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زانياري مامؤستا:

نــــــاوي مامؤستا : د. ئارى كاكل محمد
ثسثؤري وردي مامؤستا : ميَذووى ناوةرِاست و ريَبازى ميَذوويى
ذ.موبايل : 07504544736
ئيميَل : Ary.muhammad@soran.edu.iq
مؤر يان واذووي مامؤستا :

زانياري بةش و بابةت:
نــــــاوي بةش : ميَذوو

ناوي بابةت : ميَذووى ئةيوبى و مةماليك

قؤناغ : سىَ يةم

ذمارةي يةكة :  2

مؤر و واذووي سةرؤك بةش :


زانياري بةرثرس و جيَطري دلَنيايي جؤري بةش:
نــــــاوي بةرثرس: د . ئامانج أحمد مصطفى
نــــــاوي جيَطر: م . مغديد حاجى ئةمين

ذ.موبايل : 07508945411
ذ.موبايل : 07504544704

ئيميَل : Amanj.dilzar@gmail.com
ئيميَل:Maghdid haji@gmail.com 



                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ :    
ثيَناسةي بابةت : ئةم بابةتة باس لة ميَذووى ئةيوبيةكان و مةماليكةكان دةكات ، ئةم دوو هيَزةش لة دواى يةك فةرمانرِةوايةتى هةردوو وولاَتى ميسر و شاميان كردووة ، يةكةميان لة نيَوان سالانى ( 567 – 648 ك ) ، دووةميان لة نيَوان سالانى ( 648 – 923 ك ) .

طرينطي بابةت : ئةم بابةتةطرنطيةكى تايبةتى هةية ضونكة قؤناغيَكى طرنط لة ميَذووى ئيسلامى بةطشتى ، ميَذووى كورد بة تايبةتى دةطريَتةوة ، رؤلةكانى كورد لة هةر دوو دةولَةتى ئةيوبى و مةماليك رؤليَكى طرنط و طةورةيان بينيوة ، لةسةرجةم بوارةكانى ذيان وةك راميارى و سةربازى و رؤشنبيرى و كؤمةلايةتى و ئابوورى و هتد ، لةلايةكى تر سةردةمى فةرمانرِةواةيتى ئةيوبيةكان و مةماليكةكان ضةندين رووداوى طةورة و طرنطى بةخؤوة بينى ، طؤرِانكارى طةورةيان لة روخسارةكانى ذيان دروست كرد ، لةوانة هيَرشةكانى خاض دروشمةكان بؤ سةر جيهانى ئيسلامى ، هةروةها شالاوى مةغؤلةكان بؤ سةر ناوضةكة ، ئةم دوو شالاوةش جطة لةوةى شام و ميسرى طرتةوة ، هةروةها ناوضة كوردنشينةكانيشى طرتةوة ، طةلى كورديش قوربانيةكى زؤرى دا بؤ بةرطرى كردن لة خاكى خؤى ، زيانيَكى زؤرى طيانى و مادى بةر كورد و ناوضةكةى كةوت ، لةطةلَ هةموو ئةمانةدا لةم دوو سةردةمةى فةرمانرِةوايةتيةدا ذمارةيةكى بةرضا لة زانا و رؤشنبيرى كورد دةركةوتن .

ئامانجي بابةت : لة طرنطترين ئامانجةكانى ئةم بابةتة شارةزاكردنى قوتابيانة بة ضاخيَكى طرنطى ميَذوويى ، كة ئةويش ماوةى فةرمانرِةوايةتى هةردوو دةسةلاَتى ئةيوبي و مةماليكة ، هةروةها هؤكاريَكة بؤ زياد كردنى ئاستى زانيارى و رؤشنبيرى قوتابيان بة ميَذوو ، شارةزابوون لة شيَوازى بةرِيَوةبردنى دةسةلات لةلايةن ئةم هيَزة ، لةلايةكى تر شارةزا دةبين لة طرنطترين ئةو رووداوانةى لةسةردةمى ئةوان روويان داوة ، كاريطةرى و كاردانةوةيان ضى بووة لةسةر بارودؤخى ئةو كات ، ثاش خويَندنةوةى ميَذووى ئةم دوو دةولَةتة بؤمان دةردةكةويَت رؤلى كورد لة بةرِيَوةبردنى دةولَةت ضؤن بووة ، هةروةها ثيَطةى كوردمان بؤ دةردةكةويَت لةناو بازنةى ململانيَية رامياريةكان و رووداوة طرنطةكانى ناوضةكة ، لة كؤتاييدا ئةوة ماوة بليَين قوتابى كاتيَك سوود مةند دةبيَت لةم بابةتة كة ثةند و وانة لة رووداوةكان وةربطريَت ، لايةنة باشةكانى دريَذة ثىَ بدات و هةول بدات لايةنة خراثةكانى دووبارة نةبيَتةوة .
                           








                                   دابةشكردني خشتةي بابةتةكة       
هةفتةي يةكةم
بنةضةى ئةيوبيةكان و زيَدى نيشتةجىَ بوونيان
هةفتةي دووةم
بارودؤخى ئةيوبيةكان ثيَش دروست بوونى دةولَةتةكةيان
هةفتةي سيَيةم
رؤلى سةربازى ئةيوبيةكان لة ئةتابةطيةى زةنكى لة شام
هةفتةي ضوارةم
رؤلى ئةيوبيةكان لة دةولَةتى فاتمى
هةفتةي ثيَنجةم
هةلوةشانةوةى دةولَةتى فاتمى هؤكارةكانى و كاريطةريةكانى
هةفتةي شةشةم
هةنطاوةكانى سةلاحةدين بؤ بةهيَزكردن و ثتةوكردنى دةسةلاَتى لة ميسر
هةفتةي حةفتةم
يةكخستنى جيهانى ئيسلامى لةلايةن سةلاحةدين
هةفتةي هةشتةم
ثةيوةنديةكانى دةولَةتى ئةيوبى لةطةلَ هيَزةكانى ناوضةكة لةسةردةمى سةلاحةدين
هةفتةي نؤيةم
مردنى سةلاحةدين و جيَطرتنةوةى ميرةكانى بنةمالَةكةى 
هةفتةي دةيةم
دةولةتى ئةيوبى لة دواى سةلاحةدين
هةفتةي يازدم
ثةيوةنديةكانى دةولَةتى ئةيوبى لةسةردةمى ميرةكانى دواى سةلاحةدين
هةفتةي دوازدةم
نةمانى دةولَةتى ئةيوبى و هؤكارةكانى
هةفتةي سيَزدةم
سيستةمى فةرمانرِةوايةتى لة دةولَةتى ئةيوبى
هةفتةي ضواردةم
لايةنى ئاوةدانكارى لة شارستانيةتى ئةيوبى
هةفتةي ثازدةم
لايةنى هزرى و زانستى لة شارستانيةتى ئةيوبى
هةفتةي شازدةم
ذيانى ئاينى و كؤمةلايةتى لة دةولَةتى ئةيوبى
هةفتةي حةظدةم
بنةضةى مةماليكةكان و سةرةتاى دةركةوتنيان
هةفتةي هةذدةم
ثةيدابوونى دةولَةتى مةماليكى دةريايى
هةفتةي نؤزدةم
سةردةمى فةرمانرِةوايةتى شجرة الدر
هةفتةي بيستةم
سةردةمى فةرمانرِةوايةتى عزالدين ئةيبةك و منصور نورالدين علي
هةفتةي بيست ويةك
سةردةمى فةرمانرِةوايةتى سةيفةدين قوتتز
هةفتةي بيست ودوو
سةردةمى فةرمانرِةوايةتى روكنةدين زاهير بيبرس
هةفتةي بيست وسىَ
سةردةمى فةرمانرِةوايةتى السعيد ناصرالدين محمد
هةفتةي بيست وضوار
سةردةمى فةرمانرِةوايةتى بنةمالَةى قلاوون
هةفتةي بيست وثيَنج
نةمانى دةولَةتى مةماليكى دةريايى
هةفتةي بيست وشةش
ثةيدابوونى دةولَةتى مةماليكى بورجى
هةفتةي بيست وحةوت
سةردةمى فةرمانرِةوايةتى برقوق
هةفتةي بيست وهةشت
سةردةمى فةرمانرِةوايةتى مةماليكةكان لة دواى برقوق
هةفتةي بيست ونؤ
لايةنى شارستانيةتى دةولَةتى مةماليك
هةفتةي سييةم
هؤكارةكانى نةمانى دةولَةتى مةماليك
                                          سةرضاوةكان :

