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 :پێشەکی

ز .دەوڵەتی ئەخمینی یەکێکە لەدەوڵەتە زلهێزەکانی هەزارەی دووەمی پ

لەناوچەکانی فارس و دەوروبەری حوکمڕانیان کردووە،ئەمانە لەگەڵ کۆچی 

هیندۆئەوروپیەکان هاتونەتە ناوچەکانی ئێران ،ئەخمینیەکان بۆ ماوەیی نزیکەی 

ک لەهەرێمەکانی دووسەدەونیو حوکمڕانیان  کردوە دەستیان بەسەر زۆرێ

دەورووبەریان داگرتبوو لەسەردەمی دارای یەکەم ئەخمینیەکان لەلوتکەی هێز و 

دەسەاڵت دابوون سنوری ئیمپراتۆریەتەکەی زۆر بەرفراوان کردبوو ، دارا بە 

زاڵبوونی بەسەر کێشە ناوەخۆیەکان و دامرکاندنەوەی شۆڕش و ڕپەڕینی 

کی بەهێز بۆخۆی دروست بکات هەرێمەکانی ژێر دەسەاڵتی توانی دەسەاڵتێ

هەروەها ئەنجامدانی کۆمەڵەچاکسازیەک لەواڵت بوە هۆی بەرەوپێش چوونی 

واڵت و باشکردنی گوزەرانی خەڵک چاکسازیەکانی الیەنی ئیداری و ئابووری 

گرتبۆوە،هەروەها بیناسازی لەسەردەمی دارا زۆر بەرەوپێشچوبوو بۆیە 

ز حوکمڕانی کردوە .پ٤٨٦-٥٢٢سەردەمی دارای یەکەم کەماوەی نێوان 

هۆکاری هەڵبژاردنی ئەم بابەتە .بەسەردەمی زێڕینی ئەخمینیەکان دادەنرێت

دەگەڕێتەوە بۆ پڕبایەخی و  گرنگی ئەم بابەتە لەالیەکی تر دەگەڕێتەوە بۆئەوەی 

تاوەکوو ئێستا ئەو زانیاری و توێژینەوانەی کەلەبەردەست دان دەربارەی ئەم 

زۆر کەمن ئەوەشی کەهەیە بەشێکی زۆری  بابەتە بەزمانی کوردی

وەرگێڕدراوی زمانەکانی ترە بۆسەر زمانی کوردی، ئێمە لەم توێژینەوەیەدا 

هەوڵمان داوە بەشێوەیەکی کورت و پوخت باس لەم بابەتە بکەین،توێژینەوەکە 

پێکدێت لە پێشەکیەک و سێ تەوەری سەرەکی کەهەر تەوەرەو چەند بەشێکی 

ی یەکەم باسمان لە کورتەیەکی مێژووی کردووە دەربارەی لەتەوەر.لەخۆ گرتوە 

ئەخمینیەکان هەروەها ئاماژەمان کردووەبە ناو و نەژادیان و ڕووخاندنی 

دەوڵەتی مادد و دامەزراندنی دەوڵەتی ئەخمینی لەسەر دەستی کوروشی گەورە 

لەتەوەری .هەروەها باسمان لەوەرگرتنی دەسەاڵت کردووە لەالیەن دارای یەکەم 

دووەم باس لەڕۆڵی دارای یەکەم دەکەین لەڕێکخستن و بەهێزکردنی واڵت و 

سەرکوتکردنی شۆڕشی گیوماتا و دامرکاندنەوەی شۆڕش و ڕاپەڕینەکانی عیالم 

ز .پ٤٩٠و بابل و میدیا هەروەها باس لە جەنگی ماراسۆن دەکەین کە لەساڵی 

باس  لەتەوەری سێەم. ڕوویدا لەنێوان ئەخمینیەکان و یۆنانیەکان

لەڕێکخستنەکانی دارای یەکەم دەکەین لەالیەنی ئابووری و ئیداری و بەفەرمی 

