
كم لة قاهريوة  076لة باكوري شاري تيبة كة  لةكاتي حوكمراني بنةمالَةي دةيةم لة ئةهناسا
ئةويش بنةمالَةي يازدة بوو واتة ميسر لة هةمان كات لةاليةن دوو دوورةبنةمالةيةكي تر دامةزرا 

بنةمالَةوة حوكم دةكرا ، ئةمانةش هةريةكةيةكيان لة هةولَي فراوانكردني دةسةالَت و قؤرغكاري بوون 
بؤية ضةند شةريَكي طةورة دذي بنةمالَةي يازدة بةرثا بوو تا ئةوةي يةكيَك لة مةليكةكاني بنةمالَةي 

، تواني يةكطرتين ميسر دةستةبةر بكات، كاروباري والَت (منتوحوتب)يان ( احموتب) ناوي يازدة بة
بةباشي بةريَوة ببات، دواي ئةو احموتيب دووةم ديَتة سةر دةسةالَت لة سةردةمي ئةم مةليكة طرنطيةكي 

 .زؤري بة بنياد ناني ثةرستطا داوة بايةخي زؤري بة بيناسازي داوة

ديَتة سةر دةسةالَت بة يارمةتي وةزيرةكةي بة ( احموتييب سيَيةم)كي ئةم بنةمالَةية دواي ئةوة كؤتا مةلي
 .كة دواتر دةبيَبة دامةزريَنةري بنةمالَةي دوازدة( ئةمنمةحات ياخود ئةمنمحيَيت)ناوي 

 بنةمالَةي دوازدة 
لة ديارترين ثاشاكاني ئةم .ت ئةوة سةرةتاي سةردةمي زيَرين هةذمار دةكريَت، هةروةها طةراندنةوةي جيَطريي دةسةآلَ

  :بنةمالَةية

 :يةكةم ئةمنمةحات ياخود ئةمنمحيَيت

لة ماوةي حوكمراني كردني ركابةري زؤري هةبووة بةالَم ئةو تواني بة شيَوةيةكي ئاشتيانة بيَتة سةر 
 :دةسةالَت، كة تواني بة سياسةتة زيرةكيةكةي بةسةر كيَشةكاندا زوالَ بيَت

 :كارةكانيلة طرنطرتين 

  :مانةوي حاكمي هةريَمةكان لة ثؤستةكانيان بة مةرجي ئةوةي  -١



  .ديارى كردنى سنورى هةريَمةكان -سوثاي ئامادة كراويان هةبيَت ج -باج و سةرانة بدةنة دةولَةت  ب-أ

  .ندى  سةرةكي شارى  تيبة خواوة  خواوةند ئامون كرا  بة-٢

القابض علي مةبةست (  ئيثت تاوي) يوم ثايتةختةكةي بةناوي طواستنةوةي ثايتةخت لة تيبة بؤ فة -٣
 . االرض

  .دةورى شارةكة بؤ مةبةسيت بةرطري كردن  دروستكردنى شورا لة -٤

 . دانانى ضاوديَر بؤ هةريَمةكان  -٥

 ( وىل عهد)رذيَمي حوكمي ثشتاوثشت، برِياردرا كوري طةورةي هةر مةليكيَك لةطةلَ باوكي ببيَتة  -٦

  .توانى بةسةر هيَرشةكاني ليبيةكان و ئةسوبيةكاندا زالَ بيَت-٧ 

ك لة سيما تايبةتيةكاني ئةم بنةمالَةية ئةوة بوو بةشداري كردني جيَنشيين فريعةون لةطةلَ كيََية -8
 .فريعةون لة حوكمراني كردني والَت

 :سنوسرتي يةكةم

 21كة نزيكي بوو كة ماوةيةك لةطةلَ باوكيدا حوكمراني ميسري كردووة،  21دووةةم ثاشاي بنةمالَةي 
 .سالَ لةماوةي حوكمراني باوكي ئةويش فةرمانرةوا بووة

 :لة طرنطرتين كارةكاني

 .طرنطي زؤر بة كانزا دراوة بةتايبةت بةردي بةنرخ و زيَر-2

 .لة نزيك فةيوم ( ايتا تاوي)دروستكردني ثةرستطا لة -1



هةستا بة بة فراوانكردني سنوري دةسةالَتي بةرةو ناوضةكاني دةوروبةر بةجؤريَك يةكةم جار بووة -1
 .سنوري والَت بةو جؤرة فراوان بيَت