1 ـ إبن الأثير : الكامل في التاريخ 
2 ـ إبن الجوزي : المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم
3 ـ إبن خلكان : وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان
4 ـ إبن خلدون : تاريخ إبن خلدون
5 ـ إبن شداد : النوادر السلطانية و المحاسن اليوسفية
6 ـ  إبن إياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور
7 ـ إبن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة 
8 ـ إبن الطقطقا : الفخري في الآداب السلطانية و الدول الإسلامية
9 ـ إبن الفرات : تاريخ الدول و الملوك
10 ـ إبن الكازروني : مختصر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة بني العباس 
11 ـ إبن واصل : مفرج الكروب في أخبار بني أيوب
12 ـ أبوشامة : الروضتين في أخبار الدولتين النورية و الصلاحية
13 ـ إبن العبري : تاريخ الزمان 
14 ـ أبو الفداء : تاريخ ابو الفداء
15 ـ الأصفهاني : الفتح القسي في الفتح القدسي 
16 ـ البنداري : سنا البرق الشامي
17 ـ شاهنشاه الأيوبي : مضمار الحقائق و سر الخلائق
18 ـ إبن الدواداري : كنز الدرر و جامع الغرر
19 ـ العيني : عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان
20 ـ القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الإنشا
21 ـ المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك
22 ـ اليونيني : ذيل مرآة الزمان