کردنی ئاینی زەردەشتی لە واڵت وهەروەها باس لە گۆڕینی خەت و زمان 

لەماوەیی بەئەنجام گەیاندنی توێژینەوەکە ئەو کێشە و گرفتانەی کەهاتنە .دەکەین

زمان و کەمی سەرچاوەکان بەردەمم کێشەی سەرەکی دەگەڕێتەوە بۆ نەزانینی 



  ح
 

بەزمانی کوردی هەروەها گەڕان وماندوو بوون لە بەدەست خستنی 

لەم توێژینەوەیەدا چەندین . سەرچاوەکان یەکێکی تر بوو لە گرفتەکانی بەردەمم 

سەرچاوەی کوردی و عەرەبی و فارسیمان بەکار هێناوە ئەو سەرچاوانەی کە 

م لەسەرەتاوە هەتا هاتنی ئاینی مێژووی ئیسال)زۆر پشتم پێبەستبوون کتێبی

مێژووی میسۆپۆتامیا و )هەروەها کتێبی((ڕۆمەن گیرشمەن)لەنوسینی "ئیسالم 

ماریژان )لەنوسینی "زاگرۆس پێش مادد تا کۆتایی ساسانیەکان 

مێژووی ڕۆژهەاڵتی نزیک )و کتێبی(( مۆڵە،هێرتزفێڵد،رۆمەن گیرشمەن

چەندە لەم توێژینەوەیەدا هەوڵم هەر((.کەلسومە جەمیل عبدالواحد)لەنوسینی "

داوە هەموو توانایەکی خۆم بەکاربێنم بۆئەوەی توێژینەوەیەکی پوخت و بێ کەم 

و کووڕی بێت بەاڵم تاکە نوسراوو کە  بێ کەم و کووڕی بێت قورئانی پیرۆزە، 

هیوادارم کە هەڵەو کەم و کووڕیەکان بەچاوێکی زانستیانە وەربگرن ڕەخنە و 

 .ێتە هۆی دەوڵەمەند کردنی توێژینەوەکەتێبینیەکانتان بب
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 :ەکی مێژووی دەربارەی ئەخمینیەکانکورتەی: تەوەری یەکەم

 :ناو ونەژادی ئەخمینیەکان١-١

نیەکان یەکێکن لەگەالنی دێرینی ئێران،لەگەڵ کۆچی هیندۆئەوروپیەکان ئەخمی

[ ٩7: ٢٠١٥:عەبدالواحد    ]ز.ی یەکەمی پهاتونەتە ناوچەکانی ئێرانی ئەمڕۆ لەهەزارە

ئەم هۆزە لەو بەشەی ئێران نیشتەجێ بوون کەبەناوچەی فارس ناسرابوو،واتا 

لەبەشی باشوری خۆرئاوای واڵتی ئێران نیشتەجێ بوون کە هاوسنوری فارسە 

پێشتر ئەم ناوچەیە شوێنی نیشتەجێبونی عیالمیەکان
بوو،ئەم ناوچەیە بوو  (١)

 [ ٣٣٣: ٢٠١٨:باقر ]دایمەزراند( کوروش)دەسەاڵتەی کە بەناوەندی ئەو 

چاوەکانی ئاشوری و بابلی و یۆنانی ناویان هاتوە کۆنترین سەرچاوە کە لەسەر

راوی پاشاکانیان کە ئاماژەی پێکردوون سەرچاوەی ئاشوریەکانە،لە نوس

شەلمانسەری )ز بەتایبەت لەنوسراوەکانی پاشا .پ ٩بۆ سەدەی  دەگەڕێتەوە 

کەباسی شوێنێک دەکات بەناوی پارسوا کەشوێنی (ز.پ ٨٤٢_٨٥٨سێیەم 

نیشتەجێبونی ئەخمینیەکان بووە دەکەوێتە باشووری دەریاچەی ئورمیە 

فارسەکان دراوسێی عیالمیەکان بوون لە لێواری [ ٩٨-٩7: ٢٠١٥:عەبدالواحد ]