لةكؤتايي سةردةمي ئةودا قات و قري و برسيةتي بالَوبويةوة و خةلَك هيَرشيان كردة سةر -4
 .ثةرستطاكان

 

 : 24و  21سةردةمي بنةمالَةي 

 06و نزيكةي سالَ حوكمرانيان كردووة،  256بةثيَي تؤماري مانيتؤ دةركةوتووة كة بنةمالَةي سيَزدة 
بوو كؤمةلَة ثاشايةك ( اوسكاف)يةكةم مةليكي ئةم بنةمالَةية بةناوي مةليك حوكمران بوون، 

مةليكةكاني دواتر ، لة سةردةمي (سبيك حوتيب يةكةم)حوكمرانيان كردووة لة بةناوبانطرتينيان 
بارودؤخي ميسر روةو خراثي ضوو هةرضةندة ثاشاكان لة هةولَي ئةوة دابوون رةوشةكة ضارةسةر بكةن 

بةالَم بةهؤي خراثي رةوشي سياسي و دةركةوتين سةركردةكاني سوثا و حاكمةكاني هةريَمةكانيش 
 .نةكرا بةردةوام بوون لة كيَشة نانةوة بؤية ثاشاكان ئةم بارةيان بؤ ضارةسةر

سالَ حوكمرانيان  284حوكمرانيان دةكرد كة نزكةي  24لةهةمان كاتدا لة ميسري خواروو بنةمالَةي 
ثاشا حوكمدار بوون، بارودؤخي والَت لةوسةردةمانة بةشيَوةيةكي طشيت خراث بووة 70كردووة و نزيكةي 

 .ي نةدراوةبةتايبةت اليةني ئابووري ضونكة بايةخ بة بةروبومي كشتوكالَي و ئاوديَر

كة ميَذوونوسان بة ئاشوبي دووةم ناوي دةبةن، كة لةماوةي  24هةروةها لةماوةي حوكمراني بنةمالَةي 
ميسر دوضاري هيَرشي طةورةي دةرةكي دةبيَتةوة ئةوانيش هيكسؤسةكانن  24فةرمانرةوايي بنةمالَةي 

هيكسؤسةكان ناسراوة كة بةمةش سةردةميَكي نويَلة ميسر دةستثيَدةكات بة سةردةمي باالَدةسيت 
 . بوون 27تاوةكو بنةمالَةي  24هاوضةرخي بنةمالَةي 



 :خراثي اليةني سياسي و ئابوري بةر لة هاتين هيكسؤسةكان

 .لة باشوري ميسر فةرمانرةوا بوون 24لة باكوري ميسر و بنةمالَةي  21بنةمالَةي 

وة بؤ ئةنادؤل و سوريا كؤضيان كرد بؤ طةالني هيندؤ ئةوروثي لة قةوقاز حوري و ميتاني كة دةطةريَنة
 .باشوري ميسر

تاوةكو  21بةمشيَوةية هيكسؤسةكان باشوري دةلتاي نيليان داطري كرد، و ئةم ماوةية لة كؤتايي سةردةمي 
لة بري  21بة خراثرتين رةوشي ميسر هةذمار دةكريَت، كة لة بنةمالَةي  28سةردةمي بنةمالَةي 

 .ني والَتيان دةكردمةليكةكان وةزيرةكان حوكمرا

و لة سةردةمي . لة ناوضة ئواريس دامبةزريَنن 20و  25و لة ماوةيةدا هيكسؤسةكان توانيان بنةمالَةي 
طةورة مةليكةكاي هيكسؤس حوكمران بوونو سةردةمي ( ابوفيس –خسيان )هيكسؤس  25بنةمالَةي 
 .بة هيكسؤسة بضوكةكان ناسراو بوونبة هؤي الاوازي دةسةالَتيان 20بنةمالَةي

بؤية ميَذوونوسان ئةم ماوةيةان بة خراثرتين ماوةي سياسي و ئابووري داناوة ضونكة هةنديَ ك جار بيَ 
زؤر خراث و تةنانةت لة اليةني ئابووريش مرانيان كردووة مةليك حوك 1مةليك بوون ياخود زياتر لة 

 .بووة، تا طةيشتبووة رادةيةك باج و سةرانةيان لة خةلك وةرنةدةطرت

 


