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 ئـیـمـپـراتـۆریـی مـاد
 كیپێشه

زایان هارزی یمیپاش لاهشاههسههدهئاخر  ئارر س اهله
ڵاا ا اسههچنخكااخ یزاۆاا ه  ااهڕیاا هئااخزاسئخایااخییلااه

ب یهایباو للاهسدا نشاهو سزاۆا ه كاهماه دهڵ خ یئاهره
كخل ههااا كخل،هرایناااهكخل،كخ اااننهكخل،لرلریناااهۆرتنناااه

 ا اا ا ااخ سئهیخلبگاا ل ئااخر سلااهاۆااهیااخ هوا نوو به ااه
سكوادا یكخل"بو ل)بخپن ه"مخده وینهڵ همره.ئه هتوابو  ه

 زلپشكبشن .كیمهپخشه توا ننخلئنمپ اتراینه(كه ڕهكهئه

 :پختشخكخ نخلب یهیبو للهكخلكهئخررمخده

 اڵت ااس. ه خڵده٦٥.(سپ.ز٥٦٦تخ٨٠٧ادیخكر)١

 اڵت ااس. ه خڵده٢٢سپ.ز.(٥٥٥تخ٥٦٦اف هاتن )٢

 اڵت ااس. ه خڵده٥٤سپ.ز.(٦٧٥تخ٥٥٥ا)اهورشهه٥

 اڵت ااس. ه خڵده٥٥سپ.ز.(٦٦٠تخ٦٧٥ائخ هنخگ)٥

  شوچو ل؟هخت ؟چننخلك د چرللهكویوهكێبو ل له
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  ا  پیهنن  ئه

كخ یشههدهڵ شكله،رهئشسهه خڵپش له٨٠٠٠ا٥٠٠٠س  ی ه
 یزماخ ش یژیاخل راخ هشا ادهایاخسڕهبخكو ا ڕهژئاخ اسده

كااخ یئخایااخیییااخل تاا ههرزهپشنااخلدهشبااو لكااههخ بااه
 هنن  ئوا  پی.

جرایخلسجراباهلێهارز تنا همخلۆهدایژاییزهبهڵ همرهئه
 بژیاوسبخشاه اڕۆاه هشاوی لهبه گاه د اتا ڕه ه تهكهلێ
  السجنهخ خ.مال ئهكرچ  دلبه تنهكه

دال اخڵ ڕهژئخ ا پاخش اهاهڵ شخلبهههمهرزا ه  هلههه
 ا  پخیخلداۆنا كا د. اوی س،سئاهكش زهاباهڕ كششامهشه
  ا  .سئه هه پخشمخ هڵمخ ی،یر خ ی،ئنهخلی،پراترۆخلیئه

ڕه لااه تنااهاڵتكه ڕهژهااهاهبااه هرزا ااه اا ی یتاا لااههه
زااسهااه مااخ ه هتواكسااهخ یئنمااڕهسڕ   اانخدارریااخلۆ تااه

 ا ی نخللاهڕه هه ه تنهپخشخلكه له ه همخ ه خڵشكله
(دا ڕهكااهچنخكااخ یزاۆاا ه )كواد ااهخ یئااهاسڕیاا ه ا بااهده

دابخشااو اسئش ا اایئشسااهخكه  ی نشاانخللااه هه هۆن  ااخ ه
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 اهاهنمخلنخداچو لباه هجێبو ل.چننش یت یشنخلبه نشهه
 . ه جخبۆن  خ هپههنن   هخل له

ساهباه،لاه ه تاهس اویه كهلێهارز تنا هۆاهڵ خ اهمرهله
 . ه تنهكخلكه اسئش ا ن پخا هسبخشو ا هزاۆ ه مخد له

باخ كا الش هكهبو ه همرش اینهبهمئخڵوۆرڕ كرچ  د هئه
لێقر ااخو  ۆااهزااال ااخڵیرخیخ اا   ههااهڵ و پهاا لااهبااه
 .منخلبڕیوهاده ه

ڵمخ ی،س اااوی س،ئاااهكخلباااخپن ه ا  پنناااه ابێهنن  ئهكاااه
فغخ ی،فاخا  كواد،هنن   هخ ی،ئه سخیی،اهئننگلن س،فه

 ی اڵت زیا سبررریخلراخ ه ڕهكهئهست لكه هتهلێ هۆه
 هچشهاهتا ادهڕهبنهشلهمخ همو ئهتیرریخ  .زمخ یههتخیوه
یخلاكخماههاه ڕهكاهاڵمئهكخل،باه ا  پننهازمخ یهنن  ئه ه

 ل.زمخ یكوادی برررسزماخ ش ی تمه یزمخ ش یتخیوهرخ ه
ازماخ یئخایاخیییاخلبار اه هچشهاه بناخ ا یدهرریهابه ه

 هنن  ئوا  پی.

