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بۆ دابانی خک ل بابک و سرفرمانداری سوپای ئیسالمجگ لو ھول سربازییانی ک ئفشین
لڕگی ئفشین سوپای خۆرمدینان ئنجامیدان و، لکۆتایی بشی چواری ئم زنجیرەیدا ئاماژەم کردپیان، 

ھزەکانی چۆیولسر ھاتوتوانین، وئو تۆڕە سیخوڕیی بربوەی ب پارەوپووی خیف سازیکردبو
بابک و سوپاکی بچ کۆبکاتوە، ھروەھا ئو نھنییشی بۆ ئاشکرابوو کزانیاریی وردخۆرمدینان

ئفشین.کۆدەکنوەئفشینلسر سوپای ھاوبشی داگیرکری عرەب و شازادە شوازێ زانیاریی 
چۆیان پدادەکرد،وسوپای بابک ھاتوک لچیای بز و ئو رگ و چیاودۆنی لسرڕی قالی بابک

ھزیکی زۆر و چکوچۆکی زۆری . بدرژایی سدان کیلۆمتر پگی سربازی و بورجوبارووی دروستکرد
ل سیخوڕەکانی بابک دەستگیردەکران، ھر یک. تاسربایجانی ئەو ئازرژاندە رۆژھتی کوردستان 

یدەکوشتن، بکو نوی دەدانوزالتی دەکردن و زنیا ،خرج و داواشیتیانموە بوولرچی ئھ
ئوجا ئفشین سوپایکی تایبتی لگڵ . نسیخوڕیی بۆ ئفشین بکلمودوا بیدرکنن و،نھینیک دەزانن،
بۆ ئوەی ئفشین.ۆردووی لداھ''برزند''لچیای ئردەو،شاری دوور ل کفرسخپانزەخۆی ھگرت و 

ی کاروانکبناوچکدا ھوای تپڕبوونی .یکی زۆر زیرەکانی کشانخشبابک بخات داوەوە،
وکردەوە کپووڵب بوزیوی زۆرەوە لنوزفشیالیردرێ بۆ ئوە دەنمسموعت یفنخ.کاروانک

لقوویی ، بیری بۆ ئوەچوو،ببیستنی ئم ھوالبابک . !ھزکی کمی لگڵ دەب''زەنگان''شاری ھتاکو 
دا دەستبگرێناوچداداگیرکراوەککر کاروانسڕۆژی دیاریکراودا. بڕ بوو، لپو ناوەدا تب ککاروان

.فی لکراوەارۆدراوە و، تگییلھموو الیکوە گم، بم کاتکیزانی بابک ھرشیکردەسری
خۆی توانی، بمھزەکی تداچوون، ژمارەیکی زۆر لنگکی زۆر سخت و دژواربووووی جبرەوڕ

. ''بز''بۆ قالکی لچیای لوشوە گڕایوە،رایکرد''دەشتی مۆغان''برەو دەربازبکا و

بناویشونیک لدەنرێ''ترخان''یک لسردارەکانی بناوی لتۆی ئم شکستی،بابک
خۆی ی زاینیی، 836لمانگی گالوژی سای ''ترخان''. ئفشینسوپای سر ھرش بکات''ھشتاسر''

تنیردەگشتاسفشینو شھر سوپای ئسورە بکی گکستنژایی . دا دەھدری بک سوپاکوجا بابئ
یا و دۆکاندا بالودەکاتوە و، ھموو شوک ھاوبشی عرەب و ئفشین بچپگسربازییکانی سوپای



زیانکی زۆر ب تازەی لالین بابکوەنیشانکردنی ئمشوازەسربازییدەس. نوە سریانھرشدەک
ی بابک بمشوە ناوەستن، ھزەدوژمنتۆقنرەک.سوپای عرەب و ھزە بکرگیراوەکی ئفشین دەگینی

بفرمانی ئفشین بۆ وە ''شروان''و ''مراغ''گلی جار لرۆناکیی رۆژدا ئو کاروانانی لشارەکانی 
ستی یکلدواییکیشک. نتوونادەکروگکان بڕدەکرن، تانپودەرمان بۆنی خواردەمنی و پووڵگیاند

دەخات گومانوە و، ھندکیان جخت لسر ''ئفشین''عرەب ل کانی، ئفسرەسوپای داگیرکاری عرەب
ن کوەدەکفشین نارئوخۆائنییستنھک دەکاتو بھاوکاریی باب.!