چیاکانی بەختیاری نزیک کاروون، عیالمیەکان بەهۆی الوازی دەسەاڵتەکەیان 

باقر ]نەیان توانی ڕێگری بکەن لەنیشتەجێبوونی ئەم هۆزە لەسنوری واڵتەکەیان

ئەم ( ئەخمینس)سەر چاوەکان ئاماژەبەکەسایەتیەک دەکەن بەناوی [ ٣٣٣: ٢٠١٨:

ز سەرکردایەتی هۆزەکانی فارس بکات و .پ 7کەسایەتیە توانیویەتی لەسەدەی 

یەکیان بخات، توانی دەوڵەتێک لە بارسوما
زرێنێ وادیارە ناوی دابمە (٢)

هاتووە کە بە دامەزرێنەری ئەم دەوڵەتە ( ئەخمینس)دەوڵەتەکەش لەناوی 

لەسەرچاوەکاندا زۆرجار بە هەخامەنشیەکان ناویان [ ٩٨: ٢٠١٥:عبدالواحد ]دادەنرێ

لە کتێبی ئاڤێستا و لەزمانی فارسی کۆندا بەواتای ( hakha)دێ وشەی هەخا 

ە دەتوانین بڵێین کە هەخامەنشین بە واتای هاوڕێ و خۆشەویست دێ بەم شێوەی

 بهزادی]باش ڕەفتار یان ئەو کەسەی ڕەفتاری باش و هاوڕێیانەی هەیە دێت

نازناوی پاشای ئەنشانی لە خۆیی ناوە لەگێڕانەوەکانی ( ئەخمینس[ )٩٢: ٢٠١١:

هیرۆدۆت هاتووە ئەم پاشایە توانیویەتی لە عیالمیەکان سەربەخۆ بێت و حوکمی 

ی بکات بەاڵم دانی ناوە بەدەسەاڵتی دەوڵەتی ماددەکان لەسەردەمی ناوچەکان

لەوکاتەی ماددەکان شکست دێنن [ ٣٣٣: ٢٠١٨: باقر](٦7٤-٦٥٣فراوەرتیس)پاشا 

لەبەرامبەر ئەسکیتیەکان
هەر لەوکاتەدا ئەخمینیەکان دەتوانن دەسەاڵتی  (٣)

وە توانیان خۆیان فراوان بکەن و دەست بگرن بەسەر تەواوی هەرێمی فارسدا 

بکەن بەبەشێک لەدەسەاڵتی (بارسوماش،ئەنشان،بارساز)شارەکانی

کە نازناوی ( تیاسبس یان جەشیش)کوڕەکەی (ئەخمینس)لەدوای مردنی .خۆیان
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بوو دێتە سەردەسەاڵت دوای مردنی دەسەاڵتەکەی لەنێوان ( پاشای ئەنشان)

-٦٥٠کوروشی یەکەم )و( ئاریا رامنیس)کوڕەکانی دابەش دەکرێ 

( ئارسا میس)دوای ئاریا رامنیس کوڕەکەی [ ٩٨-٩7: ٢٠١٥:عبدالواحد(]ز.پ٦٠٠

دێتەسەر دەسەاڵت فەرمانڕەوایەتی ناوچەکانی هەرێمی فارس دەکات تابلۆیەکی 

ئەم  [٣٣٤: ٢٠١٨:باقر]زێڕین بەناوی ئەم پاشایەوە لە هەمەدان دۆزراوەتەوە

ایەتیەک بەناوی پاشایە ماوەیەکی زۆر حوکمڕانی ناکات لەدوای مردنی کەس

دێتە سەر دەسەاڵت بە پێی زانیاری سەرچاوەکان بێ ئەم  ئەم پاشایە  ( کامبیز)

