مسولَمانةكاندا بوو )ضوار س
( دةرهيَنرانء كةوتنةوة دةستى مةسيحييةكان، ثاثا بريى لةوة كردةوة كة بزووتنةوةيةك دروست بكات بةناوى صقلية)

م خاكانة لة ذيَر دةستى موسلَمانة بيَباوةرِةكان دةربهيَنريَت وتى: حةجكردن بؤ )قودس، و ناصرية، وبيت حلم( كة ضؤن ئة
"، دواتر هاتنء لةبةر ئةوةى ثاثا هذه هي مشيئة اهلل فلنذهب لتحرير األرض املقدسة من الكفار املسلمني هكذا اراد اهلل،"

اتن وايان دةزانى هةموو ئيسالمييةكان (، كة هحروب الفرجنةفةرةنسى بوو لة فةرةنسا فةرمانى ثيَدابوون شةرِةكةيان ناونا )
و ماناى زؤرة واتا )رِؤذهةآلتى، عةرةب، ئيسالمييةكان..( يان (6)سةجلوقنيء توركن دوايى ئيسالمييةكانيان ناو نا )سراسينو(

ويَرييةى درومشةكان لةكاتى هاتنياندا ئةو شةرِو بةزرةتى ئيرباهيم بوو(، ئينجا خاض)نةوةى ساراش دةطريَتةوة كة خيَزانى ح
)سراسينو(كان كة ديتبوويان سةرجنى هةموويان رِاكيَشابوو دةيانطوت: خؤزطة ئةمانةش لةطةأل خؤمان بووناية، واتا كافر 

 نةبووناية مةسيحى بووناية، دةمانتوانى هةموويان داطري بكةين.
وبةرِووى هيَرشى ئةو خاض ثاشان هيَرشى فةرةجنةكان كة هاتة سةر خاكى كوردستان، كوردةكان بةرطرييان كردو رِو

درومشانة وةستانةوة، ثيَويستة ئاماذة بةوةش بكةم يةكةمني مرينشينى خاض درومشةكان كة دروست بوو لة رِؤذهةآلتى 
ئيسالميدا لةسةر خاكى كوردستان دروست بوو لة شارى )ئورفة(ى كوردستانى باكور )توركيا( كة ئةو كاتة ثيَيان دةوت 

سيحييةكان ثيَيان دةوت )اديسا(، دةبينني كوردةكان بةرطرييةكى بى ويَنةيان كرد بةرامبةر خاض و مة(7)(مدينة الروحا)
نووسيويةتى باس لة ئازايةتى  صةالحةددين( كة ماوةيةك ثيَش األعتباردرومشةكان ئةوةتا )ئوسامة بن منقد( لة كتيَبةكةي )

ؤيان كردووة لة كاتيَكدا ئةم نووسةرة لة دووالوة لة كوردةكان دةكات كة ضؤن بةرطرييةكى بيَ وضان لة نيشتيمانى خ
توركةكانء مسولَمانةكان جياوازبوو، يةكيان ئةوةبوو ئوسامة عةرةب بوو، يةكيدييان ثيَوةندى بةهيَزى لةطةأل خاض 

 درومشةكاندا هةبوو تاوةكو مسولَمانةكان.
                                                           

4
ارسالن: بةناوبانطرتين سولَتانى سةجلوقييةكان بوو، بةهؤى ئةو جةنطة زؤرانةوى كة لةطةأل دوذمنةكانى دةوروبةريان دةيكرد ناوبانطى ئةلب   

 دةركرد.
3
 ا.ز( بةدةست توركة سةجلوقييةكان كوذر1031رِؤمانؤس: سةركردةى رِؤمة بيَزةنتينييةكان بوو لة كوردستانى باكوور )توركيا(، لة سالَى )  
3
 ى.ئةرسةدؤكسى: مةزهةبى مةسيحييةكانة كة لةرِؤذهةآلتدا بوون، مةسيحييةكان ضةند مةزهةبيَكيان هةية بة رِؤذئاواييةكان وتراوة ئةرسةدؤكس  
1
 كاتؤليك: مةزهةبى رِةسةنى مةسيحييةكانى رِؤذئاواو ئةوروثان، لة بةرامبةر ئةمانةدا ثرؤتستانتةكانيش هةية كة مةزهةبيَكى ترن.  
1
 كلريمؤنت: ئةو شارةبوو لة فةرةنسا كة ثاثاى مةرجةعى مةسيحييةكان لةوآ دادةنيشتء هةموو طةرِانةوةو رِاويَذيَكيان بؤ الى ئةوبوو.  
9
ة ئةم وشةية واتايةكى طشتطريبوو بة تيَكرِا بؤ بريوبؤضوونء ناوى ئةو نةتةوانة بةكاردةهات كة بةجاريَك دذى رِةوتى خاضييةكان وةستان ل  

 رِؤذهةآلتى ئيسالميدا.
9
نة مرينشينى )روها(يشى ثيَوتراوة، خاضدرومشةكان لةو ماوةيةى كة لة رِؤذهةآلتدا بوون سآ مرينشينيان دروستكردووة، ئةمة يةكةم مرينشينيا  

 كة لة خاكى كوردستانء ناوضةى جةزيرةى سةرةوة بووة.
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 ضؤن لة دميةشقةوة ضوو بؤ ميسر؟ صةالحةددين+ 
(ك، ضووة ميسر وةكو يةكيَك لة 558لةطةأل شيَركؤى مامى سالَى ) صةالحةددينممةد: ـ دكتؤر موحسني موحة

ئةفسةرةكانى نورةدين مةمحود، ئةوةبوو نارِةزايى دةربرِى بضيَت بؤ ميسر، وتى: من باوكم حاكمى دميةشقةو لةطةأل ئةودا 
ةبآ لةطةلَم بيَى بؤ ميسر بؤ شةرِكردن، ضونكة خاض (، وتى: هةردتهيأ يا يوسفدةميَنمةوة، ئيدى مامى رِيَطاى نةدا، ثيَى وت )

درومشةكان دةيانةوآ ميسر داطري بكةن، ميسر فامتييةكانى تيَدابوو، بةرطرى لة وآلتى خؤيان بكةن لةطةأل خاض درومشةكان 
ثايةى وةزيرى لةبةر ئةوةى الوازبوون، لةوكاتةدا كة ئةمان ضوونة ميسر لة دةولَةتى فامتيدا ناكؤكى هةبوو لةسةر ثلةو 

(دا ملمالنيَى دةسةآلتييان دةكرد، ئالةم ضرغام، ضونكة )شاور( خؤى وةزير بوو لةطةأل )(2)ء )شاور((1)(ضرغاملةنيَوان )
لةطةأل شيَركؤى مامى بة ضوار هةزار سةربازةوة رِوويان لة ميسر كرد، خاضييةكان هةوالَيان بؤ نارد  صةالحةددينكاتانةدا كة 

بطةرِيَوة بؤ دواوة ئيَمةش لة خاكى ميسر دةطةرِيَينةوةو وازدةهيَنني. ئةوةبوو كشايةوة، لة ثاش سآ سالَى  وتيان: شيَركؤ تؤ
ى خةليفةى فامتى داواى هيَزى سةربازى ليَكردنةوة هاتنء جاريَكى دى كشانةوة، ثاشان بؤ (3)(العاضدتر ديسان خةليفة )

ةدين مةمحود كة هيَزبنيَريَت بؤ ميسرو تكاى ليَكرد وتى: يانورةدين ( داوايكردةوة لة نورالعاضدجارى سيَيةم خةليفة )
مةمحود ئيسالم لة مةترسيداية، ئةوةبوو وةكو نةريتيَكى ئةوكاتة ثرضى ئافرةتانى كؤشكةكةى كة لة دةوريدابوون برِىء 

، ضونكة هيَزى داطريكةرى خاضى ناردى وتى: "بؤ خاترى ئةو ثرضانة ئةجمارة كة هيَزتان بؤ ناردين مةيطةرِيَننةوة بؤ دواوة
زؤرى بؤ هيَناوينء وا خةريكة ميسر داطري دةكةن، ثيَويست ناكات ئيَمة ناكؤكيمان هةبيَت، ضونكة ئةطةر ئةوان بيَن بؤ ميسر 

ارآ هةموو خاكى مسولَمانان داطري دةكةن"، ليَرةدا نورةدين فةرمانيدا بةشيَركؤو وتى: هيَزيَكى زؤر لةطةأل خؤت ببةو ئيدى ج
 صةالحةددينكرد ثيَكةوة بضنةوة بؤ ميسر،  صةالحةددينلة ميسر مبيَننةوةو ئةوآ ضؤأل مةكةن،  شيَركؤ ديسان داواى لة 

وتى: باشة مامة ئةوة ضيية ضةند سالَ جاريَك دةضني بؤ ميسرو دواتر دةكشينةوة، وتى: لةطةلَت نايةم بؤ ميسر، ئاليَرةدا 
نةدةضوو بؤ ميسر  صةالحةددينى كردووة دةلَيَت: صةالحةددينووسيَك ناسراوة كة دذايةتى ( كة بة تاقة ميَذوونابن األثري)

 نةيدةزانى دوارِؤذةكةى بؤ ئةو دةبيَت، واتا ئةطةر بيزانيبا دةبيَتة خاوةن دةسةآلت بة ثةرؤشةوة دةضووة ميسر.
ض درومشةكان لةوآ كشانةوة، بةهيَزيَكى سةربازييةوة ضوونةوة بؤ ميسر، خا صةالحةددينلةدواييدا شيَركؤو 

كة ئةو كاتة الو بوو، وتى: هؤكارى ئةوةى كة دةولَةتى فامتى ناوبةناو هانامان بؤ ديَنن لةوانةية ئةوةبيَت كة  صةالحةددين
ئةم دوو كةسة ملمالنيَ دةكةن، )شاور( ئيَستا وةزيرة لةوانةية خيانةمتان ليَ بكات، لةبةر ئةوة ثيَويستة بكوذريَت، ئيدى 

بةدوايدا دةضيَتء دةيكوذيَت، دوايى خؤى دةبيَتة  صةالحةددينؤذيَك لة مزطةوتى ئيمامى شافعى دةرضوو لة قاهريةء رِ
وةزير، ضونكة ئةو كاتانة واباوبوو هةركةس وةزيريَك بكوذيَت ئةوا دوايى خؤى ثؤستةكةى دةطريَتة دةست، بةآلم خةليفةى 

دةبآ مامت وةزير بيَت، لةويَدا مامى كراية وةزيرو خةليفةى فامتى ناوى نا ى وت: تؤ جارآ طةجنيت صةالحةددينفامتى بة 
يش هةر ئةو خةليفةية ناوى نا )صالح الدين صةالحةددين( واتا شيَرى شيَران، هةروةها ك املنصور أسدالدين شريكولامل)

ى كردة صةالحةددينى بةيةكجارى والدنيا يوسف(، بةآلم شيَركؤ ثاش ضةند مانطيَك وةفاتى كردو خةليفةى دةولَةتى فامت
 وةزيرى دةولَةت.

                                                           
4
 يرى "شاور" كة بة دةستى صةآلحةددين كوذرا.دووا وةزيرى فامتييةكان بوو ثيَش وةز)زرغام ـ ضرغام(:  
3
شاور: وةزيرى دةولَةتى فامتييةكان بوو، ويستى خيانةت لةو دةولَةتة بكاتء لةطةأل خاضييةكان دةست تيَكةأل بكات، ئةوةبوو صةالحةددين   

طاكةى، ئيدى دواى ئةو خؤى بووة وةزير لة بةمةى زانىء كوشتى، ثاشان وةكو نةريتيَكى ئةو كاتة كة هةركةس وةزيريَكى بكوشتاية دةضووة جيَ
 دةولَةتى فامتيدا.

يةكيَك بوو لة خةليفةى فامتييةكان لة ميسر كة لة ثاش مردنى براكةى كة ثيَشرت خةليفة بوو جلَةوى دةسةالتى طرتة دةستء هةر ئةميش  3
 ثيَبةخشى.ثيَشوازى لة بوون بة وةزيرى لة صةالحةددين كرد، دواتر نازناوى )صةالحةددين(ى 
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لة تةمةندا   صةالحةدديندابنرآ، لة كاتَيكدا  صةالحةددين+ سةركردةى طةورةترو وشياوتر نةبوو لة بريتى 
 طةنج بوو؟

ةآلم ة، بصةالحةددينرِيوايةتيَكى هةية، هةرضةندة مةبةستى شكاندنى  (ابن األثريـ دكتؤر موحسني موحةممةد: ليَرةدا )
طةورةتربوون وتيان ضؤن دةبيَت خةليفةى  صةالحةددينمن دةلَيَم هةزار رِةمحةتى ليَ بيَت، دةلَآ: "هةموو سةركردةكان لة 

يَكى طةنج صةالحةددينبؤ وةزيرى، كةضى ئةو دةضيَت  صةالحةددينفاتنمى وابكات لة كاتيَكدا ئيَمة هةموومان لة ثيَشرتين لة 
وون لة )بدرالدين الياروقيء عزالدين جؤرديك(ء ضةند كةسيَكى تر، ئيدى كشانةوةو ضوونةوة بؤ دادةنيَت"، ئةوانةش بريتيب

شام بؤ الى نورالدين مةمحود، ئةويش ثيَى وتن ئةوة بؤ هاتوونةتةوة، بؤضى دةولَةتى ميسرتان بةجيَهيَشتووة؟ وتيان 
ثياوى ئةوةية بيَتة وةزير؟  صةالحةددينر، ئايا ى كردؤتة وةزيصةالحةددينئةسةدةدين شيَركؤ مردووةو خةليفةى فامتيش 

بيَت ياخود يةكيَكى تر، طرنط ئةوةية ثاريَزطارى لة ميسر بكريَت،  صةالحةدديننورةدين لة وةآلمى ئةماندا وتى: "طرنط نيية 
ةترةمان لةئةستؤية ئيَستا كاتى ئةوة نيية ئيَوة كيَشة لةسةر ثلةو ثايةى وةزيرى دروست بكةن، بةلَكو ئيَمة ئةركيَكى طةور

 خر ـ أهم من الوزارة(.آمحاية مصر أهم من أي شئ ئةويش ئةوية كة داطريكةرانء خاض درومشةكان نةضنة ميسرةو"، )
شويَنى طرتؤتةوة، وتيان  صةالحةددينلة ثاش ئةمانة خاض درومشةكان برييان لةوة كردةوة كة شيَركؤ مردووةو 

ى وةزارةتى طرتؤتة دةست، با دةرفةت خبوازينء بضني ضةند شارو شارؤضكةيةكى صةالحةدينيَكى ميَرد منداأل ضيية ثؤست
بةمةى زانىء داواى يارمةتى سةربازى لة خةليفةى فامتى كرد، خةليفةش بة  صةالحةددينميسرةوة داطري بكةين، ئةوةبوو 

بةرِووى خاضييةكان بيَتةوة، ئاليَرةوة توانى بة هةموو هيَزيَكى سةربازي رِوو صةالحةددينهةموو شيَوةيةك يارمةتيدا تاوةكو 
تواناى سةربازى بةدةركةوتء ئازايةتى بؤ طشت اليةك رِوونبووةوة، هةروةها ثيَشرتيش لة جةنطى  صةالحةددين

ئةسكةندةريةدا كاتى ماميشى نةبووبووة وةزير، صةالحةدين بةتةنيا توانى لة ئةسكةندةرية خاض درومشةكان بشكيَنآء 
تؤ تواناى وات هةية؟"، يانى لةو كاتةوة ئيسثاتى كرد  صةالحةدديناندا دوايى مامةكةى وتى: "ئافةرين سةركةويَت بةسةري

 كة عةقلَيَكى سةربازى يةهيَزى هةية.

 دا؟-صةالحةددين+ شيعةبوونى دةوَلةتى فامتى هيض ِرَيطرييةكى دروست نةكرد لةبةردةم بوون بةوةزيرى 
ولَةتى فامتى دةولَةتيَكى شيعى بوو، بةآلم ئةو شيعةية نةبوون كة لة ئيَرانء ـ دكتؤر موحسني موحةممةد: بةلَآ، دة

و ميسريان (1)عيَراقء ثاكستانء لوبنانء بةحرةينء شويَنةكانى ترى دنيا هةية، بةلَكو ئةمانة شيعةى ئيسماعيلى بوون
د سال حوكم بكةن، ئيَستاش وةرطرت دةولَةتيَكيان دامةزراند لة مةغريب، لة تونس، توانييان لة ميسردا دوو سة

شويَنةوارةكانى شارستانيَتييان هةر لةويَدا ماوة، خؤيان قاهريةيان دروست كرد، ئةوان مزطةوتى ئةزهةريان دروستكرد كة 
 ناوى )زانكؤى ئةزهةر(، كؤنرتين زانكؤية لة جيهان. دوايى بووة زانكؤيةكى جيهانيى بة

يعةيى حوكمرِانييان بكرداية ئةوا هةرطيز نةياندةتوانى ئةوماوة زؤرة لةبةر ئةوة ئةوان ئةطةر بةدةمارطرييَتيى ش
فةرمانرِةوايةتى بطرنة دةست، ميسرييةكانيش كاتآ شانازى بةميَذووى خؤيانةوة دةكةن باس لةو دووسةد سالَة دةكةن كة 

ةمني خةليفةى فامتى بووة لة (ةوة هاتووة كة يةكقاهرة املعزفامتييةكان حوكمى ميسريان كردووة، هةتا ناوى قاهرية لة )
 .ميسردا، فامتييةكانيش بةو ناوةوة ناسراون، ضونكة لة نةوةى فاتيمةى كضى ثيَغةمبةرن 

 كةواتة فامتييةكانيش اليةنى مةزهةبطةراييء شيعةء سوننةيان ليَك نةدةدايةوة بؤية توانييان سةركةوتن بةدةست بهيَنن.