 دانگوفشین بم ئکردنی بجبجل ردەامدەبری، بسرەب لرەکانی عفسیی ئگومان و دوود
ژایی ربدتری،ربن و ھواسین و، شکنجدانی دیلوبرینداری یکشڕ و لکدان و س. پالن سربازییکی

ردەوامدەبی زۆرن. مانگ و ساڵ بردووال زیانی گیانی و ماھی سوپای . لو شکستانرەڕای ئس
داگیرکری عرەب ماریوپالنی زیرەکانی ئفشین و ھزی بژ، بم ۆرمدین بسر سوپای عرەبیدا دنخ

ئفشین توانی سرەنجام پیان، بکرگیراوی کورد و گالنی ناعرەب و، بخشینی پارەوپووڵو ھزی 
فشین ئوەبوو ھزەکانی نخشی ئ. ھزەکی لنوچک سقامگیربکا و، تۆڕی سیخوڕییکشی فراوانتر کا

 ک لباب تشوە و، بیانککان دوورخاتستانو کووەیدەشتاینکان. ر تیپ ورش بۆ سکاتی ھل
، ئوجا ، برە برە الوازیان بکاو، نتوانن بھانای یکوە بچنیکتریان دابنلدەستکانی خۆرمدین

بک،ھرشی گورە و یکجارەکیی بکات سر قالی با

سرکوتنیان بۆلماوەیکی کمدائفشین،ک ئم دووربینیییان نبوو، پلیان بووعرەب فرماندەکانی
ئم . بگڕنوە بغدا و پشوازییان لبکرێبدەست بن و، وەک قارەمانی نبردی خوناویی خۆرمدینان

دی فرماندەکانی عرەبوە، بکو ترسی خستبووەنک ھرجنگ درژخاین لنو جرگی کوردستان
لھزەکانی عرەب و ناعرەب و ناردنی باشترین چکداروناردنی سدانھزاری زوزیو بخشینی بلشاو

فرماندەکانی عرەب بۆ جنگی کوردستان، لترسی زۆری خیف موعتسم برامبر بابک و سوپای 
لسرکوتن، یان نمانی خۆی و ئیمپراتۆریی ئیسالمیومانوموعتسم . وە سرچاوەی دەگرتنخۆرمدینا

کداژنگی بابوتنی جدەدیترک. ،کالنی ناوچای گککو ترەب، بر عک ھتیی نخۆڕاگری و ئازایل
لماوەی دووسدساڵ پیدابوونی . سوپای خۆرمدین و لھاتوویی سرکردەکیان بابک سرسام مابوون

ئیسالم، ئیمپراتۆریی گورەی وەک ساسانی و دەیان دەسالتی دیکیان بماوەیکی کم و بخرایی 
بیست ساک ی خۆیان کردبوو، بم ، سدان شا و شازادەی والتانیان ملکچی ئاین و دەسالتتکشکاندبوو

 یان لکنگکی جنجاموەی ھیچ ئئکوژرابوو، ب کداریان لزار چدانھورە و سرداری گندین سبوو چ
دیارب.