ضةند ثرسياريَكى نموونةيى
ث1 / بنةضة و رةضةلةكى ئةيوبيةكان روون بكةوة ؟ بة نموونة بيروراكانى ميَذوونووسان دةربارةى ئةيوبيةكان بخة روو . 
و / ناوى ئةم بنةمالَةية وةرطيراوة لة ناوى يةكيَك لة ميرة طةورةكانيان بةناوى نةجمةدين ئةيوب كورِى شادى كورِى مةروان ، بيَطومان دةتوانين بليَين لةبةرئةوة ئةم ناوةى وةرطرتووة ضونكة ناوى ئةم بنةمالَةية بةهؤى ئةم ميرةوة دةركةوت ، كاتيَك نجم الدين دةبيَتة دةسةلاتدار ناوبانط و هةوالى ئةيوبيةكانيش بلاودةبيَتةوة ، واتا هةوالَ و زانيارى لةسةر ئةيوبيةكان ثيَش دةركةوتنى مير نجم الدين زؤر دةطمةن و كةمة ، هؤكاريَكى تر لة وةرطرتنى ئةم ناوة ئةوةية كة زؤربةى بنةمالة و عةشيرةتةكان لة ميَذوودا ناسراون بةناوى ميرى طةورة و دةسةلاتدار لةناوياندا ، نجم الدين ئةيوب لة بنةمالةكةى خؤيدا ريش سثى و طةورة بووة .
        ئةيوبيةكان بنةمالَةيةك بوونة لة عةشيرةتى رةوادى سةر بة هؤزى هةزةبانى ، ئةم دووانةش هةردووكيان بنةمالةيةكى كوردى بوونة ، يةكةميان لةناوضةى ئازةربايجان لة باكورى ئيَران فةرمانرِةوا بوونة ، ئةوةى دووةميان لة ناوضةى هةوليَر فةرمانرِةوا بووة ، ئةمةش ئةوةمان بؤ دةردةخات كة ئةيوبيةكان بة رةضةلةك كوردن ،  هةروةك زؤرينةى سةرضاوة ميَذووييةكان دووثاتيان كردؤتةوة ئةوان كوردن ، لةوانة ئيبن ئةثير ( م 630 ك ) لة ثةرتووكةكةيدا بةناوى ( الكامل في التاريخ ) دةليَت : (( ئةيوبيةكان كوردى رةواديين )) ، هةروةها ميَذوونووسان ئيبن خلكان ( م 681 ك  ) لة ثةرتوكى ( وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان ) و ئيبن خلدون ( م 808 ك ) لة ثةرتوكى ( ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر ــ ناسراو بة تاريخ إبن خلدون ــ ) دوثاتيان كردؤتةوة كة ئةيوبيةكان كوردن .  
       ئةم ئاماذة ثىَ كردنانةى ميَذوونووسانى هاوضةرخ لةطةلَ سةردةمى ئةيوبيةكان بةلَطةيةكى روون و بةرضاوة لةسةر ئةوةى ئةم بنةمالَةية كوردن ، هةروةها ضةند بةلَطةيةكى ترى بةهيَزمان هةية دةيسةلميَنن كة ئةوان دةطةرِيَنةوة سةر رةضةلةكى كورد ، وةك ناوى ميران و رؤلةكانى ئةم بنةمالةية زؤربةى ناوى كوردين وةك شادى و ئةسةدةدين شيَركؤ  و ضةندانى تر ، لةلايةكى تر زيَدى ئةم بنةمالَةية بةلطةيةكى ترى بةهيَزة بؤ كورد بوونى ئةوان ، هةروةك ميَذوونووسان ئاماذةى ثىَ دةكةن : ئةيوبيةكان خةلَكى ( دوين ) ن ، دانيشتوانى ئةم ناوضةيةش هةمووى كوردى رةواديين ، ئةم ناوضةيةش وةك ئيبن حوقل ( م 367 ك ) لة ثةرتوكى ( صورة الارض ) دا دةليَت : دةكةويَتة كؤتايى سنوورى ئازةربايجان ، لة نزيك شارى تبليس ( تفليس ) لة ئةرمينيا ، ئةوةى شايانى باسة تةنها كةسيَك ئةويش تويَذةرى سةردةمى ئيَستامان بةناوى ( عبدالخالق سةرسام ) ئاماذةى كردووة كة زيَدى سةلاحةدين و بنةمالَةكةى ( دوين ) ى نزيك شارؤضكةى شةقلاوةية .  
         لةطةلَ بوونى هةموو ئةم بةلطة بةهيَزانةى لةسةرةوة ئاماذةمان ثيَى كرد كة دةيسةلميَنن ئةيوبيةكان بة رةضةلةك كوردن ، بةلاَم ميَذوونووسان بؤمان روون دةكةنةوة كة لةكؤن و ئيَستادا هةنديَك هةوليان داوة ئةيوبيةكان دةربيَنن لة رةضةلةكى كورد ، بةلَكو بة رةضةلةك بيطيَرِنةوة بؤ نةتةوة و ميللةتى تر ، ليَرةدا ئاماذة بة ضةند نموونةيةك دةكةين لةم بارةيةوة لةوانة هةنديَكيان بانطةشةى ئةوة دةكةن كة ئةيوبيةكان دةطةرِيَنةوة سةر بنةمالَةى ئةمةويةكان ، بؤ ئةم  ووتةيةشيان بانطةشةى يةكيَك لة ميرةكانى ئةيوبى بةناوى ( مةليك ئيسماعيل كورِى سةيفولئيسلام ) حاكمى وولاَتى يةمةن بة بةلَطة ديَننةوة ، طواية ئةم ميرةى ئةيوبى بة خةلكةكةى راطةياندووة كة بنةضةى ئةو و بنةمالَةكةى دةطةرِيَتةوة بؤ سةر بنةمالَةى ئةمةويةكان ، ئةم ميرة ووتوويةتى : 
(( ئيَمة عةرةبين بةلاَم لةلاى كوردان جيَطيربووين و ذن و ذنخوازيمان لةطةلَ كردوون )) ، ئةمةويةكانيش هةروةك دةزانريَت بنةمالَةيةكى ناسراوى عةرةبن ، لة دوو تيرة ثيَك دةهاتن ئةوانيش بةرةى سوفيان و بةرةى مةرِوانى ، لة هةريةك لةم دوو بةرةيةش ضةندين مير دةركةوتن فةرمانرِةوايةتى جيهانى ئيسلاميان كرد ، ئةم بنةمالَةية لة دواى خةليفةكانى راشيدى لة سالَى ( 41 ك ) دةسةلاتيان وةرطرت لة جيهانى ئيسلامى و بةردةوام بوون لة فةرمانرِةوايةتى تاوةكو سالَى ( 132 ك ) ، لةثاش ئةوان دةسةلاتى عةباسيةكان دةست ثىَ دةكات  .
         ئةوانةى بانطةشةى طةرِانةوةى رةضةلةكى ئةيوبيةكانيان كردووة بؤسةر ئةمةويةكان هةلساون بة دانانى درةختى بنةضة ( شجرة النسب ) بؤ ئةيوبيةكان ، كة تيايدا دةردةكةويَت ئةم بنةمالَةية دةطةرِيَتةوة بؤ سةر ئةمةويةكان ، لةويَشةوة دةطةرِيَتةوة بؤ سةر رةضةلةكى ثيَغةمبةر ( دروودى خواى طةروةى لةسةر بيَت ) ، ئةوان دةليَن مةرِوانى باثيرة طةورةى ئةم بنةمالَةية مةرِوانى كورِى حةكةمى ئةمةويةكانة ، ئةمةش درةختى رةضةلةكةكةية كة دايانناوة : ئةيوب ، كورِى شادي ، كورِى مروان ، كورِى الحكم ، كورِى عبدالرحمن ، كورِى محمد ، كورِى عبدالله ، كورِى محمد ، كورِى محمد ، كورِى عبدالرحمن ، كورِى الحكم ، كورِى هشام ، كورِى عبدالرحمن الداخل ، كورِى معاوية ، كورِى هشام ، كورِى عبدالملك ، كورِى مروان ، كورِى الحكم ، كورِى ئةبى عاص ، كورِى أمية ، كورِى عبد شمس ، كورِى عبدمناف ، كة لة ( عبدمناف ) دا رةضةلةكى ئةمةويةكان لةطةلَ رةضةلةكى ثيَغةمبةر ( دروودى خواى طةورةى لةسةر بيَت ) يةك دةطريَتةوة .        
          مةليك ئيسماعيل ثاش ئةوةى بانطةشةى كرد كة بنةمالَةكةى دةطةرِيَتةوة بؤ سةر ئةمةويةكان ، لة هةمان كاتدا نازناوى ( المعز لدين الله ) لة خؤنا ، ئةمةش ئةوةمان بؤ دةردةخات كة لةبةرئةوةى ئةم ميرةى ئةيوبيةكان فةرمانرِةواى وولاَتى يةمةن بووة ، خةلَكى ئةم وولاَتةش لايةنطيرى و سؤزى زؤريان هةبوو بؤ خانةوادةى ثيرؤزى ثيَغةمبةر ( دروودى خواى طةورةى لةسةربيَت ) كة ثيَى دةوتريَت ( آل البيت) ، هةروةها لةلاى ئةوان طرنطى دان بة رةضةلةك و خؤطيَرِانةوة بؤ سةر خانةوادةى ثيَغةمبةر ( دروودى خواى طةروةى لةسةر بيَت) زؤر بايةخى ثيَدراوة ، بؤية ئةم ميرةش بؤ خؤنزيك كردنةوة ليَيان و ثاريَزطارى كردن لة دةسةلاتةكةى ، هةروةها بة دةست هيَنانى دةسةلاَتى زياتر بيرى لةوة كردؤتةوة باشتر واية خؤى بطةرِيَنيَتةوة بؤ سةر بنةمالَةى ئةمةويةكان ، ضونكة ئةمةيان زياتر ريَى تىَ دةضوو بةهؤى نزيكى ناوى باثيرة طةورةى ئةيوبيةكان كة مةروان بووة لةطةلَ مةرِوانى كورِى حةكةمى ئةمةويةكان . 
       هةنديَكى تر لة ميَذوونووسان رةضةلةكى ئةيوبيةكان دةطيَرِنةوة سةر هؤزيَكى عةرةب ، هةروةك دةبينين كةسيَك بةناوى ( حسن كورِى غريب الحرسي ) درةختيَكى رةضةلةكى بؤ ئةيوبيةكان داناوة و ئةوانى طةرِاندؤتةوة سةر  هؤزى ( بةني مرة كورِى عوف ) ، لة ناوى ئةيوب دةستى ثىَ كردووة تاوةكو طةياندويةتة ( عةلي كورِى ئةحمةد مري ) طةورة ميرى ئةم هؤزة ، ئةوةشى بؤ ئةوة كردووة تاوةكو بيسةلميَنى كة ئةوان دةطةرِيَنةوة سةر ئةم هؤزة عةرةبية .
       لةلايةكى تر هةنديَكى تر هةية لة ميَذوونووسان يان رؤذهةلاتناسان ئةيوبيةكانيان طةراندؤتةوة بؤ كؤمةلةكانى ئيَرانى و قةوقازى ، لةوانة رؤذهةلاتناس فلاديمير مينورسكى خةلَكى وولاَتى رووس لة تويَذينةوةكانى خؤيدا ئاماذةى كردووة بةوةى كة ئةيوبيةكان يةكيَكن لة رةطةزةكانى ئيَرانى .
       بةلاَم ئةم جؤرة بانطةشانة و دوور لة راستيانة بة شيَوةيةكى يةكلاكةرةوة رةت كراوةتةوة لةلايةن ميرةكانى بنةمالَةى ئةيوبى ، هةروةك ئيبن خلكان بؤمان دةطيَرِتةوة و دةليَت سةلاحةدين ووتوويةتى : (( ئةم جؤرة بانطةشانة هيض بنةمايةكيان نية )) ، هةروةها كاتيَك ئةم جؤرة بانطةشانة دةطاتة لاى مةليك عادلى مامى سةلاحةدين رةتى دةكاتةوة كة بنةضةى بنةمالَةكةى بطةرِيَتةوة بؤ سةر ئةمةويةكان ، هةروةك ميَذوونووسان ئيبن واصل ( م 697 ك ) و مةقريزى ( م 845 ك ) و ئيبن تغرى بردى ( م 874 ك ) لة ثةرتووكةكانياندا ئاماذةيان ثيَى كردووة .