هەموو هەرێمی فارس یەکبخات و سەرکردایەتی بکات بەاڵم بەتەواوی 

سەربەخۆ نەبووە ئەم پاشایە هاوسەرگیری دەکات لەگەڵ کچی  پاشای واڵتی 

(ئیستیاک)مادد 
 

( مەندان)بەناوی 
 

بەرهەمی ئەم [ ٩٩: ٢٠١٥:عبدالواحد]

کوروشی )بووکە لەمێژوودا بە ( کوروشی دووەم)هاوسەرگیریە لەدایک بوونی 

ناسراوە و بەدامەزرێنەری ڕاستەقینەی دەوڵەتی ئەخمینی (گەورە

 [٣٣٤: ٢٠١٨:باقر]دادەنرێت

 :دامەزراندنی دەوڵەتی ئەخمینی١-٢

کی سەربەخۆ خاوەنی هەرێمێ( کامبیز)ئەخمینیەکان لەسەردەمی حوکمڕانی 

کوڕەکەی ( کامبیز)بوون لەژێر حوکمڕانی دەوڵەتی ماددەکان، لەدوایی مردنی 

ز دێتەسەر دەسەاڵت .پ(٥٣٠-٥٥٨کوروشی گەورە -کوروشی دووەم)بەناوی

و دەوڵەتی ( کوروش)ملمالنێ ڕودەدات لەنێوان سوپای ( کوروش)لەسەردەمی 

ز لەدایک .پ(٥٩٩)لەدەوروبەری ساڵی ( کوروش[ )٤١٠:س.ب:عصفور]مادد 

بووە، بەدامەزرێنەری ڕاستەقینەی ئیمپراتۆریەتی ئەخمینی دادەنرێت کاتێک 

لەدایک بوو ناچەکە پڕبوو لەکێشەو ئاژاوە چەندین ئیمپراتۆریەتی ( کوروش)

لە میزۆپۆتامیا و ئێران سەریان ( عیالمیەکان و ئەسکیتەکان)گەورە وەک 

خاوەنی دەسەاڵت و هێز بوون لەو ( نماددەکا)لەو کاتەدا . هەڵدابو و الناوچوبون

حوکمڕانی ماددەکان بوو سەربازانی ( ٦٢٤-٥٨٥کیاکسار)سەردەمەدا پاشا 

سوپای کیاکسارتوانیبویان دەست بگرن بەسەر ئەرمینیا و سنوریان بەرەو 

لەو کاتەدا منداڵ بوو نەیدەزانی ئەو ( کوروش)ناوچەکانی لیدیا هەڵدەکشا 

نە لەسەر دەستی ئەو کۆتایی پێدێت و ئیمپراتۆریەتە گەورە وفراوا

 [ ٣٣: س.ب:ناردۆ]لەناودەچێت
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  ز.پ(٥٣٠-٥٥٨)کوروشی گەورە( ١)وێنەی ژمارە

 ماددەکانبۆ شەڕکردن و ڕووبەڕووبونەوەی ڕاستەوخۆی لەگەڵ ( کوروش)

بەتەنیا پشت ببەستێ بەیارمتیدانەکانی واڵتی بابلی هاوپەیمانی بەڵکو  نەیدەتوانی

پێویست بوو لەسەری سوپایەکی بەهێزوتۆکمە پێکبهێنێت لەو هۆز و خێاڵنەی 

کە لەگەڵیدابوون چ لەناو ئێرانیەکان یان ئارییەکان، ئەمانە نیشتەجێ بوون 

ەوڵەتەکەی لەباکووری دەریای خەزەر تا ئۆقیانوسی هندی و پێکهێنەری د

سوپایەکی گەورە و بەهێزی ( کوروش) [٨٣: ٢٠١٣:گیرشمەن]بوون ( کوروش)