َلةتى عةباسى فارس بوون )كةواتة شيعةبوون( هةروةها دةوَلةتى + تؤ ثَيشرت وتت زؤربةى وةزيرةكانى دةو
 فامتيش شيعة بوو، ثَيوةنديان ضؤن بوو؟

                                                           
4
 ز(.563ك ـ 683شيعةى ئيسماعيليية: يةكيَك لة طروثةكانى ناو شيعةن كة برِوايان بة ئيماميَتى ئيسماعيلى كورِى جةعفةرى صادق هةبووة، )  
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ـ دكتؤر موحسني موحةممةد: وةزيرة فارسةكان دةولَةتى عةبباس شيعة نةبوون، هيض يةكيانء ثةيوةندى دةولَةتى 
دةولَةتى فامتى دوذمنى يةكرت بوون، ملمالنيَكانيشيان  بةغداد لةطةأل دةولَةتى فامتيدا زؤر خراث بوو، دةولَةتى عةباسىء

تةنها لةسةر دةسةآلت طرتنة دةست بوو! لةسةر هيض شتيَكى تر نةبوو! جا زؤرجار ديَن لةسةر هؤكارى ئايينىء مةزهةبى 
هةمان كاتدا  دةرِؤن، ئةمة وانيية! تةنها داثؤشينةو هيضى تر، بةلَكو ملمالنيَكة تةنها لةسةر كورسى دةسةآلت بوو، لة

 عةباسييةكان سوننةش بوون، زؤر دذايةتى شيعةكانيان دةكرد، زؤربةى ئيمامة شيعةكان بةدةستى عةباسييةكان كوذراون.
دةتوامن ئةوة بلَيَم دةولَةتى فامتى دةولَةتيَكى كراوةو موتةساميح بووة، هةرطيز طويَيان بة هةندآ خياليف ئاينى نةداوة، 

اددةيةك طةيشتووةتة ئةوة كة يةكيَك لة وةزيرةكانى دةولَةت بةناوى )مماتي( مةسيحى بووة، وة شتيَكت ثيَ بلَيَم تارِ
 وةزيريَكى تريان بةناوى )يعقوب بن كلس( جوولةكة بووة كة طةورةترين وةزيرى فامتى بووة دوايى بووةتة ئيسالم.

، منطقةلسةفة لة سةردةمى ئةماندا زانايانى )ئينجا بايةخيَكى طةورةياندا بةفراوانكردنى فيكرو بوارة جياوازةكانى ف
كة وةزير بوو لةم دةولَةتةدا هةستا ئةم  صةالحةددينفةلسةفة، علم الكالم، واتة ئيولؤذى( زؤربوونء طةشةيانكرد، 

ليَكرد زانستانةى قةدةغة كرد وتى: ئةمانة لةطةأل ئيسالمةتى ناطوجنيَت، هةتا واى ليَهات سةردةميَك فةلسةفةو بريكارييان وا
ألن من يتعاطى هذه العلوم يصبح ( دةبآ مسولَمان ليَيان دووركةويَتةوة، )املهجورة وعلى املسلم أن يتجنبها من العلوموتيان )

كة سوننة بوو هةستا طؤرِى ئيمامى شافيعى ئاوةدانكردةوةو طومةزيَكى زؤر طةورةى  صةالحةددين( عقله كبريا واميانه ضعيفا
 طاى سةر سورِمان بوو.لةسةر دروستكرد كة جيَ

ثيَشرت كة سايةتييةكى زؤر ئايينى نةبوو واتة ئيليزامى زؤر بةدينةوة نةبوو، بةآلم دوايى بووة سةركردةى  صةالحةددين
سةربازةكانى ئيسالمةكان لة جةنطى خاض درومشةكاندا، بووة سةركردةى موجاهيدةكان ئيرت مةسةلةى ئايينى لةذيانى 

ندبوو بة دينةوة تاوةكو واى ليَهات وةكو سةركردةيةكى ديارى مسولَمانان ناسرا لة هةموو دنيادا، ئينب رِةنطيدايةوةو زؤر ثابة
دةكرد، دةلَآ من  " زؤر حةزى لة فةرموودةكانى ثيَغةمبةر كان صالح الدين اليرتاح اال باألحاديث النبويةشةدداد دةلَآ: "

، دةلَآ كاتآ صةالحةددينةسةر جيهاد نووسيومة نوسخةيةكيم دا بة كتيَبيَكم دانا باسى جيهادم تيَدا كردبوو واتا ل
دةخيويَندةوة زياتر سووردةبوو لةسةر جيهادكردنء جؤشى دةدا، هةمووجاريَك دةيوت ثيَويستة من جيهانى ئيسالميى لة 

ؤذيَك ديَ من بة هيَرشيَكى وتوويةتى: رِ صةالحةدديندةست بيَباوةرِان رِزطار بكةم بة جيهادكردن، هةتاوةكو ئةوةش دةلَآ كة 
 بةرفراوان هةلَدةستمء دةضم ئةوروثاش لة دةستى مةسيحييةكان رِزطار دةكةم!.

هةرضةندة خؤى بة  صةالحةددين+ لة طفتوطؤيةكدا بة ضةندين بةَلطةى مَيذوويى تؤ ئةوة دةسةملَينيت كة 
ة بة هيض شَيوةيةك دان بةشَيك لة دةوَلةتى عةبباسى زانيوة، بةآلم عةباسييةكان نةيانويستووو

بةفةرمانِرةوايةتى ئةو سةركردةية دابنَين، ثَيتوانيية هؤكارى ئةو ِرقة يان ئةوة بووبَيت كة عةبباسييةكان ناكؤك 
 بوون لةطةأل فامتييةكانداو ئةويش لة دةوَلةتى فامتييةكاندا وةزير بووة؟، ياخود ضى هؤكارَيكى تر بووة؟

بكةن، ضونكة عةبباسييةكان  صةالحةدديناستيدا دةبوو عةباسييةكان زؤر ثشتطريى لة ـ دكتؤر موحسني موحةممةد: لةرِ
نةيهيَشت دةولَةتى فامتى مبيَنيَتء ئةو دةولَةتةى ئيلغا  صةالحةددينفامتييةكانيان بة دوذمنى خؤيان دةزانى، ئيدى 

يَطاى كةسيَكةوة كة هةستاء قسةى كرد ك( لة يةكيَك لة مزطةوتةكانى قاهريةدا لةر563ِلة سالَى ) صةالحةددينكردةوة، 
( مردو بةتةواوى خيالفةى العاضدوتى: ئةوة ئةمرِؤ ئيلغاى خيالفةى فامتيمان كرد لةثاش هةفتةيةكيش خةليفةى فامتى )

 فامتى هةلَوةشايةوة.
ةوتووةو وةكو كةسايةتييةكى ديار دةرك صةالحةددينو بةلَكو نورةدين مةمحوديش كة زانى  نةك دةولَةتى عةبباسى

ى نةدةكردو ئةويش مةسةلةى حةسادةتء كورسى صةالحةددينبووةتة سةركردةيةكى ديارو ئازا بةضاوى جاران سةيرى 
( هات الناصرالدين هللبوو، منوونةيةكى بضووكت بؤ بيَنمةوة لةسةر عةبباسييةكان، كاتيَك خةليفةى نويَى عةبباسى )
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ئةم نازناوةى  صةالحةددينناوى خؤت ناوة )الناصر( بةمةرجيَك كاتآ ى دةكرد تؤ بة ض حةقيَك صةالحةددينموحاسةبةى 
(، جارآ ئةو مةليك )ناصر(ة هةر نةهاتبووة سةر دةسةآلتي، بةآلم العاضدوةرطرتبوو لةاليةن خةليفةى فامتييةكان )

( صةالحةددينصر دةطرت، دوايى وتى: باشة ئةطةر كيَشة لةسةر ناوة ئةوة من ناز ناوى )نا صةالحةددينبيانوويان بة 
 الدةبةم بةآلم ئيَوة بةمشيَوةية هةلَسوكةوت نةكةن، ئةوة كةى كيَشةية، من ناو بةالمةوة طرنط نيية، جا ناو ضيية؟!

( بةنييةتى خراثى خؤى ئةوة دةطيَرِيَتةوة دةلَآ شارى )شوبكء كرك( كة لة خواروى ئوردون خاضييةكان ابن األثريجا )
يش هةوالَى نارد بؤ ميسر بؤ صةالجةددينء وتى: خؤتء سوثاكةت ئامادة بن بؤ ئةوةى -ةمحودداطرييان كردبوو، نورةدين م

هيَشتا سةر بة  صةالحةددينبضني شارى )شوبك( لة دةست خاضييةكان رِزطار بكةين لة خواروى ئوردن، )ضونكة سوثاكةى 
رةكة، دواتر نورةدين مةمحوديش هات يش خؤىء سوثايةكى طةورة رِؤشنتء ضوونة شاصةالحةدديننوورةدين بوو(، ئيرت 

كشايةوة لةبةر ئةوةى باوكى مردبوو لة ميسر، جا  صةالحةددينبةخؤىء سوثاوة، بةآلم ثيَش ئةوةى نورةدين بطاتة ئةوآ، 
 ينصةالحةددى الدةبرد، ئةو دةلَآ صةالحةددينليَى ترساو ئةطةر بهاتايةتة ئةوآ ئةوا  صةالحةددين( دةلَآ: ابن األثريليَرةدا )

( وانيية!، ضونكة ئةو تةمسيلى ئةتابةطييةكانى موسلَى دةكردء لة تيَرِوانينى ابن األثريليَى ياخيبوو، بيَطومان ئةم قسانةى )
كردوويةتى بة  صةالحةددينيش كة (1)(حطنيئةوانةوة شت دةينوسي، هةتاوةكو ئةطةر لة دةستى بيَت ئةوا سةركةوتنى )

كة  صةالحةددينطرتووة، دوايى  صةالحةددينةردةوام بوارى بؤ رِةخسابيَت رِةخنةى لة سةركةوتن ناوى نةدةهيَنا، يانى ب
طةرِاوة ميصر وتى: مةراسيمى ناشتنى باوكن لةوة طرنطرتة، ضونكة دوايى خةلَكةكة ثيَم دةلَيَن لة ناشتنى باوكيدا بةشدارى 

است ناكات، بةلَكو درؤدةكات، بةلَكو لةبةر ئةوةى ضاوى بة ( دةلَآ: رِابن األثرينةكرد، ئةوة دةبيَتة عةيبةيةك بؤ من، دوايى )
(يش وةكو ئةوان لة ابن األثريئةوا ) صةالحةدديننورةدين نةكةويَت، ئاليَرةوة نورةدين مةمحود هةرضى هةبوواية لةسةر 

سةركردةيةكى  حةددينصةالنووسينةوةى ميَذووةكةيدا مامةلَةى لةطةأل دةكرد، بيَطويَدانة رِاستيية ميَذووييةكان، ضونكة 
ئازاو ليَهاتوو بوو لة ميسرداو دةسةآلتيى طرتبووة دةست لة هةموو اليةكةوة هةر لة دةولَةتى عةبباسييةوة تاوةكو 

يش بةردةوام لة حةسووديدا بوون بؤ ئةوةى دووضارى شكستى بكةنء رِقيان ليَى بووة، ضؤن رِقيان ليَى نابيَت؟ -نورةدين
ن دةلَيَن: لة شارى مةككةو مةدينة كاتيَك لةوتارى هةيينيدا دوعا دةكرا بؤ سةركردةو ئةمريةكان، هةنديَك لة ميَذوونووسا

( واتا آمني( مةبةستى ئةمريةكةى )مةككةو مةدينة( بوو، خةلَكةكةى بةهيَواشى دةيانطوت )اهلل وفق األمريوتاربيَذةكة دةيوت )
اهلل وفق جماهد ( دةكرا، بةآلم كة دةيطوت )آمني( هةر بةو شيَوةية )اسياهلل وفق خليفة العببةدةنطيَكى نزم، ئينجا دةيطوت )

(، ئةم هةواآلنة كاتى دةطةيشتة آمني( خةلَكةكة هةمووى بةيةكجار بة دةنطيَكى بةرز دةيانطوت )صالح الدين يوسف بن ايوب
(ى بؤ آمنية بةدةنطى بةرز )خةليفةى عةبباسى ثيَى ناخؤشبوو، دةيطوت باشة كابرايةكى كورد ضيية ئةم هةموو خةلَك

دةكةن؟، جا عةبباسييةكان ثيَيان ناخؤشبوو كة ميسر ثيَشرت لة ذيَر دةسةآلتيى عةرةبى فامتيدا بووةو ئيَستاش كةوتؤتة 
( لةكوآء )ئةيوبييةكان( لةكوآ، ئةوان لةسةر بنةماى تةشريفات آل عباسدةستى كةسيَكى وا كة ئةوان ضارةيان ناويَت )

هةربوتراية فآلنى كورِى فآلنى كورى فآلن، يان نةياندةزانى لة ميَذوودا دةورى كةشخة ليَدان نيية!، بةلَكو كآ كاريان دةكرد 
موجاهيدةو جيهاد دةكات ئةوة دةورى خؤى دةبينآ، تةنانةت كار بةوة طةيشت كة قودس داطريكرا ميللةت بة دةولَةتى 

اربكرآ لة دةست خاضييةكان، ئةوان ئامادةنةبوون كةس بنيَرن ئةوةبوو عةبباسيان دةوت بؤ سةرباز نانيَرن بؤ قودس كة رِزط
خةلَكةكة بةخؤبةخش ضوونة فةلةستني بؤ شةرِكردن، دةبينى ئةو خةلَكةى نارِةزايى تونديشيان نواند بةرامبةر خةليفةى 

ناضيت ئازادى بكةيت؟ يانى  عةبباسىء وتيان: ضؤن تؤ ئةمريى مسولَمانانى ئةوة قيبلةى سيَيةمى مسولَمانان داطري كراوة
ئامادة نةبوو دذى دوذمنةكانى ئيسالم هاوكارى  صةالحةددينكاكى خؤم ئةوة هةلَويَستى دةولَةتى عةبباسى بوو بةرامبةر بة 

                                                           
4
وزى ى تةمم7ك ـ 597(ى ربيع الثاني 64شةرِى بةناوبانطى نيَوان صةالحةددينى ئةيوبىء خاضثةرستةكان، كة لة )ز( 4419ك ـ 113حطني ) 

 ز لةم جةنطةدا سوثاى ئةيوبييةكان سةركةوتن بةسةر خاضييةكانداو توانييان شارى قودس لة ضنطيان رِزطار بكةن.1193
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لة كاتى تةنطانةدا داواى يارمةتى نةكردووة،  صةالحةددينهةوالَى بؤ نارد وتى: بؤ ئةوةى دوايى نةلَيَن  صةالحةددينبكات، 
ة ثيَويستمان بة سوثاية بؤمان بنيَرن بؤ رِزطاركردنى شارى )عةككا( لة طةمارؤكردنةوةى خاض درومشةكان، تكاي

 شكست بيَنآ، ئةوة حةسوودييةكةيان بوو. صةالحةددينعةباسييةكان ثيَيان قبول بوو قودس داطري بكريَت، بةآلم 

ةوة، ئايا لة ميسردا نةيارى بؤ الحةددينصةت كرد لةاليةن -+ ثيشرت باسى ئيلغاكردنةوةى خيالفةتى فامتي
 دروست نةبوو لةاليةن اليةنطرانى فامتييةكانةوة؟

دكتؤر موحسني موحةممةد: بةلَى فامتييةكان هةر بةوة نةوةستان بةلَكو رِووبةرِووبوونةوةى زؤريان كرد لةطةأل 
يا آل دةيانوت ) صةالحةددينريان دةكرد دذ بة ، فامتييةكان كة لة ميسردابوون دةستيانكرد بة رِيَثيَوانء هاواصةالحةددين

توندبوو لةطةلَيان، بةآلم وةكو خةليفةى عةبباسىء نورةدين مةمحود نةبوو ئةمة  صةالحةددين(، ضونكة علي.. يا آل علي
 ك( ضووة خواروى فةلةستني بؤ ئةوةى جةنط دذ بة خاضييةكان بكات،531سالَى ) صةالحةددينلةاليةك ، لةاليةكى تر كة 

وتيان ئةوا موحةممةد مردوو  (1)كوذرا، هةروةكو ضؤن لة جةنطى ئوحددا صةالحةدديندةنطوباس بآلوبووةوة وتيان ئةوا 
بوو هةستا نامةيةكى بةذيَر  صةالحةددين( كة لةطةأل قاضى الفاضلنةما، ئةميش بة هةمان شيَوة ئةو بانطةشةيان بؤ كرد، )

ةى نةوةك بلَيَن نةماوةو دةولَةتى فامتيى بطةرِيَننةوةو كودةتايةكيان بةسةردا بكةن، لة بؤ ئةو (6)بالَى كؤتريَكدا نارد بؤ ميسر
(ء ثاش ضةند رِؤذيَكى ديكة دةطةينةوة ميسر، ليَرةدا رِووبةرِووبوونةوةى زؤرى صالح الدين حي يرزقنامةكةدا نووسى )

صرى فامتى خزمايةتييان هةبوو اليةنطرى صةالحةدين كرا، هةتا رِةش ثيَستة )سودانييةكان( لةطةأل خةليفة مستن
ناضاربوو ذنء ثياوةكانى لةيةكرت  صةالحةددينيان كرد، هةتاوةكو صةالحةددينفامتييةكانيان دةكردو زؤر دذايةتى 

جياكردنةوة بؤ ئةوةى مندالَيان نةبيَت، هةروةها طةرِةكةكانى سوتاندن، ئيرت وا ديارة دروستكردنى "دامةزراندنى" هةر 
 دةولَةتيَك ثةيوةست بة خويَن رِشتنبوو!!.