ث 2 / هؤكارى ململانيَى نيَوان ميرةكانى ئةيوبى لة دواى مردنى مةليك عادل روون بكةوة ؟
و / ململانيَيةكة بؤ ئةم خالانةى خوارةوة دةطةرِيَتةوة :
 1 – بة دةست هيَنانى تةماعى هةريَمايةتى هانى مةليك كاملى دا بؤ نموونة لة ميسر دةربضيَت ضةندين جار بةخؤى و سوثاوة بةرةو شام ، ضةندين جةنطى ئةنجام داوة لة دذى ميرةكانى ئةيوبى و سةلاجقةى رؤم ، توانى سنوورى دةسةلاتى خؤى فراوان بكات لةسةر بةرذةوةندى براكانى مةليك ( المعظم عيسى ) و مةليك ( الأشرف موسى ) . 
2 – سةركةوتنى مةليك ( المعظم عيسى ) لة دةست طرتن بةسةر خةزيَنةكانى باوكى مةليك عادل ثاش مردنى ، بىَ بةش كردنى براكانى لة دةسةلات و بةرِيَوةبردن . 
3 – هيَرشى مةليك ( المعظم عيسى )  بؤ سةر مولكةكانى براكةى مةليك ( الأشرف موسى ) بة هاوكارى هةنديَك لة ميرةكانى خؤجيَيةتى وةك ( مظفر الدين كوكبوري ) فةرمانرِةواى ئامةد و ( شهاب الدين غازي ) فةرمانرِةواى ميافارقين . 
4 – ئامادةسازى هةنديَك لة هيَزةكانى دةرةكى و سوود وةرطرتن لةم ململانيَيانة وةك خوارزميةكان ، مةليك ( المعظم عيسى )  هاناى بؤ ئةم خوارزميانة برد دذ بة براكةى ، هةروةها خاض دروشمةكان كة هةنديَك لة ميرةكانى ئةيوبى ثةناى بؤ بردبوو بؤ يةكلاكردنةوى ململانيَى ناوةخؤ . 
5 – زياد بوونى ذمارةى تايفةكانى مةماليك ، هةر ميريَكى ئةيوبى هةولى دةدا ذمارةى سوثاكةى زياد بكات بة مةماليكةكان ، تاوةكو طةيشتة رادةيةك ذمارة و توانايان لة ناو سوثاى ئةيوبى زياتر بوو لة ئةيوبيةكان ، ئةمةش بووة هؤيةك بؤ لاواز بوونى هةلويَست و دةسةلاتى ئةيوبيةكان ، لة كؤتاييدا بووة هؤى زالَ بوونى مةماليكةكان بةسةر دةولةت و لةناوبردنى دةولَةتى ئةيوبى . 
6 – دةست تيَوةردانى مير و سولتانةكانى ئةيوبى و رذد بوونيان لةسةر وةرطرتنى دةسةلات لةلايةن كورِةكانيان هةرضةند شياوى كورسى دةسةلاتيش نةبن و تةمةنيشيان بضووك بيَت ، هةروةك دةبينين ( الست السوداء ) خيَزانى مةليك كامل و دايكى عادلى دووةم ضى كرد ، بووة هؤى لادانى مةليك صالح ئةيوب لة ويلايةتى باوكى و طواستنةوةى بؤ كورِة بضووكةكةى  . 
7 – ثىَ داطرى و رذدى هةنديَك لة ميرةكان لةسةر هةلويَستةكانى خؤيان بؤ بةدةست هيَنانى مافةكانيان بة هةر شيَوةيةك بيَت ، ئةطةر بيَت و قوربانى دان و تيَكؤشانيشى بوويَت ، ئةمةش بة روونى لة كةسايةتى مةليك صالح ئةيوب دةركةوت ، هةروةك دةبينين طةيشتة دةسةلات ثاش تيَكؤشان و قوربانى دانيَكى بةردةوام و بىَ وضان و تالَ . 

ث3 / كةسايةتى ( شجرة الدر ) ديار بخة ، هةلويَستى مةماليةكةكان و دانيشتوانى ميسر لة ورطرتنى دةسةلات لةلايةن ئةم ئافرةتة روون بكةوة ؟
و / ضةندين بيرورا هةية دةربارةى رةضةلةكى ئةو ئافرةتة ، هةنديَك لة ميَذوونووسان بة توركى دادةنيَن ، دةليَن يةكيَك بووة لةو مةماليكة دةرياييانةى كة مةليك صالح نجم الدين ئةيوب هيَناى بؤ وولاَتى ميسر ، ثاشان شوى كردوة بة مةليك صالح و دةسةلاتيَكى طةورةى ثىَ بةخشراوة ، بةلاَم هةنديَك لة ميَذوونووسى تر دةليَن ئةرمةنى بووة ، لةطةلَ خانةوادةكةى هاتؤتة وولاَتى ميسر ، دوايى شوى كردووة بة مةليك صالح ، ذمارةيةكى كةميش لة ميَذوونووسان بة كورديان داناوة ، كة ئةمةيان تاوةكو ئيَستا بة بةلطةيةكى بةهيَز ثشت راست نةكراوةتةوة ، سةبارةت بةوةى ئايا ( شجرة الدر ) دوايةمين دةسةلاتدارى ئةيوبيةكان بووة ، ياخود يةكةم دةسةلاتدارى مةماليكةكان بووة ، ئةمةش بيروراى جياوازى لةسةر هةية ، هةنديَك لة ميَذوونووسان وةك مةقريزى خاوةنى ثةرتوكى ( السلوك لمعرفة دول الملوك ) لة ثةرتوكةكةى خؤيدا ئاماذة بةوة دةكات كة ( شجرة الدر ) يةكةمين سولتانى دةولَةتى مةماليكى دةريايى بووة ، بةلاَم هةنديَك لة ميَذوونووسانى تر وةك ئيبن ئياس ( إبن إياس ) خاوةنى ثةرتوكى ( بدائع الزهور و وقائع الدهور ) لة ثةرتوكةكةى خؤيدا ئاماذة بةوة دةكات كة ( شجرة الدر ) دوايةمين دةسةلاتدارى ئةيوبيةكان بووة ، لةبةرئةوةى خيَزانى مةليك صالح نجم الدين ئةيوب بووة .
دةركةوتنى كةسايةتى ( شجرة الدر ) لة بوارى سياسةتدا دةطةرِيَتةوة بؤ سةردةمى ميَردةكةى مةليك صالح ، كة تةواو دةسةلات و ئازادى ثىَ بةخشى بوو ، لة هةمان كاتدا هاوكار و يارمةتى دةرى هاوسةرةكةى بوو لة كاروبارى سياسيدا ، ئةوةى زياتر ناوبانطى و ذيرى و ليَهاتوويى ئةو ئافرةتةى دةرخست ، ئةوكاتة بوو كة مةليك صالح كؤضى دوايى كرد ، كة توانى بة زيرةكى خؤى هةوالى كؤض كردنى ميَردةكةى بشاريَتةوة نةوةك وورةى جةنطاوةرانى موسلمانان دابةزيَت كة لةجةنط دابوون لة دذى خاض دروشمان ، هةروةها توانى خؤى كاروبارى وولاَت بةرِيَوةببات و ريَطا نةدات بؤشايى سياسى لة وولاَت دروست بيَت ، سةبارةت بة وةرطرتنى سولتانيَتى لةلايةن ئةم ئافرةتةوة خةلَكى ميسر و جيهانى ئيسلامى بوونة دووبةش ، بةشيَكيان ثشتطيرى ئةم شتةيان كرد و ثالثشتيان ليَوةكرد كة ذمارةيان كةم بوو ، بؤ ئةم مةبةستة ووتيان كة ( شجرة الدر ) مافى خؤيةتى ببيَتة سولتانى وولاَت ، لةبةرئةوةى خيَزانى مةليك صالح نجم الدين ئةيوبة ، كةواتة ميراتطرى دةسةلاتى ئةو دةبيَت ، كاتيَك مةليك صالح هيض نةوةى لة دواى خؤى جىَ نةهيَشت ، ثاش كوذرانى تؤرانشا لةلايةن مةماليكةكان تاوةكو لة ئةيوبيةكان كةسيَك نةميَنيَتةوة دةسةلات وةربطريَت و خؤيان دةسةلات وةربطرن ، خةليلى كورِيشى تةمةنى بضووك بوو نة دةطونجا بؤ بةرِيَوةبردنى وولاَت ، بةم جؤرة برِياردرا كة مةراسيمى بوونة سولتانيَتى بؤ ساز بكريَت ، ئاهةنطى دامةزراندنى وةك سولتانى وولاَتى بؤ سازبكريَت ، شةقام و كؤلانةكان رازاندرايةوة بة جوانكارى ، ئاهةنطيَكى جوانى بؤ ريَكخرا و راطةياندرا وةك سولتانى نويَى وولاَت ، هةورةها داواكرا لة دواى ووتارى هةينى ، ثاش ئةوةى ناوى خةليفةى عةباسى دةهيَنريَت دوعا بؤ ( شجرة الدر ) بكريَت كة خواى طةورة بيثاريَزىَ و راستة ريَى بكات بؤ كارى ضاكة و دوورى خاتةوة لة كارى خراث و ناشةرعى ، لة هةمان كاتدا برِياردرا كة لةسةر ثارة ناوى ( شجرة الدر ) تؤماربكريَت .
لةطةلَ هةموو ئةمانةدا بةشيَك لة خةلَكى ميسر و جيهانى ئيسلامى لة دذى ئةوة بوون ئةم ئافرةتة سولتانيَتى وولاَتى ميسر بطريَتة دةست ، كة ضةندين بةلطةيان دةهيَنايةوة بؤ ئةوةى كة نابيَت لةم ثؤستةدا ئافرةتيَك وةرى بطريَت ، لة كاتيَك ضةندان ثياو هةية دةتوانن ئةم ئةركة بةرِيَوةببةن ، بؤ ئةم مةبةستة مةماليكةكان بةتايبةت ئةو ميرانةى ضاويان برِيبووة دةسةلاتى سولتانيَتى ، توانيان خةليفةى عةباسى و ذمارةيةكى زؤر لة زانايان و ثياو ماقولانى ميسر و خةلكيَكى زؤر لة دانيشتوان رازى بكةن ، كة هةلويَستى دذ بة وةرطرتنى دةسةلات وةربطرن لةلايةن ئةم ئافرةتةوة ، بؤ ئةم مةبةستة نارةزايى لةلايةن خةليفة و هةنديَك لة زانايان و خةلكى طشتى بةرزبؤوة ، لة ئةنجامدا ( شجرة الدر ) ناضار بوو بيَتة ذيَر بالى داواكانى ئةوان ، بةنيازى ئةوةى فيتنة و ئاذاوة و كوشتن و برِين لة وولاَت روونةدات ، بةم جؤرة سولتانيَتى ئةم ئافرةتةش زؤرى نةخاياند بؤ وولاَتى ميسر ، بةلَكو ثاش ماوةيةكى كةم لة فةرمانرِةوايةتى لة سالَى ( 648 ك ) لة سولتانيَتى هاتة خوارةوة ، ئةم ئةركةى دا بة دةست مةماليكة دةرياييةكان تاوةكو ئةوان لة نيَوان خؤيان كةسيَك دةست نيشان بكةن بؤ ئةم ثؤستة ، كة ئةمةش لةسةر داواى خةليفةى عةباسى و هةنديَك لة زاناكانى ميسر بوو ، مةماليكة دةريايةكانيش كؤبوونةوةيةكيان لة نيَوان خؤياندا بةست و برِيارياندا كة مير عزالدين ئةيبةك ئةم ثؤستة وةربطريَت ، هةروةها بؤ رازى كردنى لايةنطرانى ( شجرة الدر ) ، ريَطة طرتن ليَيان تاوةكو دذايةتى دةولَةتى مةماليك نةكةن داوايان لة ( شجرة الدر) كرد كة شو بة عزالدين ئةيبةك بكات ، لة ئةنجامدا هاوسةرداريةكى سياسى روويدا ، ( شجرة الدر ) بووة هاوسةرى عزالدين ئةيبةك .