و سەربازی ئاسایی ژمارەیان  پێکهێنا سوپاکەی پێکهاتبوو لە ئەفسەر

پزیشکی ( ١٠)پزیشک و ( ٢٠)سەرباز دەبوو ،نزیکەیی( ٣٣٣٣)نزیکەیی

ن لەناو بوونی هەبوو،دەستەی چێشت لێنەرا( کوروش)ئاژەاڵن لەناو سوپاکەی 

سوپا بوونی هەبوو دابەشی سەر دوو گروپ ببون گروپێکیان خواردنیان ئامادە 

بوو گروپەکەی تریش نانیان بۆ ( ئاوگۆشت)دەکرد و خواردنی سەرەکی سوپا 

بووبەخاوەنی سوپایەکی ( کوروش)بەم جۆرە سوپا ئامادە دەکرد 

کرد بەهێرش  دەستی( کوروش)دوای ئامادە کردنی سوپا  [١7١: ٢٠١٤:ن.ک]بەهێز

دەست ( ئەخمینیەکان و ماددەکان)و جەنگی نێوان ( مادد)کردن بۆ سەر دەوڵەتی 

ساڵ بەردەوام دەبێ هەرچەندە لەسەرەتادا پاشای ( ٣)پێدەکات و ماوەیی 

هەوڵیدا لەڕێگەی داواکردنی یارمەتی ( ٥٨٤-٥٤٩ئیستیاک)ماددەکان 

هەوڵەکانی بێسود بوون  ببێتەوە بەاڵم( کوروش)لەهاوپەیمانەکانی ڕووبەڕووی 

ی ڕووخاند و (مادد)توانی سەرکەوتن بەدەست بهێنت ودەوڵەتی ( کوروش)
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کە پایتەختی دەوڵەتی مادد بو و داگیری ( هەمەدانی ئێستا( )ئەگباتانا)چوەناو 

( مادد)ی پاشای (ئیستیاگ( )ئەگباتانا)دوای داگیرکردنی  [٢٤: ٢٠١٠:نراقی]کرد

دەکرێ،وەک ئەوەی لەسەرەتاوە ئاماژەمان  ەوە دەستگیر(کوروش)لەالیەن 

بوو بەهۆی ئەم پەیوەندیەی نێوانیان (ئیستیاگ)کچەزای ( کوروش)بەوە کرد 

ی باپیرەی ناکوژێ تەنها دەستگیری دەکات و بەڕێزەوە (ئیستیاگ( )کوروش)

ی دا (کوروش)ئەوەی کە یارمەتی  [٩٩: ٢٠١٥:عبدالواحد]مامەڵەی لەگەڵ دەکات

و ڕووخاندنی دەوڵەتەکەی ئەوەبوو کەوا ( مادد)پاشای  لەسەرکەوتن بەسەر

ی باوکی بەتواناولێهاتوو نەبوو لە حوکمڕانی کردنی (کیاکسار)وەک ( ئستیاگ)