 ناودةبةيت لةزؤر شوَيندا؟ صةالحةددينبةدذة هةَلوَيستى  )ابن األثري(+ بؤضى 
( زؤر لة شارةزايان دةلَيَن كورد بووة، ضونكة خةلَكى شارى جةزيرةية ئةو كاتة ابن األثريدكتؤر موحسني موحةممةد: ) ـ

( لة ناوضةى بؤتان لة كوردستانى )باكور( توركيا، مينؤرسكى دةلَآ: سةرةتاو سةرضاوةى جزيرة ابن عمرثيَى وتراوة )
يةكى بضووكةو دواكةوتووة، ضونكة ئيهمالكراوة، بةلَآ ئةم كابراية كوردبووة ميللةتى كورد لةويَوة بووة، ئيَستا شارؤضكة

 بةآلم شعورى كوردايةتى نةبووة.
( ابن األثريبوو بة سولَتانء فةرمانرِةوا كابرايةك هات بؤالم وتى: ) صةالحةددين( خؤى دةطيَرِيَتةوة دةلَآ كة ابن األثري)

وو سوارى ئةسثةكةى دةبوو يةكيَك لة كورِةكانى فةرمانرِةواكانى سةجلوقى م ضؤن بينى؟ خةريكب-صةالحةدديندةزانى من 
قاضيَكى طرتبوو تاوةكو سواربيَت، كورِيَك لة ئةتابةطييةكيش جلو بةرطةكةى بؤ ضاك دةكرد )واتةجلةكانى كؤدةكردةوة(، 

ةليك نةبووة!، تازة قةيناكا دةلَآ منيش بةسوكييةكةوة يان بة تةشةرةوة ثيَموت طوآ مةدةية )كورِى ئةيوب( باوكت م

                                                           
ء موشريكةكانى قورةيشييةكان (ى كؤضى لة نيَو مسولَمانةكان بة سةركردايةتى ثيَغةمبةرى 7جةنطى ئوحد: ئةو جةنطة بوو كة لة سالَى ) 4

ئيسالمةكان تيَكشكانء قورةيشييةكان سةركةوتنء ذمارةيةكى زؤر لة مسولَمانةكانيان كوشت، ئةوةبوو ثرِوثاطةندةى  رِوويدا، لةو جةنطةدا
 كوذراوة. ئةوةيان بآلو كردةوة كة ثيَغةمبةرى مسولَمانان موحةممةد

3
ـ مةبة   ـ بالَدار  ( Homing pigeonستمان لةوة كؤترى نامةبةرة )لة دةولَةتى ئةيوبييدا شتى هةبوو كة دةكرآ ناوى بنيَني ثؤستةى ئامسانى 

بةر لة كة لة حالَةتى لةثرِو خيَرا بةكار دةهات، دةولَةت بةر لة بآلوبوونةوةى ئاميَرةكانى نويَى ثةيوةنديكردن لة بةكارهيَنانى كؤترى نامة
ترة زيرةكىء خيَرايى فرِينىء دؤزينةوةى النةكةى تيَدايةن طواتنةوةى زانياريى ليَ رِاهاتبوون بة تايبةت لة كاتى شةرِدا، لةبةر ئةوةى ئةجمؤرة كؤ

 تةنانةت ئةطةر ضةند سالَيَكيش لةالنةكةى دووربكةويَتةوة.
 هةوالَطرى لة سةردةمى صةالحةدديندا، د. نةبةز مةجيد، و. كةمال غةمبار، ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة، هةوليَر.
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بشمريت، ضونكة بةئاواتى خؤت طةشتيتء بوويت بة فةرمانرِةوا، توخوا حةيف نيية تؤيةكى بيَكةس كورِانى سةجلوقىء 
ئةتابةطييةك سوارى ئةسثةكةت بكةنء جلةكانت كؤبكةنةوةو بؤت بطرن؟؟! ئةتؤ ضيت! خؤت بة ضي دةزانى؟؟! جا دةلَآ 

( بؤ ابن األثريبيَت بةشت!، يانى ئةمة قسةيةكةو ) صةالحةددينبكةين زةمانةكة واى ليَهاتووة لة دلَى خؤمدا ومت، ضي 
هةلَيبةستووة تةنها بؤ ئةوةى بشكيَتء بلَيَ سةجلوقيء ئةتايةطى كرديان بةو سةركردةية كة  صةالحةددينشكاندنى 

 ناودةربكات.
ئةتابةطى بوون ثةيوةندييان هةية لةطةأل خاض درومشةكان،  زانى مةليكةكانى موصأل كة صةالحةددينلة اليةكيرت كاتيَك 

طةيشت كة ئةمانة ثةيوةندييان بة ستووة لةطةأل خاضييةكان، ئةوةبوو بؤى  صةالحةددينلةدواى ئةوةى هةوالَياندا بة 
ةو داطريى بكةن نةك رِوونبوويةوة كة ئةتابةطييةكان وتبوويان خاضييةكان با بيَن ناوضةكامنان بكةويَتة ذيَر دةسةآلتييانةو

، ئةمةش هؤكارةكةى ئةوةبوو صةالحةددينهيَزو توانا ثةيدا بكات، واتا ئيَمة خاض درومشةكامنان قةبولَة نةك  صةالحةددين
دةركةوت وةكو كةسيَكى  صةالحةددينسةردةميَك ئةتابةطييةكان دةوريان هةبوو لة موسلَداء دةناسران، بةآلم لة ثاشان كة 

بةر بة خاض درومشةكان، ئيدى ئةمان ناويان نةماو شارانةوة، لةبةرامبةردا دؤستايةتى خاضييةكانيان ثيَ ديارو ئازا بةرام
(يش ناخنؤرو ثياوى ئةمان بوو، دةبيينَ ئةتابةطييةكان تةنها موسلَيان ابن األثري، بيَطومان )صةالحةددينقةبوأل بوو تاوةكو 

شيَك لة ليبيا، يةمةن، بةشيَك لة كوردستان، سودان.. تاد(، ئةوةبوو )ميصر، شام، بة صةالحةددينلة دةست ماوة بةآلم 
كاتآ كة بةم ثيَوةندييةى زانى هيضى نةوت، هةستا هيَزيَكى طةورةى كؤكردةوةو ضوو طةمارؤى شارى  صةالحةددين

اوكم نيية، دةضم بة موسلَيداو وتى: ضؤن ثيَوةندى لةطةأل خاضييةكان دةبةسنت لةكاتيَكدا فةلةستني مولَكى منء مولَكى ب
تاوةكو بكشيَتةوة، ئةميش بة  صةالحةددينهةموو هيَزيَكةوة ديفاعى ليَدةكةم ئةوةبوو ئةتابةطييةكانيش ذنةكانيان نارد بؤ 

ذنةكانى طوت ثيَيان بلَيَن واز لة هاوكارىء دؤستايةتى خاضييةكان بهيَنن، وةرنة ناو جيهادةوة خؤ ئةم قةزيةية تةنها هى من 
ليَى بةرثرسيار نيم هى هةموو موسلَمانانة!، جاريَكى تريش كضةكةى عيمادةدين زةنكيان نارد بةهةمان شيَوة بوو  نييةو من

هةر هةمان  صةالحةددينهةر داواى ئةوةى ليَكردن هاوكارى خاض درومشةكان نةكةن، جارى سيَيةم ديسان  صةالحةددين
ة سورة لةسةر طةمارؤدانةكة وتيان: ئيَمة دةبينة شويَنكةوتةى تؤ: داواكانى ثيَشووى ليَكردن، ئةوةبوو برييان كردةوة ك

ضيت دةوآ بؤت دةكةين، سوثات بؤ دةنيَرينء هاوكاريت دةكةين، يانى بةهةموو شيَوةيةك هاتنة ناو دةولَةتةكةى 
 ء قبولَكرد.صةالحةددين

فةرمانرِةواو دةسةآلتداريَتى ئةتابةطييةكان ( لةذيَر خيَرو بيَرى ئةتابةطييةكان دةذيا، ميَذوونووسى كؤشكى ابن األثري)
بوو، ئةوان ضؤنيان بويستاية ئاوا ميَذووى ذيانيانى دةنووسييةوة "وةك زؤر ميَذوونووسانى هةموو سةرالدةمةكان"، يانى 

الى بةئاسانى نةيدةتوانى واز لةو خؤشىء لةزةتةى الى ئةتابةطييةكان بهيَنآ كة بؤيان رِةخساندبوو ئيدى ضؤن بضيَتة 
ى دةطوت، رِةخنةى ليَدةطرت، نةدةبوو صةالحةددينء مةدحى بكات!، لة موسأل دانيشتبوو هةرضى قسةبوو بة صةالحةددين

(دا التأريخ األتابكي الباهر يفمالَى هةتيو دةخوات ئةمانةى لةكتيَبى ) صةالحةددينوابكات! دةبوو واى بكرداية!، 
 باسكردووة.

ؤ باسبكةم، كاتى خؤى )بدرالدين لؤ لؤ( هةبوو كة لة بنضينةدا ئةرمةنى بوو دوايى ببوو (ت بابن األثريمنوونةيةكى ترى )
بة ئيسالمء خزمةتكارى ئةتابةطييةكان بوو لة موسأل، كاتى )امللك القاهر عزالدين مسعود كورِى نورالدين ارسالن شا( 

( بوو بة حاكمى لؤ لؤدين ال، زؤر مندالَ بوو، ئيرت )بدرئةتابةطييةكان دواين فةرمانرِةوايى ئةتابةطييةكان بوو بة مةليكى موسأل
( بوو تاوةكو طةورة 17ـ  16موصألء ثيَيان وت: تؤ حاكمى موسأل بةو هةروةها بة خيَوكةرى ئةو مندالَةش بة كة تةمةنى )

الوبووةوة كة وترا دةبيَتء دةيكةينة حاكمى موصلَ، ثاش ماوةيةكى زؤر ئةو كورِة ديار نةماو لة ناو موصلَدا دةنطوباس ب
بةدرةدين ئةو كورِةى كوشتووة، كة لةالى بووة بةخيَوى دةكرد، بةدرةدينيش بؤ رِاستكردنةوةى ئةم هةوالَة هةستا 
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كورِةكةى خستة سةر ئةسثيَكء بةناو شارى موسلَدا طةرِاندى بؤ ئةوةى خةلَكةكة قةناعةتى ثيَ بكةن كة ئةمة مندالَةكةى 
( داكؤكى لة بةدةردين دةكات لة كاتيَكدا لةبةرئةوةى بةرذةوةندى ابن األثرية، ليَرةدا دةبينى )نةكوشتووةو مندالَةكة ماو

لةطةأل ئةودا بووة بةثيَضةوانةوة داكؤكى لة ئةتابةطييةكان ناكات، موسلَييةكان بة ئاسوودةيى طةرِانةوة مالَى خؤيانء وتيان 
تا بةدرةدين ثيشانى خةلَكى دةداتء بةدلَخؤشى طةرِانةوة مالَيانء سوثاس بؤ خوا كورِى ئةتابةطي نةكوذراوةو ماوة، ئةوة

 ئةو شةوة بةخؤشى خةوتنء هةموويان بيَخةمبوون.
ليَرةدا شتيَكى سةير هةية ئةوةى ئةو خةلَكة ثيَشبينييان دةكرد سةبارةت بة نةمانى ئةو مندالَة ئةجمارةيان بةكردةيى 

ةكة لةناو حةماميَكى توركى كة دةرطاكةى دادةخريَتء هةناسةى ليَدةبرِيَت ئةويش رِوويدا، بةدرةدين هةستا بة كوشتنى مندالَ
بؤ؟ بريى لةوة كردةوة كة من كةسيَكى وا طرنطء طةورةمء دةسةآلتدار بؤضى دةبيَت حوكم بدةمة دةستى مندالَيَكى كةم 

م من دةمةويَت بتكوذم، لةو كاتانةدا عادةت بوو؟ ثيَى وت كورِ (1)ئةزموونى تازة ثيَطةيشتوو، ناوى )امللك القاهر عزالدين(
وابوو داوى تريو كةوان هةية خرِةو كةوانةيى بووةتةوة ملى كةسةكةى ثيَدادةكريَتء لة هةردووالوة دوو كةس رِايدةكيَشيَت 

زؤر دةبيَت،  تاوةكو دةخنكيَت، هاتن ئةم مندالَةيان واليَكرد ئةوةبوو زؤر ترسا، طوتى: توخوا بةم شيَوةية مةمكوذن ئازارم
حاكم وتى: ئةى ضؤن بتكوذم، ضونكة نامةوآ بةبآ رِةزامةندى خءؤت بكوذريَى، شيَوازى كوشتنت خؤت هةلَيبذيَرة، مندالَةكة 
وتى: مبخةرة ناو حةماميَكةوةو دةرطاكةم ليَ داخبة تاوةكو طيامن دةردةضيَت، ئاوا باشرتة مبكوذيت، تاوةكو طيامن 

دةكاتء دةخياتة ناو حةمامةكةوة تاوةكو واى ليَديَت خةريكة مبريَت، لةثاشان مندالَةكة هاوار دةردةضيَت، ئةويش بةطويَى 
دةكات دةلَيَت توخوا قوميَك ئاوم بدةنآ، )جا لةرِووى زانستييةوة واية كةسيَك كة لةسةرةمةرطدا بيَت داواى ئاوى كرد كة 

م شيوةية حاكمةكة ئاوةكةى دةداتآء راِِستةوخؤ دواى خواردييةوة ثاش كةميَك لةخواردنةوةى ئاوةكة دةخنكيَت(، بة
ابن خواردنةوةى ئاوةكة طيانى دةردةضيَتء دةمريَت،. دةبينى ئةم تاوانة طةورةية لة كؤشكةكانى ثاشاكان زؤر رِوودةدات )

وونووسةكانى ( بة بةرضاوى خؤيةوة ئةم كارة دةكريَت بةهيض شيَوةيةك باس لةم تاوانة ناكات، بةلَكو هةموو ميَذاألثري
 دةرةوةى موسلَ لةم دياردة نامرؤظانةية دةدويَن.