 كاندراوسێیماده
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ستاا لێهاارز تناا هكخلۆااه ا  پننااههنن  ئهك تمااخللااه ه
زایننا امیپاش لاهشاههسههدهئخر  ئرر س ه،له ه تنهكه

بخشاو اسكخ ن لهسچنخسزاۆ ه  پخا ه خ چهكخللهمخده
سرخ خخ یششوهبهمخ هڵ ابو .ئهایخلههدا هئش ا یئشسهخكه

 بو ل.تی هتش یتخیوه ڵه یدهژیخل رخ هتیدهۆخیهبهاه ده

 هاارزستاا  هتااهڵك  هلێرااه ا نشاا اۆااهاسئه ا بااهدهلااه
ڵ ێباهس اماێراهایخچاهاسده ا بهدهله  هبو ل.بر موهه

كڕهژئاخ ات ئنمپ اترایناهژیاخل.تارزهلاهكخلده خ س ا خینه
كخ ا اڕهژئخ اسمخدهبو .لهكخلهه خ سئنمپ اتراییرخل ینهبه

 ااااخ سئنمپ اتااااراییبو بااااهزلهااااهكیمااااهئنمپ اتراینااااه
 توو هكه ابو كهینهس ه الشخارهیئهكخل.پخیههئخشو اینه

 . ه ش ی یمو  ڵیئشسهخكه

 هبساهخ هاهسعه خ چاهتا ا اخمیباو ل لاهڕهبنهلاهمخ هئه
ز نخلپشك اخبو .كیمه هبررریخلئنمپ اتراینههختوو ل له

مادهییبو  ههزههش  بشوهكخلزهابهئنمپ اتراییئخشو اینه
كخ یاه ا باهاده هب دهسررسهش شیدهپش ا یمرڵگههابرپه

لێئنمپ اتااراس اڵت ااییرریاا اۆااه ااهسدهمااخ ه تااوا نیلااه
،باار هاڵتیرریااه ااهژیاا دهتبڕ  رشنااێ بنخ خختااه ڵااهده
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 ااهننیداۆناا لهكخ یڕ  رخ اا ،فهئنمپ اتااراییهنهننااه مو  ااه
السلااهكخلكااهسعنالمننااهااال ااخڵهزكاا د،ئنمپ اتااراییهااه

سكواد ااهخ  ابااو تشااكدا.لااهاڵتیئشسااهخكهرااواا  سڕهژهااه
 ی سلااو تكشااخل  اا  كااهمخ هتخچنااخسدههااه هاڵتااهڕهژهه

لێۆااهكخللااهكخ اا ازاڵبااو ل.ئخشااو اینهاپااخا  مخده ااهبه
ۆاا ت،ادهزها هیخلبااهاا هپنهااخك  ااهكااهس خ چه هتااه ه
 ۆ ت.ایخلدهكخ ن  هكخل مخدهپخا هتله خ هته

ت  ان ااباو بارهش  مهاڵتش یباه هئنمپ اتراییئخشو اسده
 .كهڵ خ ی خ چهمو رههه

 اڵم...به

مكاههرزیاكباریهكخ ا اتخكاهئخایخینه شوهارزهاڵمد ات لهبه
 تاهك د اتا ی كهئنمپ اترایناهباهڵا ا باو اسههجخا ه

سلااه ئنمپ اتراینااهسئخشااو ا ئااهۆنااخ یئمپ اتااراییدڕ اا ه
 ی ئنمپ اتارایی.ئاه ه اڕینهمنشاهڕسمشاژ  دابارههڕ  پاه