زیاتر بۆ برەکانی جنگ و ناردنی ھزو چکوچۆیداگیرکری ئیسالمسوپاییۆروبۆریزبھۆی 
قی (چیای بز پشەوی بکا و، فشین توانی لھموو برەکانوەلناوچجیاجیاکانی والتانی ئیسالمییوە، ئ

دەیان زۆنگ و چاویان سازکردبوو، ھزاران سوپای خۆرمدین بچواردەوری قالدا.گمارۆ بدات)بابک
لگڵ نزیکبوونوەی لشکری. ان چاندبووتی جۆراوجۆریھزارانوچای سرداپۆشراوی پلدڕکوداڵ
سدانیکی قال ھتن، وپای خۆرمدینان برەو گردەکانی نزعرەب، سناعرەب و ھزەکانی بکرگیراوی 

قوراو زەلکاوەکاندا چقین، یان بوون ب کوچۆوە لنوی ئفشین ب ھسپ و چھیزەکچکداری عرەب و 
سریان و، لنیویان بردن، بم ئفشین وەشیانکردەتوە، ئوجا ھیزەکانی بابک شؤڕبوونوە خوارەوە و 

و ، بیاری کشانوەی ندا، بکو سرجم ھزەکانی ئاگادارکرد، بۆ جنگکی چارەنووسساز خۆ ئامادەبکن
.رەو قالی بابک کوتنڕێ، بچکدارھر لوڕۆژەدا دەیانھزار. ھرش برنسر قالی بابک

یکبوونوەی سر قال کۆکردبووەوە، لگل نزلوپای خۆرمدین ھزاران تن بردی گورە و بچووکیانس
ل کوردەواریدا . بسریاندا، رژندراوەک س و باران، لھموو الیکوە خکبردانی موسمانانھزەک

دە یک ھیرد ببارێ'': وشی بر. ''!ئراستی بو ڕۆژەدا بربازی ئیسالم . باران بوودلزاران سھ
م ئفشین وب، شکاوەوە برەو دواوە ھتنو سریبدەستوپ، یان چوونبارانکدا تدادلبر

ورەبردانی دیوارەکانی ق و، ڕیان ل بنگیاندەدەفرماندەکانی عرەب بخرایی ھزی تازەیان 
دوای انی قدا سرکون و، ییان ب دیوار و تاشبردەکالوە ھزەکانی ئیسالم توانلچندگرت، دەسوپاکیان 

'' الل اکبر''درۆشمی برزکرایوە و بوەئاالی ئیسالم لچند سووچی قالکوشتنی شڕکرانی خۆرمدین،
کی زیاتر برەو ق ھکشان، ژمارەیبفرمانی ئفشین. رکوتنکیان بگو سوپاکیان گیاندسمزگنی

، سرکوتن یان مردن،  رگیکی دیکیان خۆیان بدەستوە بدەنمادە نبوون ائبم ھزەکی خۆرمدینان 
بۆ کۆکردنوەی بابکلچند الوە برەو ناوەندی قال دەھاتن پش،ئیسالمسوپای.لبردەمدا نمابوو

و، داوای وتووژی کردبت،قالنوبارودۆخیئوەی بتواوەتیی ئاگاداری بۆپاشماوەی ھزەکی و،
جاڕی ئاگربسیان دا و بۆ دوو . داوای ل ئفشین کرد رێ لھاتنی زیاتری ھزەکی بۆ نو ق بگرت

نو ق ، دەرفت بھنن، بھرشکی خرا ھیزەکانی ئیسالم لیرا، بابک ھزەکی ئاگادارکردسعاتک شڕراگ
لھردووال کوژران، بم سوپای بابک بھۆی خت دەستیپکردەوە، ژمارەیکی دیکجنگکی سلنوبرن، 

قیقالی بابکسرەنجام . توانی قک رزگاربکالشکری دوژمن، نیقوربانیدانی زۆر و زۆربوونی
ی مانگی رەمزانی سای 9لڕۆژی ،عرەبی کورد لدژی داگیرکرانی گورەترین شۆرشسرۆکایتیی

چی وخواردەمنیبابک نان.کراداگیر ، )ی زاینیی837مانگی ئگوستی سای (مانگی - کۆچی222
ئندامانی بنماکی،لچند کسلگڵ ژمارەیکی کمی چکدارەکانی وست بوو ھیگرت و،ەلبرد

دەرەوەی ق و بپل لنو قدا سازیانکردبوو، خۆیگیاندەپشووترکنھنییرەھۆکی بڕگی 



و دیوار و تاشبردنو مان و پناچکداری خۆرمدین مابوون لژمارەیکی کمیلنو ق. وەدوورکوت
عرەب و ئمان ئو چکدارەن خۆیان بدەستوە بدەن،پناوپسو خۆیان حشاردابوو، ئامادەنبوو