( دةلَيَت: كاتآ طرانى شارى موسلَى طرتةوةهةموو خةلَكةكةى طؤشتى سةطء ابن األثريمنوونةيةكى ديكة باس بكةم، )
رِؤذيَكيان كضيَكم  ثشيلةيان دةخواردو هةروةها طؤشتى خؤيانء يةكرتيان سةردةبرِى، هةتاوةكو خؤى دةيطيَرِيَتةوةو دةلَآ:

بينى خوشكةكةيان سةربرِيبوو طؤشتةكةيان دابةشكردبوون، ئةويش سةرى خوشكةكةى بةدةستةوةبوو دةطريا. خةلَكى 
ليَيان دةثرسى بؤضى دةطرى؟ ئةويش ئةوةنةبوو بؤ خوشكةكةى بطرى كة سةربرِاوة، بةلَكو دةيطوت بؤ ئةوة دةطريم دةبيَت 

بؤ من تاوةكو بيخؤم، بؤ ئةوة دةطريم، يانى ئابةوشيَوةية بوو هةربؤية دةلَيَت: ثشيلة  طؤشتى ئةم سةرة ضي ثيَوة بيَت
( ليَرةدا ئةو منوونةية ابن األثرينةمابوو لة ماآلندا خةلَكى هةموويان سةربرِيبوو خواردبوويان بارودؤخةكة ئاواى ليَهاتبوو، جا )

ةوة كارةكةرةكةمان طؤشتى دةكرد بة قيمة لةسةر تةختةيةك )طؤشتى بؤ خؤى ديَنيَتةوة دةلَيَت: ثار سال ئةم كاتة لة مالَ
ئاذةأل( كة لةكؤشكى مةليكةكاندا بوو، دةلَآ ثشيلة دةورةى كارةكةرةكةيان دابوو تاوةكو ئيَسقانيان بؤ فرِيَ بدات، لة ثاش 

ثشيلة لة مالَمان نةمابوو  سالَيَك ضوومةوة بينيم ديسان ئةو كارةكةرة خةريكى قيمة دروستكردنة، بةآلم ئةجمارةيان
( كة ئةمة خؤشى ذيانى ابن األثريخةلَكةكة هةموويان خواردبوو، ئةميش خؤى بةردةوامة لة خواردنى طؤشتى ئاسايى، باشة )

بيَت لة كؤشكى ثاشاياندا خةلَكى طؤشتى مرؤظء ثشيلةو سةط خبؤن ئةويش طؤشتى ئاذةأل خبوات ضؤن دان دةنيَت بة 
دا كة هةموو ذيانى خؤى لةثيَناوى رِزطاركردنى  صةالحةددينمانيَتى سةركردةيةكى كةم ويَنةى وةكو موجاهيديَيتىء قارة

(يش خؤىو براكانىء باوكى لةاليةن ئةتابةطييةكانى موسلَةوة زةوىو زارو طوندو ابن األثريخاكى ئيسالمةتييدا تةرخانكرد، )
                                                           

1
بوو كة بة دوا فةرمانرِةواى ئةتابةطييةكانى موسلَ دانراو دواتر لةاليةن بةدةرةدين لوئلوئةوة لة حةماميَكى امللك القاهر عزالدين: ناوى ئةو مندالَة  

 توركيدا خنكيَنرا.
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 صةالحةددينخؤشة لة خؤى تاأل دةكاتء رِاستييةكانى سةردةمى  شويَنى زؤريان لةسةر تةرخانكرابوو ضؤن دةضيَت ئةوذيانة
باس دةكات كة دةيويست هةموو نةخشةى جيهانى ئيسالمى بكاتة يةك نةخشةو هةموو ئةو خاكانةى كة لةاليةن 

 داطريكةرانةوة دةستى بةسةردا طريابوو بطيَرِيَتةوة بؤ ذيَر دةسةآلتيى مسولَمانان.
كة وايانكردووة بةضاويَكى  صةالحةددين( تاكة ميَذوونووسيَكة لة سةردةمى ابن األثرية )ئةمانة كؤمةلَيَك هؤكارن ك

ى موجاهيد بكات، نةتوانآ دان بةذيانء جةنطء جيهادةكانيدا بنيَت كة ئةو بةردةوام صةالحةددينسووكء نزم سةيرى 
ردووة، منوونةى تر زؤرن بةآلم ليَرةدا ناكريَت رِووبةرِووى دوذمنةكانى بووةتةوةو داكؤكى لة ئازادكردنى خاكى مسولَمانان ك

( دةسةمليَنن بؤ دةسةآلتدارانى ابن األثريهةموويان باس بكةين، ئةمانة كؤمةلَيَك بةلَطةى ديارن كة اليةنطرى تةواوى )
ت ميَذوونووسان ( ميَذوو بنووسيَت، بةآلم ماناى ئةوة نيية طشسبيل اهلل يفئةتابةطيى لة موسلَدا، واتة ميَذوو نووس نيية )

 ويذدانى خؤيان دةفرؤشن.

+ ئاماجنى هَيرشى خاض درومشةكان بؤ سةرناوضةكانى ِرؤذهةآلتى ناوةِراست بةتايبةتى )فةلةستنيء شامء 
 بؤ ضىدةطةِرَيتةوة؟ صةالحةددينميسر( لة قؤناغة جياجياكانى مَيذوودا بةطشتىء سةردةمى 

جيا جيا نةبوون بةلَكو دووسةد ساأل بةردةوام بوو بؤ وآلتةكانى ـ دكتؤر موحسني موحةممةد: خؤى ئةم هيَرشانة 
كوردستانء شامء فةلةستنيء ميسر، كة ثيَكهاتبوو لة هةشت هيَرشى بةناوبانط، لة ناو ئةو هةشت هيَرشانةش هيَرشى 

تيفةى ئاينييةوة بضووكيش هةبووز، بيَطومان سةرةتاى هيَرشةكان ثاثا تةبةنناى كرد لة كاتيَكدا بةهؤى بوونى سؤزو عا
برييان لة هيَرشةكانيان كردةوةو دةستيان بة داطريكارييةكانيان كرد، كة بةسةركردايةتى دوو كةسى ديار لة ميَذوودا 

 .(1)فلس(وناسك(و )والرتم بطرسبؤيةكةجمار برِيارى هيَرشةكانياندا بةناوةكانى برتوسى رِةبةن )
انةدا تيَكرِاى كاروبارى ذيان لةرِيَطاى ئايينةوة ضارةسةر دةكرا واتا لة طشت طةر بطةرِيَينةوة بؤ رِابردوو دةبيَت لةو كات

فةرمانة دنياييةكاندا كؤمةلَطاكانى ئةو سةردةمة بةتايبةتى ئةوروثا ثةنايان دةبرد بةر ئايني بؤ يةكالكردنةوةى هةموو 
 كاريَكيان.

م ناوةى نةبوو، بةلَكو لة سةدةى هةذدةهةمدا ئةم بةنيسبةت هيَرشى خاضييةكانيشةوة بؤ سةر ناوضةكانى رِؤذهةآلت ئة
 .(2)(سلوك طريق احلجناوة هاتة كايةوة، بةلَكو ثيَشرت ثيَى دةوترا )

بانطةشةى هيَرشةكانى كردو هةر كةسةو كراسيَكى سثى لةبةر كردو بة بؤياخيَكى سوور  (3)ئينجا ثاثا ئؤربانى دووةم
(، جةنطى خاض حرب الصليب ضد أعداء الصليبةمة بووة جةنطيَكى ثريؤز )ويَنةى خاضيَكيان لة ثشتييةوة دروستكردو ئ

ناصره و بيت حلم و بيت القدس و درومشةكان دذ بة دوذمنانى خاضء رِزطاركردنى شويَنة ثريؤزةكانيان لة فةلةستني )
 (.أورشليم

ثالَنةرى ئابوورى بوو، ضونكة طةر باس لة فاكتةرةكانى هةآليسانى ئةم جةنطةش بكةين لةرِاستيدا هؤكارى بنةرِةتى 
لةبرييان ضووبوو لةسةرةتادا بةناوى ئاينيء جةنطى ثريؤزةوة شةرِيان دذى رِؤذهةآلتى ئيسالميي دروستكردووة، ئةوةبوو 
دواى ماوةيةك لةنيَوان خؤياندا لةسةر ثارضة زةوييةك ياخود ناوضةيةك مرينشينةكانى مةسيحييةت بوو بةناكؤكييان، واتا 

ةوان شةرِى بةرذةوةنديية ئابورييةكانيان دةكةن، دوايش بينرا كة ضؤن لة رِؤذهةآلتدا زةوييةكانيان لةنيَوان دةركةوت ئ
خؤياندا دابةشكرد، بنةماى سةرةكى ئةمةش بؤ ئةوة دةطةرِيَتةوة كة لة رِؤذئاواو ئةوروثادا سيستةمى دةسةآلتي 

                                                           
4
دوو مةسيحى ئةورورثايى بوون كة دةسثيَكى هيَرشى خاضييةكان بؤ رِؤذهةآلتى ناوةرِاست تةبةننا كردء )والرتموفلس(:  ء)بطرس ناسك(  

 ى سةرةكى لة سةركردايةتى كردنى هيَرشى خاضييةكان ببينن.توانييان رؤلَ
3
 بة مةفهومى خؤيان كة دةهاتنة ئةم شويَنانة دةبوونة حاجى.(، الذهاب اىل األرض املقدس) بةم حةجة دةوترا  
3
 ليَرةدا ثاثا قودسييةتى دا بةو هيَرشانة، ضونكة مةرجةعى ئايينى مةسيحييةك كاسؤليكةكان بوو.  
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د مةليكةكان ثيَرِةوى دةسةآلتيى فيوداليزمء دةرةبةطايةتى بكةن، فةرمانرِةوايةتى لة دةست مةليكةكاندا بوو، ئةوةش وايكر
كة ئةمةش جيَبةجيَكرا ئيدى سةروةتء سامانء داراييةكةش ببووة مرياتى ثشتاو ثشت كة باوك دةمرد مولَكييةتةكةى بؤ 

انيَكى زؤر بيَبةش كران لة كورِةكةى دةمايةوة، ثاشان بةهةمان شيَوة دواى كورِةكةى بؤ كورِةزاو نةوةكانى ترى، ئيدى خةلَك
مافى مولَكداريَتىء بوونى زةوىء زارو اليةنةكانى ترى ئابوورى ذيان، لةدواى ئةمانة بري لةضى كرايةوة؟ بري لةوة كرايةوة كة 
 ئةوانةى بيَبةشبوونء مافيان خوراوة با بضن لة شويَين تر بؤ خؤيان دارايىء سامان ثيَكةوة بنيَن! ئةو شويَنةش كويَ بوو؟
ناوضةكانى رِؤذهةآلت بوو، هةر لةرِؤذهةآلتدا ئةو ضينة بةشخوراوة كة لة دةرةوةى سيستةمى فةرمانرِةوايىء دةرةبةطايةتى 
بوون دةيانتوانى بةدواى بةرذةوةندييةكانى خؤياندا بطةرِيَن، ئيدى هاتنء بةناوى زةوى ثريؤزو حةجةوة ئامانجء مةرامةكانى 

نجيلدا باسكراوة كة بةم زةوييانةى رِؤذهةآلت بةتايبةت فةلةستني وتراوة )ئةرزى خةيرات يان خؤيان دؤزييةوة، لة تةوراتء ئي
زةوى ماستء هةنطوين(، ئينجا ثالَنةريَكى ترى ئابوورى ئةوةية ذمارةيةكى زؤر خةلَكى دزو ثياو خراثء جةردة هةبوو لة 

امبةر بةوةدا كة بة خيَونةدةكرانء طرانىء قاتى بوو، زيندانةكانى ئةوروثادا، ئةوةندة زؤربوون بةخيَو نةدةكران، لةبةر
ثيَيانوتن بةرةآلتان دةكةين بضن بؤ رِؤذهةآلت، ئيسالمةكان بكوذن، ئةوانيش بةدواى شتيَكى لةو جؤرةدا دةطةرِان، دةيانووت 

ى لة هةردوو حالَةتةكةدا ئةطةر بكوذريَني ئةوا دةبينة شةهيد، طةر نةكوذرينَي ئةوا ثارةو مالَى زؤرمان دةست دةكةويَت يان
 هةر لة قازاجنمانداية.

األعالم هؤكاريَكى تر تةقينةوةى زؤرى ذمارةى دانيشتوان بوو لة ئةوروثادا، هاتن دةستيان كرد بة رِاطةياندنى ئاينى )
ئيَستا ثيَويستة ( بةو ناوةوة كة ئيَمة كاتى خؤى خاكمان هةبووة لة رِؤذهةآلتء لةاليةن ئيسالمةكانةوة داطري كراوةو الدينى

بطةرِيَتةوة بؤ ذيَر دةسةآلتي خؤمان، دةبينى هيَرشةكانى )بوترسء والتةر( كةثيَشرت بامسان كرد سةركةوتوو نةبوو، بةلَكو 
 نارد لةطةأل خاض درومشةكان. (1)جاريَكى تر ثاثا هيَرشى ترى دةست ثيَكردةوةو نويَنةرى خؤى بةناوى )أدهيمر(

ـ  نيةيقستنطدةستى ثيَكرد بة بةشدارى زؤريَك لة كةسة ئاينييةكان يةكةم جار هاتنة )لةدواى ئةمانة هيَرشةكان 
، خةلَكى ئةوروثاى رِؤذئاوا زؤر هةذارو نةدار بوون، كاتى هيَرشةكةيان طةيشتة بيَزةنتة بينييان ئةم هةموو كؤشكء (2)(بيزنطة

ئةمانة مةسيحنيء ئيَمةش مةسيحني؟ باشة بؤضى ئةمانة جوانييةى شارو بوونى ضةندةها بةهاى زؤر دةولَةمةند، وتيان ضؤن 
رِةمحيان بة حالَى ئيَمة نةكرد، هاتن دةستيانكرد بة تاآلنكردنء بردنى هيَندآ سةروةرتء مالَى بيَزةنتةو بة جاريَك هيَرشيان 

او شارةوة كة بةم شيَوةية رِشء بوو، وتى نابيَت ئيَوة بيَنة ن (3)بؤ هيَنا، ئاليَرةدا ئيمثراتؤرى بيَزةنتة كة ناوى )كومنني(
رِووتء هةذارو تاآلنكةرن دةبيَت بضنة دةرةوةى شار ئةمة خالَيَك، خالَيَكى تر دةبيَت ئةو شويَنانةى كة لةذيَر دةست 
ئيسالمةكان وةريدةطرنء ثيَشرت لة دةستى رِؤمةبيَزةنتيينييةكاندا بووة دةبيَت بيدةنةوة بة خؤمان نةك بؤ خؤتان هةلَى 

دةستى بةسةرا بطرن. ثاشان مةسيحيية خاضييةكانى رِؤذئاوا بة مة رِازينةبوون طوتيان ضؤن دةبيَت ئيَمة بضني ئةو  بطرن،
شويَنانة داطري بكةينء خؤمان بة كوشت بدةينء ماندوو بكةين دوايى تةسليمى بيَزةنتينةكانى بكةين؟، ئةوةبوو بة مة 

كرد، جاليَرةوة ناكؤكى دروست بوو لة نيَوان هةردوو الدا مةسيحييةكانى رِازينةبوون مةرجةكانى ئيمثراتؤريان قةبولَنة
رِؤذئاواو بيَزةنتةكان، ئا لةم سةرةتايةوة ناكؤكى نيَوان هةردوو ئيمثراتؤرى رِؤذئاواو رِؤذهةآلت كة مةسيحى بوون سةريهةلَدا 

دروست بوو واى ليَهات ئةم ئيمثراتؤرة هةر  ياخود ملمالنيَى كةنيسةى )رِؤذهةآلت ـ ئةرسةدؤكس(ء )رِؤذئاوا ـ كاثوليكى(

                                                           
4
م نويَنةرةى ناردو وتى: لة جياتى ئةوةى من لةطةلَتان بةشدارمب ئةوة نويَنةرى منةو سةر ثشكة لةوةى هةرضيتان ثيَويست بوو ثاثا ئة  

 بطةرِيَنةوة بؤ الىء ثرسء رِاويَذى ثيَ بكةن.

 واتا ئةستةمبوولَى ئيَستا، ئةو كاتة ثايتةختى رِؤمة بيَزةنتيةكان بوو.  6
3
وو، كضةكةى بةناوى )ئانا كومنني( ياداشتةكانى نووسيوةتةوةو بينيويةتى كة ضؤن مةسيحييةكانى رِؤذئاوا ثةالمارى ئيمثراتؤرى قوستةنتينيةب  

 كؤشكةكةى باوكى دةدةن لةويَدا باسى دةكات.
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جاريَك خاضييةكان بهاتناية بؤ قوستةنتينية لة طةرووى بؤ سفؤر رِيَطايان ثيَدةطرتنء نةيدةهيَشت بضنة ناو شارة مةزنةكةوة، 
ن، لةوآ ثاشان خاض درومشةكان هاتن بةرةو خوارةوة  واتا بةرةو باشوورى قوستةنتينيية، واتا باشوورى وآلتى رِؤمةكا

دروستكرد كة ثيَشرت حاكمةكةيان ئةرمةنى بوو دةريانكرد، ئالةويَوة ناكؤكى  (1)يةكةمني مرينشينيان بةناوى )رِؤحا ـ ئةديسا(
، لةكاتيَكدا ثيَشرت ئةرمةنييةكان زؤر (2)نيَوان مةسيحييةكانى ئةرمةنييةكانء مةسيحييةكانى رِؤذئاواش دةستى ثيَكرد

ييةكان سةركةوتن بةدةست بيَنيَت، ضونكة ناوضةى كيليكيا لة توركيايان بة دةستةوةبوو حةزيان دةكرد هيَرشى خاض
 هةروةها ئةرمينياى طةورةء بضووكيان لة دةستدابوو.