 . ڕهكهسكوادا یئهكخلبو ،بخپن ههش سمخدهبه

باهمنشاههباێهكاوادالدهكاهكهئنمپ اتراییمخد،ئنمپ اتراینه
ڵیپسااپرڕ بااێكاارڕ كرمااهل.دهیااخدسلااێب ااه هشااخ خزینه
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 ئنمپ اترایناهائاه اهله هارخلب  هبرلش رڵننهتیتهتخیوه
 .ز همه

 پێكهات؟وئیمپراتۆرییهئاخۆچۆنبووئه

 ـدیاكۆ١

 
تاا اڕهبنهاد كنخللااههااهكخلكااهكااخل پخا ااهك تمااخلمخده ه
میپااش لااهشااههسههدهئااخر  ئرر س ااهایااخییبااو ل،لااهئخ

تیۆخیاهبهاهسرخ خاخ ی دهششوهڵ ابو  بهایخلههزاینن ا ه
 ژیخل. پ شوباڵ ده

كتننه اخیهكخ ا اكه شومخدهزاین له خڵپش له٨٠٠س  ی ه
بو ،نیهاهتڕی ی ایتخیواه هكخ اهمو مخدهالسهاهلاهژیخكهده
یشاهو  ز،تشگهئخ ه  اخ سدیاخكرباو .دیاخكرم ه ش ایباهئه
 شاوالز ڵاو باڕ اس اباو لاهسبو كاهكهسۆو  ه تهڵ ههه

 .یهتخییههتخههیی ههمنشهبختش یههدادداره
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اییدیخكریخلدیوو بریشهو یی داد هلش ا ی تشگهڵككهره
ب دهكخ نخلهخ خیخلده ئخژا هد یۆن  ۆ ت كششهاك  هچخاه

  .ائهبه

مو ال  خ باخ گیدارسا ، اس یساهیهاهررشهدیخكربو به
 هڵ اهلرهالیهكخ یلهاس پنخ چخكننهادادۆهبهلهلێهختكه

بششوس  ی كهاهك پختشخیخل.ئه هبوێبهدا اسلش  اكه
دا،بااهئااخزااسدهكااهاا ی خ چهتااهاال تهتااه س ههاباڵبااه

ك اسیاهدهكاخللاهیخلقخینلبو  بڕیخاسدامخدهكهداروازینه
 شپشكبشنێ.كگ تو  هخ بهكییهیه هته ال ه له هكركخته

 ازلااهكاا دكااهكااهڵ هرهكاا دسدا اسلااهمكااخاهكااهكااهیه
امخ یداكاه فاه هكا اكاربناه اسیهدهبشن  لاهاا شننیته

شاخاس)ئن وختخل(یاخلئاخ اباو كاه هل.ئاهرهشكچاێكاهپخیهه
 اداكشش ابو  دهینیبهسبخز ه تشو اهحهكه.شخاه هك ده
ۆاااخسشاااخ ازت باااو  بخاه ستااا باااهكلاااهیهاشاااو اههاااه
سدیااوااهدابااو .چشااوهكهر ی شااو اه شااوئااخكخ یلااهزینااهره
رهییر ااخلكااخ ی)ئااختش (پخیهااهدیوااهكخ یزهالااهكننااهاهده
ڕی ب یهیباو لبه ا خ ه تهحه شو اهكخ یئه گهچو .ڕهده
ابخ ید   اه ا ی،شن   اخا جی.لاهارهش،ئه پی،ڕهله
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زیاڕشانخلباه سدی هزیاو ئاهكش نخلبه،یهكهد ایننهشو اه
 داپرشنوو .

ڵاش پشایده ڕهكاه ئهش تا ا هتخ اهشخاسئن وختخل،هگمهبه
 داا  اشیپخای ۆاخسك مخشاخلهامخ هدال هششهخشههمههه

شااااوو  هسدابهۆااااوی هاڵتیكواد ااااهخ  ا بااااهڕهژهااااهلااااه
.رریهابهكی اهی ۆخیهكخ ی اڵتیئش ا  ابرررسپخاجوۆ افننه

  هتهمو شاااهش یلاااێ اااڕیوهماااخلهاااهدایژایااایزهدیاااخاه
 كخلئاهپخشمخدهتكهتخیوه،بهكخ یلێ خیهسمخدهاامهبر وبه
اچی هاااهزا یماااخدباااو ه اااهی خحاااهدهلهمنشاااهههشاااخاه