ث4 / هؤكارةكانى نةمانى دةولَةتى ئةيوبى روون بكةوة ؟
و / ميَذوونووسان و تويَذةران كؤمةليَك هؤكاريان دةست نيشان كردووة بؤ نةمانى دةولَةتى ئةيوبى ، لة طرنطترين ئةم هؤكارانةش كة رؤليان هةبووة لة نةمانى ئةم دةولةتة ئةمانةى خوارةوةن :
1 ـ نةمانى كةسايةتى بة هيَز بؤ سةركردايةتى دةولَةت ، بيَطومان كةسايةتى وةك نجم الدين ئةيوب و أسدالدين شيَركؤ و سةلاحةدين ئةيوبى رؤليان طةورةيان هةبوو لة دروست بوون و بةرةو ثيَش ضوونى دةولَةتى ئةيوبى ، بةلاَم لة ثاش مردنى سةلاحةدين لة سالَى 
( 589 ك ) ، بة تايبةت لة دواى مردنى مةليك عادل بةرة بةرة دةولَةتةكة بةرةو لاوازى و بىَ هيَزى ضوو ، بةهؤى دةركةوتنى ميرى لاواز و بىَ دةسةلات ، توانايان نةبوو وولاَت يةك بخةن و بةريَوةى ببةن .
2 ـ خةريك بوون بة دونيا و رابوواردن و بىَ ئاطابوون لة دوذمنى دةرةكى  و ناوةخؤيى ، ئةمةشيان هؤكاريَكى ترى نةمانى دةولَةتى ئةيوبى ية ، هةروةك ميَذوونووسى ناودارى عةرةب ئيبن خةلدون كاتيَك فةرمانرِةوا خةريكى شتى بىَ سوود و كةم بايةخ دةبيَت دةولَةت نا روات بةريَِوة  ، واتا لة جياتى ئةوةى خةريكى ثلان دانان بيَت بؤ بةرةو ثيَش بردنى وولاَت و ضاككردنى ذيان بيَت ، ئةو كات خةريكى كارى تايبةتى خؤى دةبيَت ، ئةم كاتيش هيَزى دةرةكى سوود لة بارودؤخى خراثى ناوةخؤ وةردةطريَت .
3 ـ ململانيَى ناوةخؤى ناو بنةمالَةى دةسةلات ، كاتيَك بارودؤخى راميارى خراث دةبيَت بة خراثى دةشكيَتةوة بةسةر هةموو لايةنةكانى ترى ذيان ، وةك لايةنةكانى ئابوورى و كؤمةلايةتى و رؤشنبيرى و ..هتد ، لة كؤتاييدا دةولةتى بةرةو لاوازى و نالةبارى برد ، ئةمةش ريَطاى خؤشكرد بؤ هيَزى دةرةكى سوودى لىَ وةربطرن  .
4 ـ بةهيَز بوونى تةوذمى خاض دروشمان بؤ سةر شام و ميسر ، لة دواى مردنى سةلاحةدين رؤذئاواييةكان ثالةثةستؤى زؤريان خستة سةر ئةيوبيةكان ، لةبةرئةوةى مةترسيان لة سةلاحةدين نةما ، هةروةها سووديان لة ناكؤكى و ململانيَيةكانى ناوةخؤ وةرطرت ، لة هةمان كاتدا هةنديَك لة ميرةكان خؤيان بوونة هؤى ثةلكيَش كردنى خاض دروشمان . 
5 ـ دةركةوتنى خوارزميةكان و مةترسيان لةسةر شام ، لةسةردةمى مةليك عادل و دواى ئةو مةترسيان زيادى كرد ، ئةم خوارزميانة زؤرجار هيَرشيان دةكردة سةر دةولَةتى ئةيوبى ، بوونة هؤى ماندووكردن سوثاى ئةيوبى و بىَ هيَز كردنى بوارةكانى ذيان .
6 ـ ثشت لىَ كردنى دةسةلاتداران لة زانا و شارةزايان بؤ راثةرِاندنى كاروبارى دةولةت ، ئةو ميرانةى لةدواى سةلاحةدين هاتن بايةخيان بة بيرورا و سةرنجى زانايان نة دةدا ، وةك سةلاحةدين نةبوون كة بايةخيَكى زؤر بة تيَبينى و راى زانايان دةدا ، بةردةوام راويَذكار و يارمةتى دةرى هةبووة بؤ دةركردنى برِيارى طرنط .
7 ـ كةم شارةزايى و بىَ توانايى هةنديك لة ميرةكان ، يةكيَك بووة لة هؤكارة كاريطةريةكان بؤ لةناوبردنى دةسةلاتى ئةيوبيةكان ، ضونكة ذمارةيةك مير دةركةوتن كة لة تةمةن بضووك بوون ، بة كةلَكى دةسةلات نة دةهاتن ، تةنانةت كةم شارةزا بوون و ئةزموونيان نةبوو لة بةريَوةبردن .
8 ـ بةهيَزبوونى رةطةز و ميللةتى تر لة ناو دةسةلاتى ئةيوبى هةولى طرتنة دةستى دةسةلاتيان دةدا ، لةوانة ثةيدابوونى مةماليكةكان و بةهيَزبوونيان لةناو دةولَةت ، ثاشان دةست طرتن بةسةر دام و دةزطاكانى دةولَةت .