كة  (3)لةدواييدا رِؤشنت تاوةكو طةيشتنة باكوورى وآلتى شام كة ئيَستا ثيَى دةوتريَت )سوريا( ضوونة شارى )ئةنتاكبةكية(
دةستى كرد بة بةرطريكردنء لةدواى  (4)يينى ئةرسةدؤكسةكان بوو تاوةكو ئيَستةش هةرواية، ئينجا )كةربوغا(مةلَبةنديَكى ئا

رِووبةرِوو بوونةوةيةكى زؤر بؤ دواجار خاض درومشةكان توانييان دةست بةسةر شارةكةدا بطرن ئةويش لةر ِِيَطاى رِؤحانييةوة 
نراوة بة سةيد مةسيحةوة وتوويةتى: ئةو خاضةى كة منى ثيَدا كرا هاتن ئةو ديعايةيان بآلوكردةوة كة طواية خةوبي

ثارضةيةكى لة ذيَر ديواريَكداية لةشارى ئةتتاكيةو دةبيَت بضنة ئةو شارةو ثارضة خاضةكة دةربهيَنن، من خؤم لةطةلَتامن بضنة 
درومشةكان شةرِ بكةنء مةعنةوياتيان  ناو شارةكةوة، لةوانةية ئةم خةونة خةونيَكى رِاست نةبوو تةنها لة بؤئةوةبوو كة خاض

نةشكيَت، لة ثاشان كة ضوونة ناو شارةكة رِؤشنت ديواريَكيان تيَكدا ية كيَك لة ثياوة ئاينييةكانيان هاوارى كرد وتى: ئةوة 
ثارضة خاضةكةم دؤزييةوة، كةواتة مةسيح لةطةلَمانداية، ئةمةواش نيية، هةروةكو هةندآ لة سةرضاوة مةسيحيية 

 نييةكان كة نويَرتن دةلَيَن ئةوة شتيَكى مودةبةربوو! رِاست نةبوو خؤيان دروستيانكرد!.عةملا
لة كؤتايى ئةم بانطةشةيةدا توانييان سةربكةونء بضنة ناو شارةكة لةدواى ئابلَوقةدانيَكى زؤرو هةموو ئيسالمةكان 

 (6)انى لوبنان، ضوونة تةرابلوس لة حاكمةكةىيان لةوآ دانا، ئينجا ضوونة خوارةوة بةرةو ناوضةك(5)بكوذنء )بؤهيمةند(
وتى: كاكة طيان كةس مةكوذن ئةوة شارةكةتان دةدةمآ من ضارى ئيَوة ناكةم، خاض درومشةكان ضوونة ناوةوةو لةويَش 

 يان بؤ دانا بة حاكمى ئةو شارة، يان ئةو مرينشينة.(7)مرينشينى سيَيةميان دامةزراندو )رميؤند(
وة نةوةستان، بةلَكو بةرةو ناوضةكانى فةلةستنيء قودس رِؤشنتء فامتييةكان زؤر بة توندى خاض درومشةكان بةمانة

رِووبةرِوويان وةستان، لةدواى كوشتاريَكى زؤر لة هةردووال، ئةوةبوو فامتييةكان تيَك شكانء خاضييةكان ضوونة ناو قودسء 
وة سيَ مرينشنيء مةملةكةتيَكيان بةو ناوةوة لةويَش مةملةكةتى )بيت املقدس(يان دامةزراند، تاوةكو ئيَستا ئة

دامةزراندووة، هةرضةندة بؤ دواجار يةكةم مرينشني كة )رِووحا( بوو لةاليةن مةسيحييةكانةوة دروستكراوة، وة يةكةم 
 مرينشني بوو لة اليةن عيمادةدين زةنكى ئةتابةطييةوة جاريَكى تر طةرِاوة باوةشى ئيسالم.

ء داطريكاريانةى كة مةسيحييةتى رِؤذئاوايى ثيَى هةستا بؤ ناوضةكانى رِؤذهةآلتى ناوةرِاست كةواتة سةرجةم ئةو هيَرش
هةموو بةرذةوةندى داطريكارىء دوذمنايةتى سةرةكى ئاينى طةالنى رِؤذهةآلت بووة كة )ئيسالم(ة، بةآلم هةر جارةو لة ذيَر 

نةبووة كة وةكو رِةسةنايةتى بيانطةيةنيَتة رِؤذهةآلتى درومشةو ناويَكدا بووة، ئةطينا ئةوان هيض بةشء هيض شتيَكيان 

                                                           
4
 ئةو ئةمريةى بؤ ئةم مرينشينة دانرا ناوى )جؤسلني( بوو.   
3
 ووة ناكؤكى نيَوان نةستورييةكانء كاسؤليكةكان.مةسيحييةكانى ئةرمةنى نةستوورى بوون، ئةم ناكؤكيية ب  
3
 (ةوة لكيَنراوة بةتوركياوة، سورياييةكان تاوةكو ئيَستاش بةخاكى خؤيانى دةزانن.1876شاريَكى مةسيحيية، لة سالَى )  
1
 عةباسييةكان مابوويةوة.سةركردةيةكى ئيسالميى تورك بوو، ئةو كاتة سةر بةدةولَةتى سةجلوقييةكان بوو، بةآلم وةكو رِةمز سةر بة   
1
 )بؤهيمند( سةركردةيةكى مةسيحييةكان بوو لةدواى طرتنى شارى ئةنتاكيية كراية سةرؤكى مرينشينى ئةنتاكيية.  
9
 .ئةم حاكمة ئيسالمى يوو مرينشينةكةى ناوى )بةنى عةمار( بوو  
9
 تةرابلوس لةويَ كراية حاكم. رِميؤند يةكيَك لة سةركردة مةسيحييةكانى )كاتؤليك( بوو كة لة ثاش طرتنى  
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يان بؤ هةلَكةوت كة توانى بةئازايةتىء ناوبانطى خؤى صةالحةددينئيسالميى، ئةوةبوو لةدواييدا سةركردةيةكى ديارى وةكو 
 هةموو هيَرشةكانيان تيَك بشكيَنيَتء لة رِؤذهةآلت وةدةريان نيَت.

ينيدا هةموو خاض درومشةكانى ِرؤذئاواو ئةو مةسيحيية كة دانيشتووى + ئايا لة سةدةى يانزةيةمينى زا
ِرؤذهةآلت بوون، يةكدةنطبوون بؤ ئةوةى هَيرش بكرَيتة سةر ِرؤذهةآلتى ئيسالميى، يان بريوِراى جيايان هةبوو 

 بؤ كردةوة سةربازييةكانيان لةم ناوضانةدا؟
ريةتى بيَزةنتينى، مةسيحييةكانى رِؤذهةآلت لة سةرةتادا بة دكتؤر موحسني موحةممةد: جطة لة مةسيحييةكان ئيمثراتؤ

هيض شيَوةيةك ئاطايان لة هيَرشى خاض درومشيية نةبوو، لة ميَذووشدا ناويان نةهاتووة بةهيض شيَوةيةك كةويستبيَتيان 
ةضاويَكى سووك تةماشاى دذايةتى لةطةأل خةلَكى خاكى خؤيان كردبآ، لةطةأل ئةمانةدا مةسيحييةكانى رِؤذئاوا كاتيَك هاتن ب

مةسيحييةكانى رِؤذهةآلتيان دةكرد، ثيَيان دةوتن: ئيَوة نةتانتوانيوة بةرطرى لة ئاينى خؤتان بكةن، ئامادةش نني هاوكارى 
ئيَمة بكةنء بةشدارييان لةطةأل بكةن، هةرضةندة هةندآ ثيَيانواية كة مةسيحييةكانى رِؤذهةآلت هاوكارىء رِيَ نيشاندةرى 

ييةكان بوون، ئةمة هةلَةيةكى طةورةية، بة ثيَضةوانةوة زؤريَك لة عةرةبة بة دووةكانى )سينا(و )خوارووى ئوردن( لة رِؤذئاوا
ء ثاش ئةويش خيانةتيان كرد ضوون بوون بةرِيَ نيشاندةرو يارمةتيدةرى خاض درومشةكان، لةبةر صةالحةددينسةردةمى 

دةكرد، هةتاوةكو ئةوكاروانانةى كة خؤراكء شتوومةكيان بؤ دةهيَنان خودى خؤيشى متمانةى بةمانة نة صةالحةددينئةوة 
خؤى سةربازى بؤ ثاريَزطاريكردنى دةناردن، متمانةى بة عةرةبةكانى بيابانى ميسرو  صةالحةددينلة وآلتى ميسرةوة بؤ شام 

ن، هؤكارةكةشى خوارووى ئوردن نةدةكرد، ضونكة ناوبانطيان بةوة دةركردبوو كة جاسوسى خاض درومشةكان بوو
نةخويَندةوارىء نةزانييان بوو، ضونكة وايان نةدةزانى كة ئةم كارةيان شتيَكى هةلَةيةو خيانةتة، من لة طفتوطؤى نامةى 
دكتؤرانةكةم رِةخنةم ليَطريا لةسةر ئةوةى كة ناوى عةرةبةكامن نةهيَناوةو بةخراث باسى بةدووةكامن كردووة، ومت: تاكة 

نن كة باسى بةشدارى عةرةبةكانى كردبيَت، يةك سةرضاوة نيية باسيان بكات، بكات تةنها باسى سةرضاوةيةكةم بؤ بهيَ
 عةرةبة بيانييةكان نةبآ.

 + بؤضى مةسيحييةكانى ِرؤذهةآلت ِرقيان لة مةسيحييةكانى ِرؤذئاوا بوو؟
كاتى لة رِؤذهةآلتدا دةمانةوة، كة رِؤذئاواييةكان بؤ ماوةيةكى  بيَتدكتؤر موحسني موحةممةد: لةوانةية لةبةر ئةوةبوو

ئيرت بؤضى ثيَوةندى خؤيان لةطةأل ئيسالمةكان تيَكبدةن لة كاتيَكدا زؤر ئازادانة دروشمء اليةنة عيبادييةكانى خؤيان 
( بكةيت يةكةميان بةناوى )تأريخ خمتصر الدول(و دووةميان )تأريخ ابن العربيمومارةسة دةكرد، طةر تةماشاى كتيَبةكانى )

ن(ة، يةكةميان بة عةرةبىء دووةميان بة )سريانى( نووسيويةتى كة ضؤن كةنيسةو ديَرةكانى رِؤذهةآلت لةذيَر الزما
 (1)(أهل الذمةدةسةآلتيى ئيسالمةكاندا ثاريَزراو بوون، ئةمةش هؤكارةكةى بؤ ئةوة دةطةرِيَتةوة كة ئيسالمةكان ئةوانيان بة )

سةريانء ذيانيان لة هةموو مةترسييةك دةثاراستء تةنانةت عيبادةتء  دادةنا نةياندةهيَشت كةس دةستدريَذى بكاتة
 ئايندارى خؤشيان دةكرد.

 + كةواتة ئةوان نةهاتبوون ئةمان ِرزطار بكةن؟
دكتؤر موحسني موحةممةد: لةضى رِزطاريان بكةن؟ ئةوان عيبادةتى خؤيان دةكةن! بة واجبةكانى خؤيان هةلَدةسنت، 

آلت دةترسان لةوةى كة ئةو مةسيحيانةى رِؤذئاوا هاتوون ذيانيش لةمان تيَكبدةنء دووضارى يانى مةسيحييةكانى رِؤذهة
 شةرِو دةربةدةرييان بكةن.

                                                           
4
 ثيَشرت ئةم ضةمكةمان باسكرد بؤ ئةوانة بةكار دةهات غةيرى مسولَمان بوونء لةذيَر دةسةآلتى ئيسالمدا بوون.  
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جا مةسيحيية رِؤذئاواييةكان زؤر دةمارطريبوون، لة سةرةتاوة كة هاتبوون زؤر رِقيان لة ئيسالمةكان بوو، دةمارطريييان 
ؤ ناوضةكانى خؤيان هةبوو، بؤ خةلَكةكةى خؤيان هةبوو، جايةكيَك لةو نووسةرانة كة ـ بيَطومان ـ بؤ ئايينى خؤيان هةبوو، ب

(بوو، مرينشينةكةيان بن املنقذلةو سةردةمةدا دةذيا عةرةبء ئيسالم بوو، ناوى )ئوسامة بن املنقذ(و لة نةوةى مريةكانى )
لَيَت: رِؤشتم لة )بيت املقدس( نويَذ بكةم ثرسيم بة لة شارى )شيزر( نزيك شارى )حةما( لة وآلتى شام بوو، دةطيَرِيَتةوةو دة

يةكيَك لة مةسيحيية كؤنةكانى رِؤذئاوا كرد وتى: برِؤ زؤر ئاسايية نويَذى خؤت بكةو ئازادبة، كاتيَك كة دةستم كرد بة نويَذ 
شت نويَذةكةم بكةم، ئةمة يةكيَك لة مةسيحيية رِؤذئاواييةكان، كة تازة طةيشتبووة )بيت املقدس( هاتء دةستى طرمتء نةيهيَ

جياوازى نيَوان مةسيحييةكانى رِؤذئاوابوو بة مةرجيَك )ئوسامة( خؤى تيَكةلَى زؤريشى هةبوو لةطةأل مةسيحييةكانداو 
 برادةريان بوو.

او لةاليةكى ترةوة ئةو مةسيحيانةى رِؤذئاوا زؤر دواكةوتوبوون لة ضاو ئيسالمةكاندا، ئيسالمةكان ثيَشكةوتوون بوون لة ض
ئةوان، هةتا منوونةيةكت بؤ بلَيَم ئةوان كة هاتنة رِؤذهةآلت نةياندةزانى كةوضك ضيية؟ كة دةيانبينى نانى ثيَدةخورا، 
دةيانووت ئةوة ضيية؟ بؤ ضى بةكار ديَت؟ هةروةها زؤر لةو ميوةو خؤراكانةيان نةبوو كة ليَرة هةبوو، ضونكة كاتيَك طةرِانةوة 

 زؤر لة ميوةكانيان لة طةلَ خؤياندا برد، بؤ ئةوةى لةوآ بيضيَننء لةو ميوةيان دةست بكةويَت.بؤ وآلتى خؤيان ضوون تؤوى 
مةسيحييةكانى رِؤذئاوا كاتيَك دةهاتن بؤ شةرِ ئافرةتى سووكء بةدرِةوشتيان لةطةأل سةربازةكان دةهيَنا، ئةلَبةت الى 

وة نةريتيَكى ديار لة ناوياندا، بةآلم مةسيحييةكانى ئيَرة وانةبوون ئيَمة وانيية، بةلَكو الى ئةوان شتيَكى ئاسايي بوو، ئةوة ببو
ئةوةشيان ثيَ ناخؤشبوو، ثيَويستة ئاماذةيةكى تر باس بكةم هةندآ نووسةر لة رِاطةياندنةكان لة سةدةى بيستةمدا تا 

اوكارى ئةوانةى رِؤذئاوايان ئيَستاش ئةو ثرِوثاطةندةيان بآلوكردبوويةوة كة طوايا كاتى خؤى مةسيحييةكانى رِؤذهةآلت ه
كردووة بؤ داطريكردنى قودسء هةروةها جةنطاندن دذى عيمادةدين زةنكىء نورةدين مةمحودى ئةمانة هةمووى درؤية. 

( جبهةلةاليةكى تر نووسةرة عةرةبضييةكان وا نيشان دةكةن كة مةسيحييةكانى رِؤذهةآلت زؤربةى زؤريان لةيةك بةرة )
ة بةناوى )الناصر صالح الدين( كة لة صةالحةددينش رِاست نيية، باشرتين منوونةش فيلمةكةى جةنطيان دةكرد، ئائةوة

سةرةتاى شةستةكانى سةدةى رِابردوودا، واتة لةسةردةمى )مجال عبدالناصر( بآلوكرايةوة ئةوة وانييةو فيتى قةوميية 
يش ثةشيمان بوونةوة كة عةبدولناسر مرد، بةلَكو عةرةبييةكان خؤيانة بةهاندانى عةبدولناسر ئةوةيان كرد، هةر ضةندة دوا

رِاستيية ميَذووييةكةى ئةوةية كة لة ثيَشةوة باسم كرد، بةآلم ئةوة مةوزوعيَكةو قةوميية عةرةبةكانء قةوميية 
 مةسيحييةكان دةيوروذيَنن.

ِرؤذئاواى  + لةثاش ئةو هَيرشانة خاضييةكان بؤ ِرؤذهةآلت كرديان، ياخود دواتر كشانةوةو ضوونةوة بؤ
خؤيان، دةبينني لةم دواييانةدا بزووتنةوةى مذدة دةر )تبشري(ء هةروةها لةم دواييانةى تريشدا ِرؤذهةآلتناس 

( دروست بوون كة زؤربةيان مةسيحى بوونء بؤ ِرؤذهةآلت دةهاتن، ثَيتوانيية رقى ئةو سةردةمةى األستشراق)
 ن؟ِرابردوويان مابَيتء ئَيستا بةم شَيوازة دةريبرِب

دكتؤر موحسني موحةممةد: خاض درومشةكان لةو كاتةدا هةر هةموويان كشانةوة لةرِؤذهةآلتدا بة سةربازو بة مريء بة 
سةركردةو نويَنةرى ثاثاء طشت ثياوة ئاينييةكانيان، يانى لةناوضةكانى رِؤذهةآلتدا بة جاريَك بارطةو بنةيان نةما، تةنها 

كيان بة كةمى مانةوة بؤ منوونة خيَزانى )ئارنؤلَد(، )ريضارد(، )صةليبا( ئةمانة مانةوة مةطةر وةكو ناوى خيَزان مابن، هةنديَ
ديارة دواتريش ذمارةيةكيان بوونة مسولَمانء ئةوانةشيان كة نةبوونة مسولَمان بةجيا رِؤشنت ثيَكةوة لةشويَنى جياجيادا 

 دانيشنت.
ةو هةبووة، وةكو ئايينى خؤيان بانطةوازيان بؤ كردووة، بلَيَني بةآلم بةنيسبةت بزووتنةوةى بة مةسيحى كردن ئةوة شتيَك

ضؤن دينةكانى تر بانطةشة بؤ دينةكةى خؤيان دةكةن، ئاواش بةهةمان شيَوة ئةمانيش بةدواى ئةوةدا دةطةرِان كة خةلَكى 
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تنةوةى مةسيحى تيَدا بهيَننة سةر ئايينى مةسيحى ئةمانةش لة )فليثني(و )باكورى ئةفريقا( باشرتين منوونةن كة بزوو
 هةبووةو توانيشيان رِؤلَى خؤيان بطيَرِن.