یاخلباررریاخل هتهباو بێ اڕیویخ ه شاخاهتیئهشخا هخ نه
 .ب د  یخ ه

*** 

 كان:ختیمادهرپایتهسهواڵێكلههه

 گوبخ ای،ای  اخ،ئخژا سایده١٤٤٤ا٠٨ا٢٦ تیڕی هاڵمله}به
ا ااهكااخللهرهیمخدهپخیهااهتبااهبخاه اڵش ی ااهئش ا اایهااه

 هرااوااهسلااهكااهاۆشڕا هقاای هدهكااه ها  باااڵ كاا دهئننهااه
 بنن :ده
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كنیاهرهی اهسپخیهاه ه هی خ ننهبهمهبه هلش رڵننهسک ده
 ك د. هیپێكخل"ده"مخده

كشكلااه"یااهتخ ااهسۆاا دس"هگمه هشاایتویژینااهمن بههیااده
دال"بااهمااهپخای ۆااخس"ههكخللااهینااهمشژینهۆ  گهاا ی ۆاا ده

ڕهژسكااخللااهكنیمخدهاهرهی ااهسپخیهااه ه ااهی خ ااننهبهمه
  هیپش  د.دادهمهكشهیه

اشااااااهیشااااااخ  هاپهڕاف" هحنماااااای ااااااهدڕهمااااااه"موحه
سماخ هلاهمشاخ  ه تی،ئاهتخ هسۆ دسهگمهكه اا خ هشوینه

ۆااا دسلاااه هشاایتویژیناااهبه٤جش  د یجشواااه ااخڵ باااه١٥
للاهكخیناهمشژینهكار ه ی شاخاهكشكلاهداتوا نییاهتخ ههگمه

ژی رخك ررڵلهینهمشژینهمۆ دههن هخاییئه٢٦س نو اۆه
 ارخ.ده ه

بو  یاسهاه ا هاختو ل نشاخ  هدهسبهڵگخ اه به  تیئهئه
س ه دهزیناهتیتش اكا ا هح و مه"داكهتخ ه"هگمهشخای  له
شاااخاه  ااا سبننخ اااخزس من ماااخاییئاااهتمهمیتخیوه نساااهه
كششاخل رشه  ال، هامهتنیبننخ خزال،هو هاسبلنمهپنشخ  ه

 دا.جنهخ یمشژینهلله شخاهبخقنیپسپرڕا یئه
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، اا خ اااهشوینهمشاااخ  هاسئاااهباااهڕیوهسبهس تاااهۆوی هباااه
كییهتشاو اهتخیواهس   شاهی به ۆاها پههمپهبو  یلههه
م  خ ۆ  گنی) او الجنشای(سئاهخ له هو ا قخیو،بئه

 كخ.  خااده كهمیمشژینهاده هلهز همهشخاه

،رهاهپخیههمشخاهكخ یئهقخم كراڵ ه ،شه خ ب ا  تی،ڕیڕه
اڵتسبااخكو اسڕهژهااهڕا ااهه لااهمنهاا   نااوه٥سكااهپخ خینه

ایو  باااه هخ تاااه تو هڵ اااه بخشاااو اسڕهژئاااخ اههاهباااه
 هختو ل.پشك هكهیهمنه سله٥٦كید  اینه

فااا سۆڵااان  ا،دهی اااهمااارا،پهلێۆاااهسدا،ڕافدایاااژه اااه
 اا ایتخده اا ای الو كیهاهدهله  هلێجراۆهیی،شو شه

دامشژینهمۆ دهله ههختو هدهبه ااه ئخ هشش  لهئنسالمیبه
 اا هااختو لدهبهسكااه  نشااخ خ هڵگااه بهسئااه هۆوی بااه
 كخلبێ.كنیمخدهاهرهی هپخیههنهن  خاایكهمشخاهچێئه ی ه

سبهوا ێقساه  بشن كهدهسپشویس بهڵگهبهداهكه ڵدههه
هی"دیاخكر"ینهمشژینهمشخاهڵش ئهدهلمشنێكهمشژ  زا خلبسه