ئیمپراتۆریەتەکەی بەگوێرەی زانیاری سەرچاوەکان وا دەردەکەوێ زیاتر 

خەریکی ژیانی تایبەتی خۆیی و ڕابواردن بوبێ لەبەر ئەمە کاربەدەستان و 

لەپاشای واڵتیان رازی نەبون و پاڵپشتی نەبوون لەالیەکی ( مادد)پیاوانی گەورە

دابوون دەبوایە ( مادد)تر ئەو هۆزانەی کە لەژێر دەسەاڵتی ئیمپراتۆریەتی 

دەیزانی لەکاتی ( کوروش)ئامادە بکەن بۆیە ( مادد)سەرباز بۆ سوپای 

هۆزەکان پاڵپشتی پاشاکەیان ( مادد)هێرشکردنی بۆسەر واڵتی 

ەکان ئەوەندە داب و نەریت و (مادد)لەناو کۆشکی [ ٢٤: س.ب:ناردۆ]اکەنن

ڕێوڕەسم هەبوو کەوا کاروباری حوکمەتیان پەکخستبوو هیچ کەسێک بۆی 

نەبوو لەپاشا نزیک ببێتەوە و لەوبارودۆخە ئاگاداری بکاتەوە کە لەناوەوە و 

ەو خراپی ەکانی زیاتر بەر(مادد)دەرەوەی کۆشک دەگوزەرا،ئەمەش بارودۆخی 

( ئیستیاگ)یەکێکی تر لەهۆکارەکانی شکستی  [١7٠: ٢٠١٤:ن.ک]بردبوو

بەاڵم ئەم  (٤)(هارپاخوس)دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی سەرکردایەتی سوپای دا با 

( ئیستیاگ)ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ستەمی ( کوروش)سەرکردەیە دەچێتە پاڵ 

رکردایەتی سوپا بۆخۆی سە( ئیستیاگ)دوای ئەم خیانەتە (هارپاخوس)بەرامبەر

دەستگیر ( کوروش)دەکات بەاڵم سەرکەوتوو نابێ و شکست دەهێنێ ولەالیەن 

کۆتای ( کوروش)دەکرێ و بەڕێزەوە مامەڵەی لەگەڵ دەکات،بەم  جۆرە 

ی پایتەختی داگیرکرد، سەردەمێکی (ئەگباتانا)ەکان هێنا و (مادد)بەدەسەاڵتی 

ەکان یەکیان گرت لەژێر (و ماددفارسەکان )نوێ لەئێران دەستی پێکرد کەتیایدا 

سەرچاوەکان ئاماژە  [٣٣٦-٣٣٥: ٢٠١٨:باقر](کوروشی گەورە)سەرکردایەتی 

وەک ( ماددەکان)بۆ سەر ( ئەخمینیەکان)بەوەدەکەن هێرشی 

نەبوو کەدەیان کردە سەر (ئاشوری و بابلی و عیالمیەکان)هێرشەخوێناویەکانی 

دوای ئەوەی ( ئەخمینیەکان)م گەالنی دیکەو ناوچەکانیان وێران دەکرد بەاڵ

یان داگیر کرد هەروەک خۆی مایەوە و کردیان بەپایتەختی خۆیان (ئەگباتانا)

هەروەها کاربەدەست و فەرمانبەرەکانیان لەسەر کارەکانی خۆیان هێشتەوە 

بەهاوبەشی لەگەڵ فەرمانبەرە فارسەکان کاریان دەکرد هەر لەبەر ئەمەش ئەم 
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بە گواستنەوەی دەسەاڵت دادەنرێ ( ماددەکان) بەسەر( کوروش)سەرکەوتنەی 

 [٩٣: ٢٠١١:بهزادی](فارسەکان)ەوە بۆ (ماددەکان)لە 

 :(ز.پ٤٨٦-٥٢٢)وەرگرتنی دەسەاڵت لەالیەن دارای یەکەم١-٣

دێتەسەر ( کەمبوجیە)کوڕە گەورەکەی بەناوی ( کوروش)مردنی لەدوای 

 [٩٥: ٢٠١١:بهزادی]دەسەاڵت،لەمێژوودا وەک پاشایەکی باش باسی ناکرێ

ببو ( کوروش)بوو لەسەردەمی (کوروش)کە کوڕی گەورەی ( کەمبوجیە)

