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 ضاشىطسنطى وانةى واتا

و زِاضتةوخؤ ثةيوةندى بة لةيةكطةيشنت يةية. تا  شواى ئاضتيَكة لة ئاضتة ضةزةكيةكانىضاشى واتا        
 دةوزى لةيةكرت طةيشنت لة زيَكدطتهى كؤوةلَدا شياتس بيَت. ئةوة ثيَويطتىاى شياتس بة واتاضاشى دةبيَت.

ةزونصانى و ئةم شانطتة ثةيوةندى بة شؤزبةى شانطتةكانى وةكو ) فةلطةفة و لؤجك و ديةز بؤيةش 
 ئةم بابةتة بوة جيَطاى زِاواى و ضةزجنى  ،دةزكةوتهى طسنطى ئةم شانطتةثاش  ( يةية.يتدكؤوةلَهاضى...

  .ى ثيَكسددةضتيهةوة لةم ئاضتةى شواى و ليَكؤل فةيمةضوفاى و شانايانى شواى

 ئاواجنى ئةم بابةتة

، كة تةواوكةزى كانى تسى شواىضةزةكية بة يةكيَك لة ئاضتة ئاشها بوى و شازةشابونى قوتابياى        
واتاضاشية و دةزخطتهى ثةيوةندى و  ئاضتة ضةزةكيةكانى تسة لة قؤناغةكانى زِابوزدو خويَهساوى ئةويش

ليَكدانةوةى واتا دةضتهيشاى كسدنى  اواشةكانىةكانى واتا و باضكسدنى بؤضونة جيجياواشى نيَواى ئاضت
 .ثةيوةندى واتاضاشى بة شانطتةكانى تسى شوانةوة

 (1025 – 1024خشتةى يةفتانةى بابةتى )واتاضاشى( قؤناغى ضوازةم بؤ ضالَى )

 بابةت ذوازةى يةفتةكاى
كة  طسنطى ئةم شانطتة و كوزتةيةكى ويَرويى ناضاندنى شازاوةى واتاضاشى، يةكةم

 .ضةزةتايةك لة ويَروي ضةزيةلَدانى واتاضاشية
 ندى ئاضتةكانى شواى بة واتاضاشى شيدةكسيَهةوةثةيوة ثيَهاضةكانى واتا و دوةم

ى، بؤضونى يؤشةكى، بؤضونى بؤضونةكانى ليَكدانةوةى واتا: بؤضونى ناوليَها ضيَيةم
 .نى شيكسدنةوة، بؤضوخوليايى

  لؤجيكى، واتاى كيَشةكى، واتاى بابةتى.جؤزةكانى واتا: واتاى  ضوازةم
 تاقيكسدنةوة ثيَهحةم
 واتاضاشى ضيىانتيك و واتاضاشى وشة )ياوواتا( شةشةم
 دذواتا، طستهةوة، جياواشى. حةوتةم
 فؤزِوى واتا ) تازيكى و زِونى واتا( يةشتةم
 تةم و ورى واتايى نؤيةم
 تاقيكسدنةوة دةيةم



 و ضةند ثيَهاضةيةكى واتاضاشى ثسِاطىاتيك ياشدةم
 يؤكازةكانى ضةزيةلَدانى ثسِاطىاتيك دواشدةم
 جياواشى نيَواى ضيىانتيك و ثسِاطىاتيك ضيَصدةم
 كسدةى قطةييةكاى ضوازدةم
 تاقيكسدنةوة ثاشدةم
 طسميانة ثيَشةكيةكاى شاشدةم
 دةزكةوتةكاى حةظدةم
 يؤكازى شوانى و يؤكازى ناشوانىطةشة و طؤزِانى واتا: طةشة و طؤزِانى واتا بة  يةذدةم
 شيَوةكانى طؤزِانى واتا )طواضتهةوةى واتا، تةضك بونةوةى واتا( نؤشدةم
 فساواى بونى واتا، بةزشبونةوةى واتا و نصم بونةوةى واتا. بيطتةم

 تاقيكسدنةوة بيطت و يةكةم
 

 بةييواى ضودبةخشني
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