دةبينى ئيَستا ليَوارةكانى كيشوةرى ئةفريقيا مةسيحنيء بة ئايينى رِةمسى خؤشيان رِايانطةياندووة، ئةوةش لة ض 
 طاى ئيقناعكردن بووة بؤيان.رِيَطايةكةوة بووة؟ لةرِيَطاى بازرطانيىء تيَكةلَيكردنء ثارةو كؤمةلَيَك شتى ترى جياواز كة رِيَ

ئةوةت ثيَ بلَيَم كةنيسةكانى رِؤذئاوا بةردةوامن لة بآلوكردنةوةى بزووتنةوةى مةسيحييةتء بآلوكردنةوةى ئاينةكةيان، 
ثيَويستة ئيَمةش وةكو مسولَمان بةردةوام بني، ئةوةتا لة فةرةنسا ضوار مليؤن مسولَمان هةية، لة بةريتانيا زؤربةى ئةوانةى 

يان كردووة لةويَن هةر لةهيندو ثاكستانىء عةرةبء كوردو فارسء توركء.. تاد، هةموو مسولَمانان، دةبا ئيش بكةن بؤ كؤض
 دينةكةى خؤيان، بةردةوام بن لةوةى خةلَك بكةن بة ئيسالمء نةوةسنت، كةس رِيَطريان نيية.

بن!، بةآلم لة ناوياندا ذمارةيةكى مذدةدةرى  بةنيسبةت رِؤذهةآلتناسةكانيشةوة رِاستنيية هةموويان مذدةدةرى مةسيحى
مةسيحى هةيةو ئةوانيش هةردريَذة بةو رِيَطاية دةدةن كة ثيَشرت هةبووة، بةآلم مذدةدةرةكانى رِابردوو بةشيَكيان 

بةناوى رِؤذهةآلتناس بوون، بةآلم بةثيَضةوانةوةش رِؤذهةآلتناسةكان مذدةدةرنةبوون بةلَكو هاتوون بةناوى رِؤذهةآلتناسى، 
زانستء زانيارىء شارةزابوون لة كلتورو نةريتء ئاينيء ذيانى ميللةتانى رِؤذهةالت ئيشى خؤيان كردووة كة برييت بووة لة 

 بانطةوازكردن بؤ ئايينةكةيانء كؤكردنةوةى خةلَكء اليةنطر بؤ مةسيحييةت.
زاراوةية لة سةدةى هةذدةيةمء نؤزدةيةمدا  ئينجا ثيَشرتيش ناوى رِؤذهةآلتناسى نةبووة كة ئةم كارانةياندة كرد، ئةم

ثةيدا بوو، لة كؤنرتدا ئةمانة ثيَيان دةوترا )ديراسات(، واتة ديراساتى ئاينيء زمانء ئةدةبء نةريتى ميللةتانى رِؤذهةآلت 
ريبى لةضنيء بابانةوة تاوةكو ناوةرِاستى ئاسياو ئيَرانء توركياو كوردستانء دورطةى عةرةبء وآلتى شامء ميسرو مةغ

 عةرةبى.. هتد.
بةلَآ، بة بةردةوامى ئةم بزووتنةوانة لة بنةرِةتدا بريتيبووة لة كاركردن بؤ طةرِاندنةوةى ئةو شويَنانةى كة ثيَشرت لة ذيَر 
دةسةآلتي مةسيحييةكاندا بوونء مسولَمانةكان داطرييان كردون، ئيَستا بابيَينةوة بؤ الى خؤيان وةكو )ئةندةلوس(ء ضةند 

ى تر، بةآلم بةداخةوة لةبةرامبةر ئةمانةدا ئيسالمةكان يةكدةنط نةبوونء لة زؤر شويَندا هاوكارىء دةست شويَنيَك
تيَكةلَكردنيان لةطةأل خاضييةكاندا دةكرد، هةتاوةكو بةزةليلى لة هةندآ شويَنى ئيسثانيادا ناوضةكانى خؤيان تةسليم بة 

يَشرت باسم كرد زياتر ئةوانة عةرةبة بةدووةكان بةربةرو ئةمازيغييةكان )ئةليزا بيَتء فرديناند( كرد، هؤكارةكةش ضيبوو؟ ث
بوون، نةخويَندةوار بوون،ثوختةى قسةكامن ئةوةية مةسيحييةكان تاوةكو سةردةمى شةرِو هيَرشكردن بوون هاتن لة 

ة ئةمة نةماو تةواو بوو رِؤذهةآلت هةموو هيَزى خؤيان تاقيكردةوةو جةنطيان لةطةأل مسولَمانةكاندا كرد، لة دوايشدا ك
كشانةوة بؤ وآلتى خؤيان ئينجا سةردةميَكى نويَيان دةست ثيَكرد كة بريتيى بوو لة بانطةوازكردنء طةرِانء بآلوبوونةوةيان 
بةهةموو جيهاندا، جيهاني ئيسالميىء شويَنةكانى تر تاوةكو بايةخء طرنطى بؤ دينةكةيان بطيَرِنةوةو ئةجمارةيان بةلَكو بةم 

 طاية سةركةوتن بة دةست بهيَنن، بةآلم ئةوة كارى رِؤذهةآلتناسةكان نةبوو.رِيَ
( حطنيلةطةأل ئةوةدا كة دوذمنَيكى سةرسةختى خاضييةكان بوو، كاتَيك دةيبينى لةشةِرى ) صةالحةددين+ 

سةرخؤ بةسةرياندا سةردةكةوَيت مامةَلةو هةَلسوكةوتى لةطةأل ديلةكانى شةِردا، لةطةأل خاضييةكان زؤر لة 
دةبَيتء بةطيانى لَيبوردنةوة لةطةَليان دةجووَلَيتةوة، يان كاتَيك )ِريضارد شَيردل( سةركردةى هَيزى 

بةفرو ميوةى  صةالحةددينئينطليزةكان كة هاتووة شةِرى لةطةَلدا بكات، تووشى دةردو نةخؤشى بووة، لَيرةدا 
ييةكان كة شارى عةككا )عكا(يان داطري كرد، بؤ دةنَيرَيت تاوةكو ضاك بَيتةوة، بةآلم لةدواى ئةوةى خاض
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( هةزار مسوَلمانى بةجارَيك كوشت، دةتوانني ئةم هةَلوَيستانة ضؤن لَيك 3زؤر دَلِرةقانة نزيكةى ) (1))شَيردأل(
 بدةينةوة؟

ى بةطيانى تؤلَةسةندنةوةوة جبوآليةتةوة ئيَستا ميَذوو ضؤن باس صةالحةدديندكتؤر موحسني موحةممةد: جا ئةطةر 
ء واى نةكردبا، ئةوان صةالحةدديندةكرد، رِؤذئاواييةكان ئيَستا ثيَى دةلَيَن ئةوة سوارضاكى حةقيقىء رِاستيية، ئةطةر 

ئةجنامى داون، ثياو دةبيَت وابيَت بة ئازايةتىء ليَهاتوويى خؤى  صةالحةدديننةياندةتوانى دان بةو رِاستيانةدا بنيَن، كة 
كة  صةالحةددينش مامةلَةى لةطةأل دوذمنةكانيدا بةو شيَوةية بوو، ئةم كارانةى وآلتى خؤى رِزطار كرد، دواتري

نامانكوذيَتء  صةالحةددينياين لةوةى ندةيكردلةبةرذةوةندى مسولَمانةكاندابوو، ضونكة خاض درومشةكان دةيانطوت ئيَمة دلَ
 صةالحةددين، ئةطةر خاضييةكان بيانزانياية كة نةرمة لةطةلَمان، شارةكانى تةسليم بكةينء بطةرِيَنةوة دةستى مسولَمانةكان

دةيانكوذيَت، ئةوا ئةوانيش شةرِيان دةكردو كوشتاريان لة هةردووال دةبوو، بةآلم ئةم ثياوةحةليم بوو، كابرايةكى زؤر ذيرء 
 صةالحةددينياسةتى سئةوة  ،ليَزانبوو، دةيزانى بة كةمرتين خويَن ئةو شارانة رِزطار دةكات لة دةستى خاض درومشةكان

يضارد نةخؤش دةكةويَت دةضيَت ثزيشكى خؤى بؤ دةنيَريَت بؤ ئةوةى ضارةسةرى رِزؤر ئازايانة كاتى  صةالحةددين ،بووة
نةخؤشييةكةى بؤ بكات، نةك وةك فيلمةكةى )ناصر صالح الدين( دةلَآ: ناوبراو ضووة بة دزييةوة )عةباكةى( خؤى البردووة 

هةر عةباى بةسةرةوة نةبووة، ئةمة لةاليةك،  صةالحةددينئةمة رِاست نيية، يةكةم شيَردأل ضارةسةر دةكات،  آدةض
ئةمة سيفةتى جوانى  ،است نييةثزيشك نةبووة، بةلَكو ئةويش ثزيشكى هةبووة، ئةمة درؤيةو رِ صةالحةددينلةاليةكى تر 
ى بلَيَت برِؤ دةرزييةكى ذةهراوى تا دوذمنةكةى ضارةسةر بكات )نةك ئةوةى ثيَ دبوو دةضوو ثزيشكى دةنار صةالحةددين

( 7رِيضارد كاتآ شارى عةككاى داطري كردو ذمارةيةكى زؤر ديلى طرت هةروةكو وتت ) ةدالةبةرامبةر ئةو ،ليَبدةو بيكوذة(
يش صةالحةددينوتى: ثارةم بؤ دةنيَرى ياخود هةموو ئةو ديالنة بكوذم؟  صةالحةددينهةزار كةس بوون، هةوالَى ناردبوو بؤ 

دايةوة ثيَى وت: باشة ثارةت بؤ دةنيَرمء ئةوا يةكةم وةجبة دةست يمآليَنى ئةو هةموو مسولَمانة نةرِيَذيَت وةوئةوةى خ بؤ
ارةكة ثكرد بة كؤكردنةوةى ثارةكةو وةجبةى يةكةمى تةواو كردو ناردى بؤ رِيضارد، ثيَش ئةوةى يثيَدةكةم، ئةوةبوو دةست

ديلةكةى كوشت، هةوالَيان نارد بؤ صالحةددين كة شتيَكى وا بووة، ئةمة هةلَويَستى ( هةزار 7يضارد هةر )اتة دةستى رِطب
ء ئةوةش هةلَويَستى رِيضارد! بةآلم ئةو رِووداوة دلَتةزيَنة ئابرِووى رِيضاردى برد، تةنانةت ميَذوونووسانى صةالحةددين

 رِؤذئاواييةكان ئيدانةى دةكةن.

 بةمةى زاينى ضى بؤ نارد؟ صةالحةددينتى + نةخؤشكةوتنةكةى شَيردأل ضؤن بوو؟ كا
يش لة ناو قودس بوون صةالحةدديندكتؤر موحسني موحةممةد: لةو كاتانةدا رِيضارد شيَردأل لة دةرةوةى قودس بوو، 

كة سةرؤكى سوثاى خاضييةكان نةخؤشة، ئةويش بةنيَردراوى خؤيدا ئةو  صةالحةددينكاتآ نةخؤشكةوت هةوالَيان هيَنا بؤ 
 تا ميوةى تايبةتى بؤ نارد وتى: بةلَكو ضاك بيَتةوةو لة نةخؤشييةكةى رِزطارى بيَت.كاتة هةس

باس بكةمء ثةيوةستى بكةم بةو كاتةوةى كة لةبةغدا بووم،  صةالحةددينليَرةدا دةمةوآ منوونةيةكى ئةو سةردةمةى 
واية رِيضارد شيَردأل برِياريداوة هيَرشيَكى هات كة ط صةالحةددين)ابن شداد( دةطيَرِيتةوةو دةلَيَت: رِؤذيَكيان هةوالَ بؤ 

كةوتة بةردةم هةلَويَستةكردنء برييكردةوة ضى بكات  صةالحةددينبةربآلوبكاتة سةر شارى قودسء بيَت داطريى بكات، 
باشة؟ هةستا دةستيكرد بة سةردانيكردنى شورةى ضوار دةورى قودسء يةك بةيةك هةموو شويَنةكانء طشت قةالكانى 

                                                           
4
رِيضارد شيَردأل سةركردةيةى ئينطليزةكان بوو كة هات بؤ رِؤذهةآلت بؤ شةرِكردن لةطةأل صةآلحةددينء توانى بةهؤى صةالحةددينةوة   
( هةزار مسلَمانى ديلى كوشت 7هةروةكو رِؤذئاواييةكان خؤيان دةلَيَن( ناوو ناوبانط دةربكات، ئةم سةركردةية لة كوشتاريَكى بةكؤمةلَدا نزيكةى ))

 كة لة شارى )عةككا( طرتبوونى.
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اوةكو بزانيَت لة تواناى سوثاو سةربازو شويَنة طرنطةكانيدا هةية، تا بتوانني رِووبةرِووى هيَزى خاض درومشةكان ثشكنى، ت
بيَتةوة، ئةمسةرو ئةوسةر طةرِاو بةبريى خؤى تيَرِاماو سةرجنى لة شورةو توانا سةربازييةكانى سوثاكةيدا بؤى دةركةوت 

وةستآ، زؤر بيَتاقةتء بة خةم بوو، ثاشان هاتةوة رِاويَذى بة دةوروبةرةكةى ناتوانيَت رِووبةرِووى سوثاى دوذمنةكةى بو
خؤيكرد، طوتى: باشة ئيَمة ض بكةين هةر قودمسان هةيةو ئةويش لوتكةى سةركةوتنمانة، ئةطةر خاضييةكان دةستى 

ة كة لةخوا بثارِيَتةوة تاوةكو بةسةردا بطرن ئةوةمشان ناميَنيَت بلَيَني قودمسان رِزطاركردووة، ليَرةدا بريى لةوة كردةو
سةركةوتنء ثاريَزطارى ثيَ ببةخشيَت، رِؤيشت دةستيكرد بةنويَذكردنء ثارِانةوة، نويَذيكرد، نويَذيكرد هةلَنةسايةوة، ضووة 

لة سوجدة بردن بؤ خوا هةلَناسيَتةوة، جا  صةالحةددينسوجدة بردن، هةردةضوون بؤ الىء سةيريان دةكرد تةماشا دةكةن 
شداد( دةطيَرِيَتةوة دةلَآ: ئالةم كاتةدا رِيضارد شيَردأل شارةزاى قودس بة تةواوى نابيَت، بةوانةى لة دةورووبةريدان  )ابن

دةلَيَت: من شارةزاى قودس نيم، دةتوانن نةخشةيةك بهيَنن ناو قودسم ثيشان بدات، تا بزانني ئةطةر هيَرشى بؤ بةرين 
شارةزان نةخشة دةهيَننء يةك بةيةك شويَنةكانى قودسء دةوروبةرى ثيشاندةدةن سةركةوتوو دةبني يان نا؟ ئةوانيش كة 

دةلَيَن ئةمة فآلن دةرطاية هةر يةكةو بةناويَكةوة، ئةوة فآلنة قةالو شورةية، رِيضارد دةيهيَنيَتء دةيباتء بري دةكاتةوة 
بيكةينة سةر شارى قودس تيَك دةشكيَني، ناكةين؟ لةبةر ئةوة لةو هيَرشة كة  صةالحةدديندةلَيَت: ئيَمة ضارى سوثاى 

سةركردةى بيَء بةرطرى ليَبكات، ناتوانني سةر بكةوين، ئيرت برِيار دةدات سوثاكةى  صةالحةددينضونكة شاريَكى وا، 
ئةوانةى كة لة نزيك خاضييةكاندان بةمة دةزانن  صةالحةددينبكيَشيَتة دواوةو دةطةرِيَتةوة، كاتآ ثياوةكانى موخابةراتي 

ء دةلَيَن بيَخةمء نارِةحةت مةبة ئةوا رِيضارد شيَردأل فةشةىل هيَنا، تةماشاى صةالحةدديناستةوخؤ نامةيةك دةنووسن بؤ رِ
نةخشةكةى كردء برِياريدا بةكشانةوة، ئيرت هيَرش ناكاتة سةر قودس، بة كؤتريَكى نامةبةردا ئةم نامةيان نارد، كاتآ 

ذيَر باَليانكرد دةبينن نامةيةكى تيَدايةو كرديانةوة ئةم هةوالَة خؤشةيان بيست، كرترةكة نامةكةى بردو نيشتةوة سةيرى 
نارِةحةت مةبة ئةوةتا ريضارد شيَردأل  صةالحةددينيش هةر لة نويَذدا بوو، ضوون بؤ الى وتيان ئةى سولَتان صةالحةددين

ئةوةندة  صةالحةددينسةرنج بدة ئةو كاتة  كشاوةتةوةو دةلَآ ناتوانني سةركةوتن بةدةست بيَنني لةداطريكردنى قودسدا،
طريابوو ئةو بةرمالَةى كة نويَذى لةسةر كردبوو هةمووى بةجاريَك خووسابوو لة فرميَسكى ضاوةكانيدا، وةك ميَذوو نووسةكةى 
خؤى باسى ليَوة دةكات، ثاشان هةستاو دورِكات نويَذى تريكردو سوثاسى خواى كرد كة دوعاكةى قةبوأل بووةو وتى: 