ث5 / باس لة بزووتنةوةى هؤزة عةرةبيةكان ( العربان ) بكة و هؤكارةكانى بزووتنةوةكةيان بكة  ؟
و / يةكيَك لةو كيَشةو طيروطرفتانةى سولتانى مةماليك عزالدين ئةيبةك تووشى هات لةماوةى فةرمانرِةوايةتى خؤيدا هةلسانةوةى هؤزة عةرةبيةكان بوو ، كة ناسراون بة ( العربان ) ، ذيانيان لةسةر كارى كشتوكالَ كردن بوو ، لة ناوضةكانى هةريَمى صعيد و شةرقية نيشتةجىَ بوون ، زؤربةى ئةندامةكانى ئةم هؤزانة جووتيار بوون ، لة هةمان كاتدا دةولَةت سوودى زؤرى لىَ وةردةطرتن بؤ شةرِةكان و كردارى سةربازى ، ثاش ئةوةى ميرةكانى مةماليك بوونة خاوةن زةوى لة ميسر ، ئيقتاعاتى زؤريان ثىَ بةخشرا ، دةستيان بةسةر بةروبوومى ئةم زةويانة داطرت ، نارةزاييةك لةلايةن ئةم جووتيارانةوة بةرامبةر بة مةماليكةكان ثةيدابوو ، هةروةها ئةم هؤزة عةرةبانة مةماليكةكانيان بة بيَطانة دةزانى ، كة خؤيان سةثاندووة بةسةر وولاَت ، ئةو مةماليكانة تورك بوون ، لة ئاسياى بضووك هاتن و دةستيان بةسةر ميسر داطرت ، ئةم هؤكارانة واى لة هؤزة عةرةبةكان كرد لة سالَى ( 651 ك ) دا دذ بة هةلس و كةوتى ميرةكان و سولتانى مةماليك بووةستنةوة ، ئةم هؤزة عةرةبانة بة سةركردايةتى ميريَكيان بة ناوى ( حصن الدين كورِى ثعلب ) كة ناسراو بوو بة شةريف عةلةوى كؤبوونةوة ، بانطةشةى دةسةلاتيَكيان كرد بؤ خؤيان ، هةورةها بانطةشةى ئةوةيان كرد دةبيَت مةماليكة بيَطانةكان لة ميسر دةربكريَن ، داواى دةولَةتيَكى سةربةخؤيان دةكرد كة ناويان نابوو دةولَةتى عةرةبى سةربةخؤ لة ناورِاستى ميسرى ، ئةم هؤزة عةرةبانة لة ناوضةيةك كؤبوونةوة كة ناسراوة بة ( ذروة سريام ) يان ( ذروة الشريف ) كة دةكةويَتة نيَوان رووبارى نيل و دةرياضةى يوسف ، هةروةها حصن الدين ثةيوةندى كرد بة مةليك ناصر يوسفى ئةيوبى تاوةكو هةردوولايان يةكبطرن و هاوكارى يةكتر بكةن بؤ ليَدانى مةماليكةكان ، لةم كاتةدا سولتان عزالدين ئةيبةك برِياريدا كة سةركووتى ئةم راثةرينة بكات ، يةكيَك لة ميرةكانى مةماليك بة ناوى فارس الدين ئةقتاى راسثارد تاوةكو بة خؤى و هيَزيَكةوة بضيَت بؤ لةناوبردنى ئةم هؤزة عةرةبانة ، ئةم ميرةش بة هيَزيَكى طةورة بةرةو ئةو ناوضانة ضوو كة ئةم هؤزانةى لىَ كؤببؤوة ، ثاش سةثاندنى ئابلوقةيةكى توند لةسةريان ، طةمارؤدانيان بة هيَزةكانيانةوة مةماليكةكان توانيان راثةرِينى هؤزة عةرةبةكان لةناوببةن ، بةلاَم ئةوةى جيَطةى رةخنةية لةم هؤزة عةرةبانة ئةوةية كة ئةوان ثةنايان بؤ ريَطا و شيَوازى نا ياسايى برد بؤ دةبرِينى نارةزاييةكانيان ، وةك هةلكوتانة سةر دام و دةزطاكانى دةولَةت ، بة حةلال زانينى بردنى كةل و ثةلةكانى دةولَةت كة بة مولكى ميللةتيان دةزانى ، هةروةها كارى ريَطرتن لة كاروانة بازرطانيةكانيشيان طرتة بةر ، بؤية دةبينين هةنديَك لة ميَذوونووسان راثةرينى ئةم هؤزة عةرةبانة بة ( فساد العربان ) دةناسيَنىَ .