ەبانیان لنودەبرد ک بۆ کۆکردنوەی کلوپل و دەستخستنی ژن وکچانی خۆرمدینان ب تنیا و دوان ناعر
کاتک ئفشین .بم زۆری نخایاند لرووبڕووبوونوەکاندا تداچووندوان بنو ماندا وەردەبوون،

فرمانیدا خانووەکانی نو ق بسووتنن و، بابک و فرماندەکانی ،دنیابوو ق بتواوەتیی داگیرکراوە
ڕانی ورد بنو الشی کوژواو و دوای پشکنین و گ. خۆرمدین ب زیندوویی یان ب کوژراویی بدۆزنوە

،نووی لگی بکبچووکبابک و ھزە. کونبابک ھتووە، فرمانیدا شونیئفشین زانی . بریندارەکاندا،
یندا رووبڕوولگڵ ژمارەیک لئندامانی بنماکی، چند جارک لگڵ دەستکانی پشکنینی ئفش

شاردەوە، ئاراسسرڕی چۆمی نیو بشالن و دەوەن و شیویبردنیان خۆیان لبوونوە، دوای لنو
بم شوەی (.رۆیشتنلچۆمی گورەی ئاراس پڕینوە و برەو ئرمنستان پشوودان ب ببوەستان و 

چۆمی ئاراس، بابکی خۆرمدین سرکردەی مژوویی لژنراڵ مستفا بارزانییساڵ بر لپڕنوە بناوبانگکی 1200

!).لچۆمی ئاراس پڕیوەتوەشۆرشی خۆرمدینان

بکو سرجمی بابک، نک ھر ورەی خک و الینگرانی خۆرمدینانی تکشکاند، گرتنی قی بناوبانگی 
گورانی ک سردەمک لترسا و بناچاریی خۆیان ب پشتیوان و الینگری ئو سرۆکخ و دەرەبگ

نامی تایبت بۆ ئفشین و خیق موعتسم، خۆیان و ھۆز و و برتیلک دەدای قلم، بناردنی باجوباب
س یان بماوەرەکرجمبغنشینی پک و -ربازی ئیسالم و جم و، بابلقم دەدایسموعت یفخ

ئفشینیش ک پویستی ب پشتیوانیی سرۆکخی . ەبردب ھزکی دڕندە و بدین نودھزەکی خۆرمدینیان
انی و یارمتییان دەردەبی، بانگھشتی دەکردن بۆ الی ناوچکان بوو، رەزامندیی خۆی و خیفی ل پشتیو

ئم . ھنگاوک دەھاتدەرەوە، ل ئامزی دەگرتن و، موانداریی گرمی لدەکردنخۆی، ل خوەتی خۆی چند
تازەی وە دۆخلی دایژار و دەستکورتی گوند و ھلکی ھئارەزووی خۆیان خرۆکھۆزەکان بدەستی س

شانبشانی ئم گۆرانکاریی سربازییان و، سرکوتنی سوپای ئیسالم لجنگی .شارەکان بچوسننوە
ب ھموو ناوچ و ھرمکاندا جاڕچییکان فرمانی خیف لبرامبر سوپای خۆرمدین،درژخاینی 

می موعتسم و ئفشینیان بالودەکردەوە، ھرکسک بابک بکوژێ، یان بزیندوویی تسلیمی سوپای ئیسال
بوبوونوەی ھوای کوژرانی بدرۆی بابک . ی دەکرێ و باری ھوشترک زوزیوی پدەدرێبکا، خالت

.لرەولوێ و، لھموو گوندوشارک، ھندەی دیک ورەی بخک بردابوو

لدۆکی رژدئازەربایجانوستانئرمنبابک لسنووری نوان ڕەکانییوە زانی،ئفشین لڕگی سیخو
.داوە ب کوستانبرزەکانی ئو ناوچوە خۆی حشارداوەک پشتیدەوەنوی پ دارو ھژگو بشن