 سوثاس بؤ تؤ خواية قودس لة دةستمان دةرنةضوو.
هةروةك باسم كرد لة بةغدابووم رِؤذيَك دةرسى رِيَبازى ليَكؤلَينةوةى ميَذوويم دةوتةوة لة هؤلَى خويَندندا لة بةشى ميَذوو، 

قودس دةكات ئةمة بؤ  صةالحةددينئةم رِووداوةم طيَرِايةوة بؤ قوتابييةكان، قوتابييةك هةستا وتى: مامؤستا بؤضى 
لةكاتيَكدا وآلتى خؤى نييةو خاكء نيشتمانى ئةو لةشويَنيَكى ترة، منيش ثيَم وت: ئةوةى تؤ بريى ليَدةكةيتةوةو 

بريى لةو شتانة نةدةكردةوة، ئةطةر وةكو تؤ بوواية خؤى كة كورديَك بوو نةيدةتوانى ئةو  صةالحةددينلةميَشكتداية ئةوكاتة 
ثاريَزطارى لة خاكى ئيسالمء مسولَمانان بكات، بريكردنةوةى ئةو كاتة وةكو ئيَستا نةبوو شةرِ  هةموو كوردةى تر بباتء بضيَت

بةخاكى خؤى زانيوة، بؤية ضووة لةوآ بةرطرى لة  صةالحةددينشةرِى ئايينى بوو، نةك قةومىء جياجيايى نةتةويى، بةلَكو 
ةكى تر هةستا وتى مامؤستا هةركةس بطرى لةو شويَنانةدات خاكى ئيسالم بكات، ئةم قوتابيية فةشةىل هيَنا، ثاشان قوتابيي

كةوتة  (1)ماناى ئةوةية الوازة؟ ومت: بةلَآ، جا رِاستةوخؤ ئةوةم وةبري هاتةوة شةوى ثيَشرت كاتآ شارى )خورةمشةهر(

                                                           
 1896يةيان داطري كرد، بةآلم لة نيسانى ئةم شارة ئيَراني 66/9/1890خورِةمشةهر: عةرةبةكان ثيَى دةلَيَن موحةممةرِة، سوثاى عيَراق لة   4

لة ئاوى  لةاليةن ئيَرانةوة جاريَكى تر ئةو شارة ئازاد كرايةوة، ئةوةبوو سوثاى عيَراق زؤر بةخراثى تيَك شكانء زؤربةى سةربازةكانيان كوذرانء
كوردى هةوليَر بوو ثيَيوت: تؤ خيانةتت كردووة طارِؤندا خنكان، دواتر سةددام بةرثرسى ئةو ناوضةية كة ناوى ليوا جةواد ئةسعةد شيفة بوو 

 ئةوةبوو لةسيَدارةيدا، خؤيشى لة بةرامبةر كاميَرا تةلةفزيؤنةكةيدا دةطرى.
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اميش بةو دةستى ئيَرانييةكان صةددام حوسيَن طرياو بيَتاقةت بوو، كضةكةش وتى: مامؤستا ئةو طريانةى سةرؤك سةدد
شيَوةية بوو بةلَطةى بيَهيَزى سةرؤك سةددامة؟ منيش ومت: وةآلم الى خؤتة، )بيَطومان بةلَآ لة الوازيدا سةدام طريا( بةآلم 

" منيش بؤ الشئ بشيء يذكركضةكة دةيويست واجبى خؤى بةجيَبيَنآء رِاثؤرتيَكم لةسةر بنووسيَت، جا عةرةب دةلَآ: "
 ايةوة.موناسةبة ئةم ضريؤكةم طيَرِ

دةطرن كة طواية هةستى نةتةوايةتى  صةالحةددين+ زؤر لة ِرؤشنبريةتازةكانى كورد ِرةخنةى توند لة 
الوازبووةو وةكو كوردَيك بريى لةوة نةكردووةتةوة لةوكاتةدا دةوَلةتَيكى كوردى دروست بكات، ثَيتوانيية ئةمة 

لةطةأل ئةو طؤِرانكاريانةى ئَيستادا،  الحةددينصةلةبَيئاطايى ئةوانةوة بَيت لةمَيذووى ئةوكاتةى سةركردة 
 ياخود ئةوة زياتر نةزعةيةكى قةومى توند ِرةوانةية؟

هةستى  صةالحةدديندكتؤر موحسني موحةممةد: مةسةلةى هةستى نةتةوايةتى ضؤن نةبووة ئةوكاتة! ئةطةر 
ء هةموو شويَنةطرنطةكانيان بثيَ بدات، نةتةوايةتى نةبوواية نةدةضوو كاروبارى زؤربةى سوثاكةى بداتة دةست كوردةكان

دةبيَت ضي بكرداية، دةولَةتيَكى كوردى دامبةزرانداية؟ دةبوو ئةو كاتة ميَرنشينيَكى بضوكى دامبةزريَنيَت،  صةالحةددينباشة 
رينشني يش هةر مصةالحةددينمرينشينى كوردى هةبوو، دواى  صةالحةددينيانى ئيَمة دةبيَت مةنتيقيانة قسة بكةين بةر لة 

 صةالحةددينيش مرينشينيَكى دروستبكرداية ئيَستا هةروةكو ئةوانة باس دةكرا دةوترا )صةالحةددينهةبوو، ئةطةر 
دامةزريَنةرى ئيمارةى مرينشينى ئةيوبووية.. با مرينشينيَكى بةناويَكة كة..(. ئةو هات دةولَةتى ئةيوبى دامةزراند لة ميسر 

ام، لة بةشيَك لة ليبيا، لةيةمةن، لة سودان، لة بةشيَك لة كوردستان دياربةكرو ماردينء كةثيَى دةوترا )ام الدنيا(، لة ش
 موصألء هةوليَرو شارةزوورو.. هتد.

 صةالحةدديندةطرن ديارة زؤر بيَئاطان، باشة بؤضى رِةخنة لةوانةى ثيَشء دواى  صةالحةددينئةو كةسانةى رِةخنة لة 
دةبيَت ملى صةةالحةددين بطرن، بؤ بةكةسى تر نالَيَن، بؤ لةكوردةكانى ئيَستا ناثرسن؟ ناطرن ئةطةر رِاست دةكةن، ئيلال هةر

بؤ لةدوو حزبة زةبةالحةكة ناثرسن، بلَيَن ئيَوة بؤضى دةولَةتيَكى كوردى دروست ناكةن؟ من لةزؤر شويَنى تر وتوومة كاكة 
يَتة شام، بؤ دةضيَتة شويَنةكانى ترى دنيا؟ ئةسلَةن ئةطةر بؤ كورد ئيشى بكرداية، بؤ دةضيَتة ميسر، بؤ دةض صةالحةددين

ئةطةر مرينشينى كورديشى دامبةزرانداية ئةوا هةربةدةستى كوردةكان دةرِوخيَنرا، ضونكة ئةوكاتة هةموو ئةو مرينشينانةى 
هةولَيدةدا دةسةآلتيى كة هةبوو لة ملمالنيَىء ناكؤكيدا بوون، هةريةكةو لة ثيَناوى فراوانكردنى سنوورى قةلَةمرِةوى خؤيدا 

زياترى هةبيَت، ئيَمة هةموو مرينشينة كؤنةكان هةر لة )مةروانى، حةسنةوى، عةننازى( تاوةكو مرينشينة تازةكانى 
سةردةمى دةولَةتى عومسانى )بابان، سؤران، بؤتان، بادينان.. تاد( تةنها خؤمان دةيانناسني بةشيَوةيةكى طشتى ناويان 

( ميللةتى Saladin kurdishهةموو دنيا دةلَآ ميللةتى ) صةالحةددينةوة، بةآلم نةضووةتة ميَذووى جيهان
 ى كورد ئةمةيان طرنطرتة.صةالحةددين

دةطرن، ضونكة سةركردةيةكى مةزنء طةورةى دنياى ئيسالميى بوو،  صةالحةددينلةبةر ئةوةش ئةو كوردانة يةخةى 
ئةويش نةيانتوانى قودس بطيَرِنةوة بؤ ناو جيهانى ئيسالميىء  ( ساأل بةر لة99) صةالحةددينهةموو سةركردةكانى ثيَش 

نةخشةى ئيسالميى، ثشتى خاض درومشةكانيان لة قةراخى دةرياى ناوةرِست شكاند، لة ميسر دةرى كردن، هةروةها طؤرِى 
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بة  (1)نؤدى شانيؤ(لةوة رِزطاركردكة سةركردةيةكى بيَ قييةمى خاضييةكان ويستى دةرى بيَنيَت بةناوى )رِي ثيَغةمبةرى 
 .(6)(أرناطفةرةنسييةكةى، بةآلم عةرةبةكان ثيَى دةلَيَن )
دةطرن با كاريَك نةكةن وةكو عةرةبة قةومييةكانى سةردةمى  صةالحةددينليَرةدا ئةوة دةلَيَم بةو كوردانةى رِةخنة لة 

رِوانطةى رِةطةزثةرستانةى خؤيانةوة جةمال عةبدولناسر ثةشيمان ببنةوة، ضونكة ئةوانيش تاوةكو عةبدولناسر مابوو لة 
، بةآلم لةدواى ئةوةى عةبدولناسر مردو لةذيَر صةالحةددينخويَندنةوةى نةشياوو نابةجيَيان هةبوو بؤ ميَذووى سةركردة 

كاريطةرى دةمارطريى نةتةوةييانة دةرضوون هةموويان ثاشطةزبوونةوة، دلَنيام ئةطةر كوردةكانيش شارةزاى ميَذووى 
ى صةالحةددينبنب ئةوا زوو ثةشيمان دةبنةوة، ضونكة هةموو ئةو رِةخنةو قسانةى رِووبةرِووى  صةالحةددينسةردةمى 

 دةكةنةوة لة نةشارةزاييداية نةك ئاطابوونء خويَندنةوةى ميَذووى ذيانى ئةو سةركردةية.
اوى سةركردةيةكى تر بدؤزنةوة دةلَيَن ئةوة فةشةليان هيَناوة لةوةى كة ن صةالحةدديندةزامن ئةو كوردانةى قسة بة 

بيَت، ئةمة جطة لة نةزعةيةكى قةومى هيضى تر نيية، ئةطةر رِاست دةكةن با خؤيان بضن  صةالحةددينلةميَذوودا وةكو 
يَك دةكةن كة ضةندين سالَة مردووةو لةذياندا صةالحةدديندةولَةتيَكى كوردى دروست بكةنء يةك دةست بن، بؤضى دادطايى 

جطة لةدؤرِاوىء دواكةوتوويى هيضى تر نيية، ثيَويستة ئيَمة خؤمان بة بةرثرسيار بزانني نةك كةسيَك كة هةشت نةماوة، ئةمة 
 سةد سالَة مردووة ثيَى بلَينَي تؤ ضيت بؤ كورد كردووة؟ ئةم قسانة تيَنةطةيشتنة لةرِؤحى سةردةمء لة نةشارةزايى لة ميَذوو.

يَم با ميَذووةكةى خبويَننةوة نةضنة ذيَر كاريطةرى بريو بؤضوونى ئةم دةطرن دةلَ صةالحةددينبةوانةى رِةخنة لة 
سةردةمة، ثيَويستة موناقةشةى هةر بابةتيَك لةو جؤرة دةكةن بزانن لة رِؤحييةتء عةقلَيةتى ئةو سةردةمةو بةثيَوةرى 

نةتةوةيىو رِةطةزثةرستانةوةوة بري  خؤى مامةلَةى لةطةلَدا بكةن، ئةوةش بلَيَم زؤريَك لة سةركردة كوردةكان كة زؤربةطيانى
ناكةنةوة ئةوة دةلَيَن كة ئةطةر بيَت بةرطرى لة جيهانى ئيسالميى بكةين، ئةوا بةرطرى لة خؤمان دةكةين، مةبةستم 
ئةوانةيانة كة لةذيَر كاريطةرى ئايينداء وا بري دةكةنةوة كة هاتنةوةى خاضييةكان بؤ شةرِى ئاينيء دذايةتى ئيسالمة لة 

ء وةكو ئةو سةركردةية بريدةكةنةوة، بةآلم قةومييةكان صةالحةددينهةآلتدا، كةواتة ئةمانة يان وةكو سةردةمةكةى رِؤذ
هةيبوو هةلَة  صةالحةددينجنيَوى ثيَدةدةنء تانةو تةشةرى ليَدةدةن، ليَرةدا ئةوة دةردةكةويَت كة ئةو فكرةيةى 

 كةس وا بري دةكةنةوة. ةوةتا ئيَستاش ئةو فيكرةية هةر ماوةو هةنديَكنةبوو
ئيَمة سةيرى ئةم ساالنةى دوايش بكةين تةنانةت كةسيَك وةكو مةليك مةمحود نةيتوانى دةولَةتيَكى فراوان لة كوردستاندا 
دورست بكات، شيَخ سةعيد بة هةمان شيَوة، قازى موحةممةديش هةر فةشةىل هيَنان لةبةرضى؟ لةبةر ئةوةى سةركردةيةكى 

 اورِيَكى ثتةوةوة لةطةأل ئةوةش دروست نةبوو.كاريزمىء بة بريوب

                                                           
ئةم كابراية زؤر بيَزخء سوك بوو كاتى خؤى لةسةردةمى نورةدين مةمحوددا ماوةى ثازدة سال حوكمدرابوو، بةآلم كاتآ نوردةين مرد دةستء   4

 اكؤكييان تيَكةوتء بةثارة مساوةمةيان كردو ئازاديان كرد.ثيَوةندةكانى ن
سةركردةى شارى )كرك( بوو لة خوارووى ئوردون، هةر ئةميش بوو كاتى خؤى بووة هؤى شكستى خاضييةكان لةبةرامبةر ( أرناط) 3

ئةم هات سوثاى وشكانىء ئاوى (، طنيح) صةالحةدديندا، كة صةالحةددين توانى قودس ئازاد بكات، ثاش سةركةوتنة بةناو بانطةكةى  جةنطى
دةربيَنآء بيبات بؤ )كرك( تاوةكو مسولَمانان رِووبكةنة ئةوىء لةوآ  ئامادةكرد بؤ ئةوةى بضيَت بؤ مةككةو مةدينة لةوآ طؤرِى ثيَغةمبةر 

بكات، بؤ ئةوةى بة موسلَمانةكان  ر زيارةت بكةن بؤ ئةوةى ثارةيان ليَ بسيَنيَت، بةآلم بؤ ئةوة نةبوو دةيويست ئيهانة بةطؤرِى ثيَغةمبة
ةككةو بلَيَت، ئةوةتا طؤرِى ثيَغةمبةرةكةتامن ضى ليَكردا!، ئةوةبوو سوثايةكى كةشتيوانى لة دةرياى سوورةوة طواستةوة بؤ مينايةك لة نزيك م

بآ تؤلَةت ليَ بكةمةوة، رِاستى كرد خةريكبوو بةهيَرشيَكى وشكانى بطاتة مةدينة، بةآلم صةالحةددين نةيهيَشتء سويَندى خوارد وتى: دة
دا بةديل طرتىء وتى ثةشيمان نيت لةو كارةى كردت، وتى نةخيَر، صةالحةددين رِاستةو خؤ شرييَكى -قسةكةى خؤى بردة سةرو لة جةنطى حتني

 ليَداو كوشتى.
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هيض هةوَلَيكت نةخستؤتة كار، ياخود ثَيشنيارت نةكردووة  صةالحةددين+ وةكو كةسَيكى شارةزا لة ذيانى 
ناسى(، بؤ ئةوةى ئةو هةَلة تَيطةيشتنة كة بةرامبةر بةم  صةالحةددينبؤ بةستنى كؤنفرانسَيك دةربارةى )

 مَيذووييةوة ساغ بكرَيتةوة بؤ هةموواليةك؟ سةركردةية هةية لةِرووى
لة هةموو دنيادا كؤنطرةى لةسةر كراوة، من خؤم لة كؤنطرةكةى لة )دياربةكرو  صةالحةدديندكتؤر موحسني موحةممةد: 

تر ( وآلت بةشدار بوون تيَيدا، دوا50( بةشداريم كرد كة زياتر لة )للدراسات التأرخييية سسة استنبولؤمئةستةمبوأل( لة )
سيميناريَكم بةست لة شارى )ئزمري(، دواتر ضوومة ليبياش هةروةكو هةمان كؤنطرة بةشداريم كردن ئينجا دةولَةتى 

كرد وتى:  صةالحةددينكؤنطرةيةكى لةسةر  1893)ئيسرائيل( كة جولةكةيةو مسولَمان نيية، كة عةرةب نيية، لة سالَى 
وة لةسةر دةرياى بضووكى )تةبةرية( لة فةلةستني، جا ئةمة هةلَويَستى ( لةسةر خاكى ئيَمة كراحطنيلةبةر ئةوةى شةرِى )

سةددامى( زالَبوو ثرِوثاطةندةى غةيرة مسولَمانء غةيرة كورد، لة عيَراقيش كؤنطرة كرا بةآلم ئةوةندةى بريورِاى رِاطةياندن )
( كؤنطرةيان لةسةر بةستء بة البطلنيمدينة نةبوو، هاتن لةتكريت بةناوى ) صةالحةددينبةسةريدا، ئةوةندة باسى طرنطى 

 ضةند سةعاتيَك تةواويانكردء هيض ثسثؤرِيَك بةشداريى نةكردبوو. 