 .كخ هدهپخدشخسمخ
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،تخ هسۆ دسهگمهكهینهمشژینهسشخاهرشههخكششخ ی ها ههه
،تخ ااهسكاختنیۆاا دسهگمهرخ ااهسمرزه هڕی خساه  چخك د ااه

ك د ایكختاخلرگلاه،ئخماخدهكهسشو اه ه وهچخك د هاله ه
،كه اا خ اااهشوینهكخ یشاااخ  ه    خایناااهڵ ه جخمیههائاااهده
 تااااااویژهكااااااه ا سۆ دهستااااااهرشااااااهك د ی هخمااااااخدهئ

كخ یشاااااخ  ها خماااااهبهشاااااش  لاااااهكخ ی،به ااااا اا هڵ ههه
 دا{.كه هشید اینیتویژینهبهلهكه اا خ هشوینه

*** 

سژیخ ناا امااخ هابااو  تااوا نیلااهكیدادۆااهدیااخكرپختشااخیه
كخلپشاكبشناێكبرمخدهتش ڵهكخ ن دهپخا هتپش له خ هته

اسزایناهدامه باو باه هكا اكاركختاه اسیهدهكخللاه مخده
هش ت  بااه هكخ نااهلكوڕهالیااهد اتاا لااهئنمپ اتااراییمااخدكااه

 ااخڵیاڵت ااس،لااه ااه ااخڵده٦٥اباڵ ت بااو .دیااخكرپااخشبااه
ت،ح و مه  پخشئه هسپش زاین چ اسژیخ یكوژاایه٥٦٦
  خ سف  اتن بو .سكهكه هیكوڕهده تهكه

 ـفرورتیش٢



12 

 

 اخڵ٢٢س   برمخ هدهاڵتیۆ ته هف  اتن پخشدیخكرده
 حوكمیۆشڕا.٥٥٥ ٥٦٦ شوال خاڵ یله

رهیفاا  اتن ،هاارزس اا خییكااهاتااه ااهكااختیهختنااهلااه
اسۆرلی امشا ا ا بهدهلهابو ل گخ هڕرڕ جهكیشهیهتن ه
مادهژیااخل.فاا  اتن هااهبخشااو ادهكخ ن لااهژیااخل.پخا ااهده
 هاباڵ ت ب خ،ئاهسئنمپ اتراییمخدبه نو اۆهداكه ڵیدههه

ژیا یخ یرساههكاه  هڵوهكخل مهاپخا اه هبو هش شیب ده
اینه كا د.ماخدسباه سئنمپ اتاراییمڕهڵاهاڵتیررس قه هده
ا ااهایهااههش شاان بهدابااو كااه هرولنااخسئااه لااهاڵمئااهبااه

كخلمیئخ او اینهزهڵو  ههئنمپ اتراییئخشو ا كرتخییبه
باهاا ه خچخابو لبخج پنهاخك  اهكه هتهلێ هبشنێ ۆه
 اب خت.داڕزۆخ بش ادینهژی سئهللهكخلب هئخ و اینه

رهی اپخیهاااهیناااه  هاه باااه هكیۆ ا ااایكاااركااا ده اااوپخیه
 الكخل،ئهئخشو اینهیشهه اڵۆهڕه.هه تهكخلكهئخشو  اینه

لاهكخ ن كاه. ا خینه هكخ نخلدایاهاچیمخدهاپهبه هپششهله
یمخ یژیاااااخل هخ پاااااهس امشااااا ادهایخچاااااهاسده ا باااااهده

ڕهبررسهه هپشههكیۆ ا نخللهكخلبو ل، وپخیهاینهئخشو 
كخل.ئخشاااو اینهكاااخل پشاااهنوا یلاااهامخده اااههش شاااو د ه
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داكا ا.  شوهڕسقوا  ۆ اللهلێشهكید  ا دایژۆهیهمخ ه
 . هكخ هكخل ئخشو اینهمخاهس  خینهۆه توو  هكخلكهمخده

سپاش زایان فا  اتن ٥٥٥ اخڵیدالاهڕا ه شاهكێلاهیهله
بخالاهلنخلباههاهكخلكهتیمخدك بو    خینه ڵهكوژاا ده