 فشین کناویئالبوو، بمی لسموعت یفتی خمۆری تایبیفکی نووسی ووەخیدانامکی ی ب



قل ک ککوڕەکانی بابدیل گیرابوودالن بۆ - ببیب دیلگیراوی خۆرمدین کی بکداری دیکڵ دووچگل
ی خودا بر لبوردنخۆت و ژنومندال و خزمانت بدەستوە،گر خۆت بدەی'':کدا نووسرابوولنام.بابک

.''...دەکون، ئاینی ئیسالم ئاینی لبوردن و ئاشتی و برایتییو پغمبری موسمانان

بۆ الی باوکی، ئفشین ژمارەیکی زۆر ل بڕکردنی کوڕەکی بابک بنامی خیفوەھاوکات لگڵ 
، خۆیان ل حشارگی بابک نزیک وزەناببدەنگی و ب خشپوھراولتاریکی شوداھزەکانی ھگرت، 

کوڕەکی دەبن، پاسوانکانی بابک ئاگاداری ھاتنی درەنگانکی شو.داوە و، گمارۆی دۆلکیانەکرد
لبوردنی خیف پشکشی بابک بئوەی چاو ل نامک بکات، دە نامک برنوە،. دەیبن بۆ الی باوکی

!خۆم بدەستوەنادەم، مردنم گلک لال پیرۆزترە. خۆی بت

چند وسدکس لبنما و ھاوڕیانھزار چکداری ئازا و دوژمنتۆقنی خۆرمدین، ئستا ل سدان
ەکن و تکایان تکا ل بابک دکۆبوونوەیک دەگرن. و ژمارەیک شڕڤانی ئازای لگڵ ماوەفرماندەیک 

ن، مانوەی تۆ دی خک)ارادە('' ڤین''و ورە و کوژرانی تۆ کۆتایی ب شۆرشک'': و دەلنخۆی دەرباز بکا
ان گیانی خۆمئیم،دوبارە ل دی خککمان دەھتوە، لبر ئوەھستی برخۆدان و سرھدانی

.''وەوپای داگیرکری ئیسالمئفشینی خۆفرۆش و سبختدەکین بۆ ئوەی تۆ نکویت دەستی

لتاریکیی شودا و،بابک دەنفر چکداری ئازا و یک لژنکانی ھدەبژرێمائاوایی لیکتر دەکن،
ئاسۆوە سرھدنی، شبق ل. دۆلک جد و، تاکو برەبیان ردەپون وبرەو برزایی شاخکان دەڕۆن

زەبچووکدا ماون،ھکو دۆنل ی خۆرمدین کرنجی بۆکک، سوەی زیاتری بابوتندوورکنیابوون لد
، چند کسکیان لدەکوژن،تن سر چکدارانی ئفشین، ھدەکوبۆ الی خۆیان رادەکشنھزەکانی دوژمن

، ھندک لئنجامدادەبن، ھزاران چکداری دوژمن برەو شون شڕەک ھرشلھموو الیکوە
دەبن بۆ خوەتی کوژراوەکان جدن، دیل و برینداریش.ندەگیربدیلئوانی دیش ببریندارییدەکوژرن و، 

. ینفرماندەیتیی ئفش

 ،نکاندا دەخشدیلک بفشین چاومردن رزگاریجئ ک لباب کی دیکتووەبووارە و ھ!لپر ،بتت
رێ بۆو نور دەنونکانی ھۆزنمیو خرنستان و کوردستان، ھرموان سنووری ئن

حشاری بدا، نک ھر خۆی، بکوو بنمال و ھۆزەکشی نان بدا ب بابک وھرکسدەکنوە، اداریانئاگ
ودەبرن کیشنلسر کزیندوویی، ھک بت بابسلیمی سوپای ئیسالمبتوانوابکا، تی ئخۆی و ھۆزەک

درت و، لو دنیاش ەدانپاداشی گورەیوەکوو برا و ھۆزکی موسمان و پشتیوانی ئیسالم چاویان لدەکرێ، 
 شت بھسیبی خۆیبننان دەک!.