با ئَيمةش مامؤستاو ثسثؤِرى زؤرمان هةية لة زانكؤكانء لة دةرةوةى زانكؤكان، هةستني كؤنطرةيةكى 
دةكات، ِرؤذئاوا ثَيمان دةَلَيت: طةورة بؤ ناسينى ئةو سةركردة طةورةي كورديية ببةستني كة هةموو دنيا باسى 

، بةآلم ئَيمة خؤمان قةدرى نازاننيءء باسى ناكةين، خةَلك )أحفاد صالح الدين( صةالحةدديننةوة يا بنةماَلةى 
كؤنطرةى لةسةردةكات، ئَيمة ناتوانني وةكو ئةوان بايةخى ثَيبدةين، تةنانةت وردة وردة ئةو شوَينة طشتىء 

يان لةسةر بووة خةريكة نايانهَيَلنيء لةمالو الوة الدةبرَين، تةنانةت من دينصةالحةدديارانةش كة ناوى 
ناميلكةكة لة سلَيمانى ضاث كرد ئةوةبوو دوايان خست، دياربوو لةوة ترسابوون ئةم كابراية ضؤن باسى 

ة ئينجا زؤر ى كردووة، دواتر كة تَييان طةياندبوون ئةم كابراية بةَلطةى اليةو كةسَيكى ئةكادميييصةالحةددين
ة ناتوانرَيت بة باشى -صةالحةددينبةسةقةتى ضاثيان كردبوون، خؤزطة ضاث نةكراية كةى ئةوة شايستةى 

"نناشد صالح الدين ام خبوَينرَيتةوة، ئةويش وةرطَيِرانى ناميلكةكةمة، بة عةربيم نووسيبوو، لة ذَير ناوى 
( 2002اى )ئاراس( لة هةويَلرى ثايتةخت ساَلى )لة دةزط حناسب أنفسها، استجواب قائد بعد مثامنائة سنة"

 صةالحةددينِراوة بةناونيشانى "ئةجنامدانى بةِرَيز بةدران ئةمحةد حةبيب، زؤر بة جوانى لة ضاث دراوة. وةرطَي
بدوَينني يان خؤمان بة بةرثرسيار بزانني" لَيثرسينةوةى سةركردةيةك دواى هةشت سةد ساأل، وةرطَيِرانى 

 .2002لَيمانى، دةزطاى ضاثء ثةخشى سةردةم، ئاوازا جاف، س
، بؤ ئةوةى ئةو شتانةى نةزانراوةو نارِؤشنةو ديار نيية صةالحةدديندةكةم بؤ بةستنى كؤنطرةيةك لةسةر  من ثيَشنيار

بةدةنطيَكى بةرز وةكو شارةزايان ئاشكراى بكةينء بؤ هةموو اليةكى رِوون بكةينةوة كة ئةو سةركردةية وةكو كةسيَكى 
نةبةسرتآ ئةى بؤ كآ دةبةسرتآ؟ با بؤ  صةالحةددينين، باشة كؤنطرة بؤ -صةالحةددينةقيقى ضؤن بوو، ئيَمة لة نةوةى ح

هةموو سةركردةكانى ترى ميَذوومان بكرىء بؤ ئةو سةركردةيةش بكريَت، ئيَمة ئةطةر شتيَكى وا بكريَ دةتوانني لة دةرةوةو 
هةيةو  صةالحةددينؤرِى باطهيَشت بكةين كة شارةزاييةكى تةواويان لةذيانى وآلتة عةرةبييةكان كؤمةلَيَك خةلَكى ثسث

كؤمةلَيَك حةقيقةتى زياتريشمان دةست دةكةويَت، من ئامادةم بة هةموو توانايةكى خؤم هاوكارى بطرمة ئةستؤ تاوةكو ئةو 
خبويَننةوة، ئةم داوايةى منيان طويَيان كارة بكةين، جا ئةطةر مةسئولةكان ثيَيان كراو كاتيان هةبوو ئةم نووسينةى جةنابت 

 ليَ بيَتء بيبينن ئينجا ثيَشنيارةكةم قةبوأل بكةن.

يان صةالحةددين+ ثَيتواية مَيذوونووسانى عةرةبء ِرؤذئاوا ثاشان ِرؤذهةآلتناسةكان بةتةواوى مَيذووى 
 تؤمار كردبَيت، ياخود هةراليةكيان لة ِروانطةى خؤيانةوة قسةيان لةسةر كردووة؟
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كردووة هةرطيز ئيَمة ثيَمان ناكريَت،  صةالحةدديندكتؤر موحسني موحةممةد: رِؤذئاواييةكان ليَكؤلَينةوةى وايان لةسةر 
، ستيظن رنسيمان)لة ثاشان ( وليم الصوري(، لة ثيَش هةموويان )تأريخ احلجاج فيما وراء البحارهةريةك لة كتيَبةكانى )

(، ئةمانة رِؤذئاوايىء متا الرهاوي، السرياني ليميخائ(، ستيظن سن، احلروب الصليبية تأريخستانلى لني بول، أرنست بيكر، )
دةكةن، بة ض رِيَز ليَنانيَكةوة ناوى  صةالحةددينمةسيحني، بةآلم كتيَبةكانيان ببينة بزانة بة ض شانازييةكةوة باس لة 
قائد ةركةوت بةو سةركردة مةزنة كورديية دةلَيَن )دةهيَنن، دةبينى عةرةبةكانيش كة بزووتنةوةى نةتةوايةتى تييَياندا د

( ثيَيان شةرم بوو ميسرء فةلةستنيء سةرجةم شويَنةكانى تر بةدةستى سةركردةيةكى كوردى مسولَمان كة عربي مسلم
منان دنيا عةرةب نةبيَت رِزطار بكريَت، دةيانطوت ئةوة كورد نيية، ئةوة عةرةبة ئةوةندة ئازايةء ضاو نةترسة بةرامبةر بة دوذ

رِزطار دةكات ليَيان، عةرةبةكانى عيَراق هةميشة بؤضوونيان وابوو ئةطةر كورد بيَدةنط بووايةو داواى مافى خؤى نةكرداية 
كوردة، بةآلم ئةطةر كورد لة شؤرشدا بووبيَتء ثيَيدا، طريى لة سةرمافةكانى خؤى بكرداية،  صةالحةددينئةوا دةيانوت 

 صةالحةددينوةيةكنيء ثيَويستمان بة دةولَةت يا حكومةتى خؤمان هةية، ئةوا دةيانطوت ياخود بيوتاية ئيَمةش نةتة
عةرةبة، كةى كورد بووة! جا ليَرةدا ئةوةم بري دةكةويَتةوة شاعرييَكى فةلةستينى )معني بسيسون( شيعريَكى جوانى هةية 

رةب(، بةآلم ئةطةر سةرنةكةوتاية، ئةوا خائنيء مادام سةركةوتووة ئةوا بوو بة عة صةالحةدديندةلَآ: ) صةالحةددينلةسةر 
 جاسوس دةبوو. شيعرةكة بة عةرةبى دةلَيَت:

 صالح الدين صار عربيا حني انتصر
 فلو كان هزم لصار جاسوسا كرديا

طةرضى كوردةكان قةت جاسوسيان نةكردووة، بةلَكو ثالَةوانةكانى سةردةمةكة بوون. كةضى خاوةنى خاكةكة نةبوون لة 
ةتةوايةتى ةم سةردةمة، بةآلم عةرةبة كؤضةرييةكانى نيمضة دورطةى سينا لة ميسرو عةرةبة كؤضةرييةكانى ضةمكى ن

باشوورى شام جاسووسييان دةكرد لةبةرذةوةندى خاض درومشةكانن بةتايبةتى رِيضارد شيَردلَى سةركردةكةيان لة سةردةمى 
 صةالجةدديندا.

يان هيَناوة بةشى يةكةم: صةالحةددينبةشةوة ئةوانةى كة ناوى  لةبةر ئةوة ميَذوونووسةكان دةكريَن بةدوو
يان زؤر بةجوانى لةالية، دةلَيَن بةرِاستى صةالحةددين(  ناوى دةهيَننء نرخى kurdsh leaderرِؤذئاواييةكانن، زؤريان بة )

 ةسةر رِؤذئاواييةكاندا.ئةوة سةركردة بوو توانى وةكو سةركردةيةكى كوردى ئيسالم سةركةوتنى طةورة بةدةست بهيَنآ ب
بة سةركردةيةكى  صةالحةددينئةمانة زؤربةيان  ،بةشى دووةميان نووسةرو ميَذوو نووسة عةرةبىء رِؤذهةآلتييةكانن

عةرةبى يان تورك!! ناوى دةهيَنن، ئةوانيش زياتر عةرةبء توركة نةتةوةييةكاننء ئةوانةى سةردةمى بريى نةتةوةثةرستى 
ةلَنايةت كة سةركردةيةكى ناودارى ئيسالم  كورد بيَتء لة ميَذوودا بةو شيَوةية ناو دةربكات. )برِوانة نويَن كة ضاويان بةوة ه

 بدويَنني يان خؤمان بة بةرثرسيار بزانني(. صةالحةددين

 كةس توانى جَيطاى بطرَيتةوة؟ صةالحةددين+ لة ثاش 

نا كة ناوى )عمادالدين عومسان( بوو، هةروةها لة جيَطاى خؤى كورِةكةى دا صةالحةدديندكتؤر موحسني موحةممةد: 
مةليك عادل )سيف الدين ابوبكر(ى براى كرد بة رِاويَذكارى كورِةكةى خؤى تاوةكو ببيَتة رِيَ نيشاندةرو رِيَنماييكةرى، ضونكة 

 ئةو كورِةى هيضى نةدةزانىء شارةزايى كةمبوو، لةبةر ئةوة نةيتوانى دةورى سةرةكى ببينيَت.

 ر، سةرةجنامى ئةيوبييةكان بةكوآ طةيشت، ئايا توانييان بةردةوامى بة دةوَلةتةكةيان بدةن؟+ دواثرسيا
دكتؤر موحسني موحةممةد: لةرِاستيدا ئةيوبييةكان هةر لة سةردةمي عيمادةدين زةنطىء نورةدين مةمحودةوة ناوو 

ء شيَركؤى ماميةوة بؤيان صةالحةددينوكى ناوبانطيان هةبوو، هةر بؤية بةهيَزى ثيَطةى سياسيى ئةيوبييةكان هةر لة با
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هيَناية كايةوة، بةلَكو ثيَشينةى  صةالحةددينمابوويةوة، ليَرةدا ناتوانني بلَيَني ئةو ناوبانطةى ئةيوبييةكان بة ثلةى يةكةم 
 يسردا.هةبوو كة باثريى بوو، هةروةها سوثايةكى بةهيَزو تؤكمةى دروستكردبوو كة هةموويان اليةنطرى خؤى بوون لة م

فةرمانرِةوايةتى دةولَةتى ئةيوبييان بةرِيَوة  صةالحةددينى رِاويَذكاريى لةطةأل كورِةكةي -وةكو ومت كاتى كة مةليك عادل
مرد، ئيرت حوكم كةوتة دةست كورِةكانى عادلء كورِةكانى خودى  صةالحةددينبرد، بيستء ثيَنج ساأل لة ثاش 

 .صةالحةددين
كةوتة نيَوان كورِةكانى تا واى ليَهات هةيبةتء قورسايى دةولَةتى ئةيوبي كةم بوويةوة، جطة  وردة وردة ملمالنيَء ناكؤكى

( كة حاكمى حةلَةب بوو وة دةوريى باشى بينى، كورِةكانى نةيانتوانى جيَطاى باوكيان دين غازيالظاهر شهاب لة مةليك )
ى دةولَةتى ئةيوبييةكان تاوةكو دواجار رِووخاو بطرنةوة، ئةمة هؤكاريَكى سةرةكى طرنطبوو بؤ الوازبوونء رِووخان

 ك(.649ز ـ 1650مةماليكةكان دةسةآلتيان طرتة دةست )
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 زانستيى دكتؤر موحسني موحةممةد حسيَن ذياننامةى
 

دنى سةرةتايىء دواناوةندى هةر لة ونيَلة دايكبووة، خ 1841ـ لة هةوليَر 
 (دا تةواو كردووة.1859هةوليَر لة سالَى )

دا بةشى ميَذوو، كؤليَذى ثةروةردة، زانكؤى بةغداى تةواو 1866ـ لة سالَى 
 كردووة.

ـ ثاش نؤ ساأل لة خزمةتكردن لة بوارى فيَركردندا، لة قؤناغى دواناوةندى، 
زانكؤى بةغدا،  ـيَندنى باآلوة كردووة، لة كؤليَذى ئاداب وثةيوةندى بة خ

أربيل يف العهد لة بابةتى ) بةدةست بيَنيَت ةى ماستةرتوانيويةتى برِوانام
اوة، بةآلم ر، دواى ئةوةش لة هةمان زانكؤو كؤليَذ دامةز1834سالَى  ،(األتابكي

 بةشى زمانى كورديى.
دا هةر لة هةمان كؤليَذ ثةيوةندى كردووة بة خويَندنى 1833ـ لة سالَى 

ى دكتؤراكةى لةسةر بابةتى دا برِوانامة1891دكتؤراوة، توانيويةتى لة سالَى 
 ( وةربطريَت.اجليش األيوبي يف عهد صالح الدين، تكوينه، تركيبته، تنظيمه، اسلحته، حبريته، وأبرز معاركه)

 يشدا طةيشتووةتة ثلةى )ئؤستاز(.1881دا بةرز بؤتةوة، لة سالَى 1894ـ بؤ ثلةى )ئوستازى ياريدةدةر( لة سالَى 
بؤتة ( كاريكردووة، ثاشان 1896ـ  1834ى زانكؤى بةغدا لة بةشى كوردى لة نيَوان ساآلنى )ـ لة كؤليَذى ئادابء ثةروةردة

دواى ئةوة طوازراوةتةوة بؤ بةشى ميَذووى كؤليَذى ثةروةردة لة نيَوان ساآلنى  ،سةرؤكى هةمان بةش )بةشى زمانى كورديى(
 (.1884ـ  1896)

( ماوةتةوة، ثاشان ضؤتة دةرةوةى وآلت بؤ 1886ـ  1884الَى )ةوة لة سصةالحةددينـ ثةيوةنديى كردووة بة زانكؤى 
 ( ماوةتةوة.6001ـ  1886ليبياو لة زانكؤى )مصراتة( لة ساآلنى )

 ـ بةشداريى لة ضةندين كؤنطرةو سيميناردا لة عيَراقء هةريَمى كوردستانء دةرةوةشدا كردووة.
 ضاثكراون. يَرو بةيروتء عةممانلـ نؤ دانراوى هةية، كة لةبةغداو هةو

)دةستةى  كؤرِى زانيارى عيَراقى: )كؤليَذى ئاداب، لة طؤظارةكانىنى كورديء عةرةبى اـ ضةندين تويَذينةوةى بة زم
( جامعة الرياض السعوديةزانكؤى كوةيت، لة طؤظارى ) ،( تايبةت بة زانستة مرؤظايةتييةكانالعربيةكورديى(، لة طؤظارى )

هةوليَر(دا، هةروةها لة ضةند رِؤذنامةيةكيش لة  (سةنتةرى برايةتى) (ووةكو )رِؤشنبريى نويَةكانى يهةروةها لة طؤظارة كوردي
 رو بةغدادو سليَمانى بابةتء تويَذينةوةكانى ناوبراو بآلوكراونةتةوة.يَهةول

نكؤى كؤليَذى ئادابى زا بةرزكردنةوةى ثلةى زانستى مامؤستايان،و سةرؤكى ليذنةى آلدنى بانـ وةكو بةرثرسى خويَ
كاريكردووة، هةروةها لة ليذنةى دانانى ثرؤطرامى ميَذوو لة وةزارةتى ثةروةردةى حكومةتى هةريَميشدا  صةالحةددين
 كاريكردووة.

 (يش وانةى بةفيَرخوازانى خويَندنى باآل وتؤتةوة.صةالحةددينـ لة زانكؤى )سليَمانى، كؤيةو 
 طروثةى، يميَذوو ى، رِؤذهةآلتناسى، ميتؤدى ليَكؤلَينةوةييذوورنطييةكى زؤرى بة فةلسةفةى ميَذوو، نووسينى ميَطـ 

 داوة.-ئيسالمييةكان، فيكرى سياسيى
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ء شةرِى خاض درومشةكان، صةالحةددينخؤى لة ميَذووى ئيسالميى هةوليَرو ميَذووى خودى ئةو بةدةر لة ثرِؤفيسؤرييةتى 
 تةنها لةو بوارانةدا سآ كتيَبى داناوة.

و ليبياو سليَمانىء كؤية، سةرثةرشتيارى ضةندين نامةى ماستةرو دكتؤراى كردووة، جطة لة ريَـ لة بةغداو هةول
 موناقةشةى نامةى فيَرخوازان لة زانكؤى دهؤكء زانكؤكانى ديكة، كة ئاماذةمان بؤيان كرد.

 ر لةكارو خزمةت بةردةوامة.يَلة هةول صةالحةددينـ ئيَستاش لة زانكؤى 
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