 الكخل.ئه  سمخدهڵوهداۆن ك ت  تخاڵ   د یمه تنهزا یكهده
كا د  اڵتایماخددادهاا نخللاهتهاال تهته خڵهه٢٧س  ی ه

 كخل.بڕسمخدهكوشهو توو  هكه

 ر)سیاگزار(ـهوخشته٣

ابااو  ااخ سهورشااههسكااهكااهپااخشكااوژاا یفاا  اتن ،كوڕه
ڵۆاااهسزهاسله كششاااهئاااه ااا .دیاااخاهدهاڵتیۆ تاااه اااهده

بخا لاااهكیلاااه ایهاپششاااهبو .هورشاااههكخلهاااه ااا خینه
 بو .كیبشوینهیهاك دهب د یكخا بخاس اڵت ا هڕیوهبه

 گخاس ااوپخسد ژماا بشاا ،اهبهااوا ێبااهسكااه ه باارئااهئااه
بااخاسهشنااخل. پسااپرڕا ه هكیڕی ااوپش یكااركاا ده ااوپخیه
كخ نخلشاخ نخللاه. اوااه پناخده اوااهكب یهایلاه وپخیه

تن هخ یشاه كخ ناخللاهدا پنخدهكخ یئخشو اسدهشخ ی وااه
 ك اابو ل.چه ال  ش ههتن  كبو ل بهبشوینه
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 پسئهادها هبخابرپهكیلهیه اڵتیمخدجشگهسكه هائهبهله
 پسااوااس زاسئهشااخاه همن اڵننااهالااهكااخلهااهبااو  مخده

بو برپش هشنخ یائخ خ ه دهتن هخ یشه بو ل،كخاسهورشهه
اتوا نیكو ل.هورشههزیپ وزازمو ل بهلئهكیرخ هیه وااه
هاانششااهێلااهاۆی ابااخابشنااێكااهجااهاا یئااخزا به گخ هجااه
تااوا نیزهبااه  ااوپخ هتنیئااهیخامااهابااهمن .هااه ااڵهده ه

تاخاڵل  توو  اه اڵتایماخدداكهمشاكباو لاهدهكخلكه  خینه
سترڵاهه جراایخل ێ.بهده اڵت هكوشهوبڕتشكبش شنێ له

 . هكخلك ده  خینهسمخدسلهكهتخاڵ   ا هبخ كی  اڵته

پششاه باهبو پرال اخا(پختشاخسبخبالكاهڵ) اهۆهپخشخ ن له
كی  هشنخبو ،یاهدهررییرریخلبهابهكخل هتنیمخدهیخامه

كخل ائخشاو اینه ههش شیب ده هكیۆ ا ه وپخیهۆ ت به
رهیپخیهاهزایننا اۆا تكاهسپاش لاه٥١٢ اسلاهیناهخاس هش

اۆیپاخشماهایب(كاه خراهكخلبو . خااكو ) اهئخشو اینه
ساۆهدییبهپختشخس اڵتیئخشو ا،كه نپخل(بوو ه)ئخشو ابه

ڵ  د رارس راخ  رش ا یسهه اهكخل خۆ هئخۆ ی یۆهمخده
سزاا ااخڵه یهااهمااهچاا استه جراه بااهكااه ااخ ئخۆ هرسااهه

 . هئنمپ اتراییئخشو اكوژاایه
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  .س ااهاهلشكپااهادا اڵتاایمااخدۆااهمیهورشااههاده ااهلااه
سباه اهتیۆاهیشهو یی زا خینیررسر مهتشگهابههورشهه

ادازهابااڵ میهورشههاده هكخلك د.ئنمپ اتراییمخدلهمخده
 . های بووه به

 سپش زاین كرچید اینیك د.٦٧٥ خڵیالههورشهه

 ژدیهاك(ـئاستیاگ)ئه٤

اڵتی ااه اخ سئخ ااهنخگباو دهسكااهكاها،كوڕهپاخشهورشااهه
اڵت ااییكاا د.لااه ااه ااخڵده٥٥س ی   ی ااه اا .ئااهدهۆ تااه
نخگبااه دا اڵتاایمااخدهااشم  كڕ كااپبااو .ئخ ااهمیئااهاده ااه