، خۆشاردنوە لئشکوت و لووتکی شاخانژرۆدندوای چ.اوە و، پانزەکسئستا بابک خۆی م
نتی تینیان بۆ دن.برسدیناکبوونی سوپای ئیسالم بک لوارچواردەوردا دەڕوانن، ئاسوە برزاییبل.

. بۆ ھنانی نان و خواردەمنییبناری شاخکیبابک یک ل چکدارەکانی دەنرێ بۆ نو ئاواییک
دەچت . شۆڕدەبتوەدادەن و، برەو گوند، شمشر و تیروکوانکیکدارەک بۆ ئوەی شناسایی نکرێچ

خانخوێ لزمانی تناگا، ھاوس  ودراوس ئاگاداردەبن، ھواڵ دەگات . بردەرگی ماک داوای نان دەکا
بچکدارەکی بابک دە، دەزانم بابک لم نزیکانی، بۆ سونبات . دەب''سۆنبات''ئاغای گوند ک ناوی 

بتیداین، ترسی ھیچی نخزمشیرەتم لخۆم و ع ی بزینپدەیپار مئ ،!

بۆ ، خواردنوە و خواردەمنیی باشیاندەچ، پشوازییکی گرمی لدەکرێ''سونبات''بابک برەو گوندی 
وای باشتر:پاش نانخواردن، پشوویکیان وەبر دتوە، ئوجا بابک روودەکات براکی و پیدە. دادەنن

بۆالیدەنرێبابک، براکی !لیکدی جیابینوە، لوانی پیالنک لدژمان بگن، با پکوە نکوین داو
دەستیک ئفشین چندجارکی دی .''ڕی یۆسفعیسای کو''ھاوڕیکی باوەڕپکراو و جمتمانی بناوی

جاڕدەدەن، ھرکس بابک ب زیندوویی تسلیمی فرماندە شڕکر و تتر دەنرێ و، ب گوندەکاندا 
بم بابک ل نو ھر گوند و ھۆزک . دەکرتری چندین ھوشتر زوزیوی پشکشئفشین بکا، با

، لترسا، یان خوێخانیباتنسو! گوندەک و تکای ھۆزەکش سردەبدرنبدۆزرتوە، ئوا دانیشتوانی 
ی الی دەکا ک بابک دەگینت ئفشین و، ئاگاداریی چند ھوشتر زوزو، ھواکبارلتماحی وەرگرتنی
ھزی ، زیاتر ل سی ھزار کات دنیادەب ھواک راستئفشین سیخوڕ دەنرێ و، . خۆی گل داوەتوە

د کوڕی یوسف دەنممعید محبوو ستی ئرماندەیف کدار بزیندوویی بگرنچک بباب سونباتی .رێ ک
بابک . بۆ ھزەکی دوژمن دیاریدەکالم الشوە شونی راوەک . فزان، داوا ل بابک دەکا پکوە بچن ڕاو

خۆی دەدزتوە، ھزاران چکداری ئیسالم خۆی و س ل ھاوڕیانی لگڵ سونبات دەگن دۆک، سونبات
ی زاینی 15/8/837و، لڕۆژی نجیردەبستنوە بابک بزیندوویی دەگرن، دەستویی بز. گمارۆیان دەدەن

عیسای کوڕی (ب خیانتی خانخوکیوە )عبدو(رۆژک دواتر براکشی . دەیبن ئۆردووگای ئفشین
ک ب پل ھوای فشین ھزک ل سوارچاکانی خۆی دەنرێئ. دەکرتدەگیرێ و تسلیمی ئفشین) یۆسف

خت دەکا و، نامیک پیامھنرەکان،ف ببیستنی ھوکخی! گرنتی بابک بگینن خیف موعتسم
خۆشی ، بۆادیلکانی خۆرمدین بگینت سامڕبزووترین کات بابک و دەنووس بۆ ئفشین و داوایلدەکا

!سامڕا دەکوتڕێشاری برەو 

''ماویتی''