ث6 / رؤلى مةليك سيف الدين قوتز و مةليك زاهر بيبرس روون بكةوة لة ريَطرتن لة فراوانخوازيةكانى مةغؤلةكان و شكاندنيان لة شام ؟ 
و / مةغؤلةكان ثاش طرتنى عيَراق و جةزيرةى فوراتى لة سالَى ( 657 ك / 1259 ز ) روويان كردة شام و طرتيان ، لةم كاتةدا مةماليكةكان لة ميسر ترسيان لىَ نيشت ، هةستيان بة مةترسى بارودؤخةكة كرد نةوةك ميسريش لة دةست بدةن ، ئةوةبوو برِياريان دا رووبةرووى مةغؤلةكان ببنةوة لة سالَى (658 ك /  1260 ز ) دا لة جةنطيَك رووبةرووى يةك بوونةوة كة بة جةنطى عين جالوت ناسراوة ، هةردوو مير قوتز و بيبرس رؤليَكى طةورةيان بينى لةم جةنطةدا ، قوتز كة ئةوكات سةركردايةتى هيَزةكانى دةكرد ثيَش ئةوةى رووبةرووى مةغؤلةكان ببيَتةوة ضةند ئامادةسازيةكى كرد لةوانة :
1 – قوتز برِياريدا بة لابردنى مةنصور نور الدين على لة دةسةلات دوورخستةوة ثاش ئةوةى لةطةلَ ميرةكانى مةماليك كؤبؤوة و قةناعةتى ثىَ هيَنان كة ئةم ميرة تةمةنى بضووكة و بة كةلكى دةسةلات نايةت . 
2 – ئةو ميرانةى لة كؤشكى دةسةلات دوورخستةوة كة مةترسيان هةبوو لةسةر دةولةت ، بةتايبةت ئةوانةى لة دذى سياسةتى سولتان سيف الدين قوتز و ميرةكانى ترى مةماليك دةجوولانةوة .  
3 – توانى ميرةكانى مةماليكى دةريايى لة خؤى نزيك بكاتةوة ، بةتايبةت مير بيبرس سةركردةى مةماليكى دةريايى ، كؤتايى هيَنا بةم ناكؤكيةى هةبوو لة ثيَشوودا لة نيَوان بنةمالَةى قوتز و بنةمالَةى بيبرس . 
4 ـ سولتان سةيفةدين قوتز هةلسا بة دةركردنى ليَبوردنى طشتى بؤ هةموو نةيارةكانى دةسةلاتةكةى ، بة تايبةتى مةماليكة دةرياييةكان ئةوان كة رازى نةبوون بة وةرطرتنى ثايةى سولتانيَتى لةلايةن قوتز ، لةسةرووى هةموويانةوة مير ركن الدين بيبرس سةركردةى مةماليكة دةرياييةكان ، كة ئةمةش ريَطاى خؤشكرد بؤ ئةوةى بيبرس بة خؤى و لايةنطرانيةوة لة شامةوة بيَنةوة بؤ ميسر، دوايى بةشداريةكى طةرم بكات لةطةلَ لايةنطرانى لة جةنطى عين جالوت ، هؤكارى دةركردنى ليَبوردنى طشتى لةلايةن سةيفةدين قوتز ةوة بؤ بيبرس دةطةرِيَتةوة بؤ ئةم خالانةى خوارةوة :
أ ــ بة توانايى و ئازايةتى بيبرس لة بةرةى جةنطدا ، كة وةك جةنطاوةر و سةركردةيةكى سةربازى طةورة دةركةوتبوو .
ب ــ زيرةكى بيبرس لة هونةرى جةنط سةيفةدين قوتزى ناضار كرد كة بير لةوة بكاتةوة سوود لة تواناكانى ئةو كةسة وةربطريَت لةطةلَ ئةوةى جياوازى و ناكؤكيان هةبوو لة ثيَشوودا .
ج ــ مير بيبرس سةركردة و طةورةى مةماليكة دةرياييةكان بوو ، لةبةرئةوة هةموو مةماليكة دةرياييةكان طيَرِايةلى ميرةكةيان دةكرد ، كةواتة قوتز بة راكيَشانى ئةو ميرة سوودى لةلايةنطرانيشى وةردةطرت .
5 ـ سةيفةدين قوتز هةوليدا بة ضاككردنةوةى ثةيوةنديةكانى لةطةلَ ئةيوبيةكانى شام ، تاوةكو سوود لة تواناكانى ئةوانيش وةربطريَت لة جةنطةكةيدا لة دذى مةغؤلةكان ، هةروةها تاوةكو ريَطا بطريَت لة سوود وةرطرتنى مةغؤلةكان لة ئةيوبيةكان ، نةوةك هاوثةيمانيةك دروست بيَت لة نيَوان مةغؤل و ئةيوبيةكان ، بؤية هةلسا بة ناردنى ذمارةيةك نامة بؤ ميرةكانى ئةيوبى ، لة نامةكةيدا داواى هاوكارى و هاوثةيمانى لىَ كردن لة دذى مةغؤلةكان ، هةر ميريَكيش بة جؤريَك وةلاَمى دايةوة ، مير مةنصور حاكمى حةما ئامادةيى خؤى دةربرِى بة هاوكارى كردنى و بةخؤى وهيَزةكةيةوة ثةيوةندييان كرد بة سوثاى سةيفةدين قوتز ، مير المغيث عمر حاكمى كةرةك ثيَى باش بة بىَ لايةنى بميَنيَتةوة ، مير ئةشرةف حاكمى حمص رةتى كردةوة هاوكارى قوتز بكات ، مير سعيد حاكمى بانياس ئةويش رةتى كردةوة هاوكارى قوتز بكات .
6 ـ  سولتان سةيفةدين قوتز هةوليدا ثيَش ئةوةى برِيارى جةنط بدات هةلويَستى خاض دروشمةكان بزانيَت ، ئايا هةلويَستيان ضى دةبيَت ئةطةر جةنط لة نيَوان موسلمانان و مةغؤل بةرثا بيَت ، ضونكة قوتز دةترسا لةوةى خاض دروشمةكان بضنة ثال مةغؤلةكان ، ثاش ئةوةى قوتز نامةى بؤ سةركردةى خاض دروشمان هات وةلاَمى بؤ طةرِايةوة كة ئةوان بىَ لايةن دةبن ، لةو كاتةدا قوتز دلنيا بوو لة خاض دروشمةكان .
7 ـ لةثاش هةموو ئةم ريَطا و شويَنانةى طرتية بةر دةستى كرد بة ئامادةسازى كردن بؤ كاتى جةنط ، ئامادةكردنى خؤراك و ثيَداويستى بؤ دانيشتوان ، ضونكة دةيزانى لةكاتى جةنط باريَكى نا ئاسايى بةسةر وولاَت ديَت ، لةوانةية ريَطاى ئابوورى بطيريَت ، ياخود دوذمن ئابلوقة بخةنة سةر شارةكان ، هةروةها دةستى كرد بة خةزن كردن و دابين كردنى خؤراك و ثارة و سامان ، ئينجا دةستى كرد بة ئامادةكردنى سوثاكةى لة هةموو روويةكةوة ، داواى لة دةولَةمةندان و بازرطانةكانى وولاَت كرد هاوكارى بكةن ، بؤى روون كردنةوة كة ئةوة جيهاد كردنة لة ثيَناو خواى طةورة بةشدارى كردن لةم جةنطةدا لةسةر هةمووان ثيَويستة ، هةر يةكةو بة ثيَى تواناى خؤى ، ئةوةى توانى شةرِكردنى هةية ثيَويستة بةشدارى جةنط بكات ، طيانى خؤى لة ثيَناو ئيسلام و موسلمانان بةخت بكات ، ئةوةى تواناى دارايى باشة بة ثارة و سامان و يارمةتى بةشدارى بكات ، ئةوةى ئةم دووانةى ثيَشووى نية ثيَويستة لةسةرى بة دوعا و ثارانةوة لة خواى طةورة بىَ بةشيان نةكات ، لة خواى طةورة بثاريَنةوة كة لةم جةنطةدا سةريان بخات .
لةم كاتةدا هؤلاكؤى سةركردةى مةغؤلةكان نامةيةكى نارد بؤ سةيفةدين قوتز سولتانى ميسر ، داواى لىَ كرد كة بير لة رووبةرووبوونةوةى ئةوان نةكاتةوة ، بةلكو ميسر بدات بة دةستةوة بة هيَمنانة و بة ئارامى ، ئةطةر نا رووبةرووى سزايةكى توند دةبيَتةوة ، ضارةنووسى لةوانةى ثيَش خؤى باشتر نابيَت ، ئةوانةى كة بةرطرى كردنيان هةلبذارد دذ بة مةغؤلةكان ضارةنووسيان ضى بةسةر هات ، بؤية وا باشة قوتز بير لةوة بكاتةوة و ثةندى لىَ وةربطريَت ، خؤى نةداتة دةست قةدةر و ضارةنووسى خؤى رةش نةكات ، بيَطومان ئةمانةش هةمووى هةرةشة بوو لة خودى سةيفةدين و هةموو ميرةكانى ميسر ، لةبةرئةوة قوتز ويستى وانةيةك بدات بة هؤلاكؤ و هةموو ئةو سةكردة مةغؤلانةى كة بة ضاوى نزم و سووكةوة سةيرى موسلمانان و مةماليكةكان دةكةن ، برِياريدا بة كوشتنى نامةبةرةكةى هؤلاكؤ ، كة بيَطومان ئةمةش وةك وةلاَميَكى توند بؤ هؤلاكؤ كة ئةوان بة هيض شيَوةيةك خؤنادةنة دةست و ملكةضى ئةوان نابن ، وةك سةرةتايةكيش بوو بؤ ليَدانى زةنطى جةنط لة دذى مةغؤل ، ضونكة دةيزانى مةغؤلةكان تةنها زمانى زةبر و زةنط و هةرةشة دةزانن ، باشترين وةلاَميش بؤ ئةوان هاوشيَوةى رةفتارى ئةوانة ، ثاش ئةوانة مةغؤلةكان هيَزةكانى خؤيان كؤكردةوة و لة هةولى ئةوة دابوون هيَرش بكةنة سةر وولاَتى ميسر ، لة بةرامبةردا سةيفةدين قوتزيش ئامادةباشيةكى ضاكى كردبوو بؤ رووبةرووبوونةوةيان ، هيَزةكانى خؤى خستة جموجؤلةوة تاوةكو بةرىَ بكةويَت بةرةو غةزة ، مير ركن الدين بيبرس بندقداري بةهيَزيَكةوة بةرةو فةلةستين بةرىَ كةوت لة سالَى ( 658 ك ) ، ئةم هيَزة توانى سةركةوتنى طةورة بةسةر هيَزةكانى مةغؤل بة دةست بهيَنى ، ئةم هيَزةش بةرة بةرة بةرةو ثيَش دةضوو تاوةكو نزيك بؤوة لة ناوضةيةك لة شارى غةزة كة ثيَى دةووتريَت عين جالوت ، سةركردةى مةغؤلةكانيش كيتوبوقا كة لةطةل هيَزةكانى لةم ناوضةيةدا جيَطير بوو دةستى كرد بة خؤ ئامادةكردن بؤ رووبةرووبوونةوةى موسلمانان .
لةم كاتةدا هيَزيَكى ثشكنينى هةوالطرى موسلمانان لة ناوضةكةدا دةرضوو تاوةكو بزانيَت هيَزةكانى مةغؤل لة كوىَ جيَطيربووة و ذمارة و قةبارةى هيَزةكة بزانريَت ، هةروةها جؤرى ضةك و شيَوازى بةرطرى كردنيان بزانريَت ، ئةم هيَزة توانى زانيارى ضاك لةسةر دوذمن كؤبكاتةوة و بيهيَنى بؤ سةيفةدين قوتز ، بؤ رؤذى دوايى سةيفةدين قوتز برِياريدا كة هيَرش بكريَتة سةر مةغؤلةكان كة لةناوضةى عين جالوت جيَطير بوون ، لة بيست و ثيَنجى  مانطى رةمةزانى سالَى ( 658 ك ) دا دةست بة هيَرش كردن كرا ، ثاش شةرِيَكى طةرم لةلايةن هةردوولا كة سةركردةى موسلمانان بيبرس رؤليَكى طةورةى تيايدا نواند و ئازايةتيةكى طةورةى تيايدا بينى ، هةروةها لةلايةن مةغؤلةكانيشةوة هةريةك لة كتبغا و كيتوبوقا شةرِيَكى طةورةيان ئةنجامدا لة دذى موسلمانان ، بةلاَم سةرئةنجام جةنطةكة كؤتايى هات بة سةركةوتنى موسلمانان ، شكست خواردنى مةغؤلةكان و كشانةوةى هيَزةكانيان بؤ ديمةشق ، هةروةها لةم جةنطةدا موسلمانةكان دةست كةوتيَكى طةورةى مادى و مةعنةويان بة دةست هيَنا . 
ثاش ئةوةى موسلمانةكان سةركةوتنيان بة دةست هيَنا لة جةنطى عين جالوت و توانيان مةغؤلةكان لة فةلةستين دووربخةنةوة ، وورةى جةنطاوةرانى موسلمانان بةرز بؤوة ، لة هةمان كاتدا مةترسى تةواوى مةغؤلةكان كؤتايى نةهاتبوو ، لةبةرئةوة مةماليكةكان ترسى ئةوةيان هةبوو كة رؤذيَك داديَت مةغؤلةكان دووبارة خؤيان كؤدةكةنةوة و هيَرش دةكةنةوة سةر ميسر ، بؤية ئيَستا باشترين كاتة بؤ راوةدونانى مةغؤلةكان و دةركردنيان بة تةواوى لة شام ، ضونكة مةغؤلةكان تةواو ورةيان دابةزيبوو ، مةغؤلةكان لةو كاتةدا شارةكانى ديمةشق و حةلةب و حمص و ضةند ناوضةيةكى تريان بة دةستةوة مابوو ، سةيفةدين قوتز فةرمانى كرد بة مير ركن الدين بيبرس بندقداري بة خؤى و هيَزةكةيةوة بة دواى مةغؤلةكان بكةويَت ، ئةوةبوو بيبرس بة هيَزيَكةوة بةرةو ديمةشق بةرىَ كةوت و توانى ئابلوقة بخاتة سةر شارةكة ، ثاشان هيَزةكانى سةيفةدين قوتزى ثىَ طةيشت و توانيان بضنة ناو شارةكة ، لةلايةن دانيشتوانى شارةكة بة طةرمى ثيَشوازيان ليَكرا ، دواى رزطاركردنى ئةم شارة هيَزةكانى موسلمانان روويان لة شارةكانى ترى شام كرد و يةك لة دواى يةك رزطاريان كردن ، كة توانيان شارةكانى حةلةب و حمص لة مةغؤلةكان بسيَنن .
ثاش ئةوةى سةيفةدين قوتز توانى تةواوى شام رزطار بكات لة دةست مةغؤلةكان دةستى كرد بة ريَكخستنى كاروبارى وولاَتى شام ، ناوضةكانى فةرمانرِةوايةتى لة شام دابةش كرد بةسةر ميرةكانى صالحى و موعزى ، مير علم الدين سنجر حةلةبى كردة جيَطرى سةلتةنةت لة ديمةشق ، مير أبو الهيجاء كورِى عيسى كوردى كردة كردة يارمةتى دةرى حاكمى ديمةشق ، مير ئةشرةف موسى بووة حاكمى حمص مةليك مةنصورى كردة حاكمى حةما ، هةروةها ناوضةكانى ترى دابةش كرد بةسةر ضةند ميريَكى تر ، ثاش ئةوةى كاروبارى شامى ريَكخست برِياريدا بطةرِيَتةوة بؤ وولاَتى ميسر .