ۆااخسدا  اا كاا د سپختشااخیخ یئخشااو اسبخاه هال ااخین  د ه
كخلجلاایابخاینااهكااخاكاا دل.ده تنااهڵ ش یزهاتنااخسكهرااه
كخ  اتننهتخیوه و بر هڕیوڕهك د لهادهبه گنخلله گخ ڕهڕه

 مل.ك دهسزیڕیننخلدهز جن  ملوا  ه

دااباو باهمكچاه اخ سمخ ا ا خ،ئاهبو بهئخ هنخگكچش یهه
 ی بخشااو ا.ئااهكخ یپااخا لااهاك ده ااهكێلااهیااهمشاا دبااه

 اش كاو اش.كاختێكاو اش اخ سدهباێكاهد اجخاكاوڕی یده



16 

 

داكاهزا ێ بڕیاخای ده ا دهپخا ش یتهبێررسبهده اهۆه
  اڵتیمخدداۆن ب خت.

تن رارسلاه نخ اه باه هكختهكردهك ال وپخیهمال ئهله
 هپش ااهكااخكااه دا ایااخللااێده هكختااهكخل ش یااكدهبخبلننااه

مشاكدهكخ ن كاهائنمپ اتراییماخد.بخبلنناه ها هتبهڵمههه
ڕیگاخسهاختوچرس شاوالتی)هاخاال(داباو لكاه ا هحهبو له

با باهكخ ا اباو ،دهمخده اهیژی ده و ایخ بخبالباو  لاه
ا اڵتیماخد ه هبهكخل د  قرڵیهش شدهیمخ یپخا ههخ په

زهایاا ڕسقااوا  ۆاا ال،ئخ ااهنخگكااهلێشااه پااخشۆااه
لالیاهس اوپخسماخدباو ،لاهاك دهلبو  پختشخ  اهمهتهبه

نااێ.بناییزهاده ااهمهۆناا ه چهدیلاایدهبااه هكخ هپخا ااه
كخل  اهیپخا اهده یهاهكهكاخلدهاڵت ااییمخده اهده جراهبه

مجخاكااهكخلبااریه شااننهرخمهتیههتااوا ێح و مااهكااو اشده
 زاینێ.دامه

زاینناا اسپااش لااه٦٦٠ ااخڵیئنمپ اتااراییمااخدلااه جراهبااه
  ه.كهدهت     هاڵتیله هسده هش هئه

زهاد  ا همهادهم اهكاخللاهمیمخدهاده اههسكا هائاهبهله
شااش ی ااخڵی اا بهاچه ااهمشژ  زا ااخللااه اا هلااه،ههبااو ه
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.بااریااه اا هبناا  ڕاسجنخ ازیااخلههكااخلههاڵت ااییمخده ااهده
 مڵشنێ:ره اده  خاڵ هه   دتمشژ  زا ییر خ یئه مو  ه

 سپ.ز.٥٨٦تخ٨٢٨ادیخكر،١

 سپ.ز.٥٦٥تخ٥٨٥اف هاتن ،٢

 سپ.ز.٥٢٦تخ٥٦٢كخل مخد،ا  خینه٥

 سپ.ز.٦٧٦تخ٥٢٥ا،اهورشهه٥

 سپ.ز.٦٥٤تخ٦٧٥.ئخ هنخگ،٦

 

سپاش لاه٦٦٠ اخڵیتیماخدلاه ڵاه د اجخای ڕ  راخ یده
 زا ێ.زاین ده

 سنووریئیمپراتۆرییماد

ڕ  بااخاسیشااههۆهده ه اهبااخكو اانو اسئنمپ اتااراییمااخدلااه
تخهاه هاڵتهڕهژههتخرو ز هخل،لههه هبخشو اه ،لهاهئه
 ئاهڕ  باخاسهاخلنو اتاهیشاههۆهده هڕهژئخ اشاهلخ لهبه

م خ چااهڵااش قاا لئن مااخ .ئااهپشاایده ڕهكااهئهسكااهچرمااه
كخ یاه اااهشاااش یۆ  گااایئخ ااانخسبچاااو ك ده،بهاباڵ هباااه
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س دامغاخل ااك ڕهدال ئهمهابخیجخل كواد هخل ههئخزه
اا ی ا سمخز اا هرو ز ااهخل تااهشااشكلااهلخبهفااخا  بااه
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