ث7 / خالةكانى ريَكةوتنامةى نيَوان مةليك عزيز و مةليك الأفضل روون بكةوة ؟
و / لة طرنطترين خالةكانى ريَكةوتنامةكة ئةمانةى خوارةوةن : 
1 ـ ناوضةكانى ( ديمةشق و طبريه و الغور ) لة ذيَر فةرمانرِةوايةتى مةليك الأفضل دابيَت .
2 ـ فةرمانرِةوايةتى ميسر بة دةست مةليك عةزيز بيَت .
3 ـ مةليك الأفضل دةست بةردارى قودس بيَت بؤ براكةى مةليك عزيز .
4 ـ مةليك الأفضل دةست بةردارى جبلة و لاذقية بؤ براكةى مةليك الظاهر غازى . 
5 ـ مةليك عزيز دان بة دةسةلاَتى مةليك الأفضل بنيَت .
ئةطةر لة خالةكانى ئةم رووداوة وورد بينةوة دةبينين ضةند شتيَكى طرنطى تيَداية ، يةكيَك لةم شتانة بةهيَزى هةلويَستى مةليك عزيز بة روونى بةرضاو دةكةويَت ، لة ئةنجامى ئةم ريَكةوتنامة خالى طةورةى بةسةر براكةى مةليك الأفضل سةثاند ، لة هةمان كاتدا بؤمان روون دةبيَتةوة كة هةردوولا رازى بوون بة دابةش بوونى دةولةتى ئةيوبى ، هةريةك لة ناوضةكانى خؤى فةرمانرِةوايةتى بكات ، شايانى باسة ئةم ريَكةوتنامةية كة لة سالَى ( 590 ك ) هاتة كايةوة زؤرى نةخاياند و ماوةى ساليَكى تةواو نةكرد لةبارضوو ، بةلكو دووبارة ناكؤكى لة نيَوانيان سةرى هةلدايةوة ، هةروةها لة كاريطةريةكانى ئةم ريَكةوتنامةية بووة هؤى ثةرت بوونى سوثاى مةليك عزيز ، هةنديَك لة سةركردة سوثايةكانى ئةم مةليكة رازى نةبوون بةم ريَكةوتنامةية ، بةتايبةت ميرةكانى ئةسةدى كوردى ، ئةمةش كاريطةريةكى زؤرى كردة سةر هةلويَستى مةليك عزيز .