بەیارمەتی دەری باوکی لە بەڕێوەبردنی کاروبارەکانی واڵت وەک پاشای بابل 

بووحوکمی هەرێمەکانی ڕۆژهەاڵتی (بردیا)دەناسرا،کوڕە بچوکەکەی کەناوی

ی برای دەبرد (بردیا)سەاڵتی ئیرەی بەدە( کەمبوجیە) [٢٠١٣:١٩٨:گریشمەن]دەکرد

وبەمەترسی دادەنا بۆسەر دەسەاڵتی خۆی بۆیە بەشێوەیەکی نادیار لەناوی 

ئەخمینیەکان ( کەمبوجیە)سەردەمی حوکمڕانی  [٢٠١٠:٢٥:نراقی]دەبات

حوکمی میسری دەکرد ( ئاماسیس)لەوکاتەدا ( ز.پ٥٢٥)هێرشدەکەنە سەر میسر

میسر دەکەوێتە  خمینیەکان ڕابگرێتبەاڵم نەیتوانی خۆی لەبەردەم هێرشی ئە

و بۆماوەی زیاتر لەسەدەیەک وەک بنەماڵەی  (ئەخمینیەکان)ژێردەسەاڵتی 

لە میسر حوکمڕانی دەکەن بەاڵم میسریەکان ڕازی نابن بەدەسەاڵتی ( ٢7)

ئەخمینیەکان بۆیە چەندین جار شۆڕش و ڕاپەڕینیان کردووە دژی دەسەاڵتی 

بڕیار دەدات ( کەمبوجیە( )ز.پ٥٢٢)ەساڵیل [١77: س.ب:سمیث]ئەخمینیەکان

بگەڕێتەوە بۆ نیشتیمانی خۆی لەڕێگادا هەواڵی ئەوەی پێدەگات کەسێک بەناوی 

ناسراوە بەهۆی ئەوەی لەڕوخسار و شێوەدا ( بردیای درۆین)کەبە( گیوماتا)

ی کوژراو دەچوو بۆیە وایان پێدەگوت شۆڕشی دەستپێکردووە و (بردیا)زۆر لە

ی پایتەخت گرتووە نەتەوەکانی ژێردەسەاڵتیان (ەگباتانائ)دەستی بەسەر 

زۆربەنهێنی بەڕێوەچووبو خەڵک (بردیا)باوەڕیان پێکرد بەهۆی ئەوەی کوشتنی 

لەدوای بیستنی ئەم  [٥٥:س.ب:ناردۆ]یە(کەمبوجیە)ی برای (بردیا)وایان زانی کەوا 

لەناکاو کۆچی دوایی دەکات بەپێی گێڕانەوەکانی (کەمبوجیە)هەواڵە 

بەهۆی برینێک کەخۆی بەڕێکەوت لەجەستەی خۆیدا (کەمبوجیە()هیرۆدۆت)

دروستی کرد کۆچی دووای کردووە،هەروەها داریوش لەبەردنوسی بێستون 

ئەمەی بۆئەوە تۆمار ( داریوش)مردنەکەی بەخۆکوژی تۆمار کردووە ڕەنگە 

-٤٤ :٢٠١٢:ن.ک]نەکوژراوە(کەمبوجیە)کردوە تاوەکوو دڵنیایی بدات لەوەی کەوا 

دارای )تێنەپەڕیبوو( کەمبوجیە)هێشتا دوو مانگ بەسەر کۆچی دوایی  [٤٥

سەربکەوێ و بیکوژێ ( گیوماتا)توانی بە لێهاتووی خۆی بەسەر (یەکەم

دەبێتە نۆیەم پاشای ( دارای یەکەم)کۆتایی پێدێت و (گیوماتا)بەمجۆرە شۆڕشی 

کەلە بێستون ( دارای یەکەم)لەبەردنوسەکەی  [٣٤٠: ٢٠١٨:باقر]ئەخمینیەکان
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منم داریوش،پادشای مەزن،پادشای پادشایان،پادشای ))تۆمار کراوە دەڵێ

پارس،پادشای واڵتان،کوڕی ویشتاسپ نەوەی ئەرشام کوڕی ئاریارەمن کوڕی 

چیشپیش،ناوبانگی ئێمە هەخامەنشیە ئێمە لەمێژەوە ڕەگەزێکی ڕەسەن و 

شینانی من پادشا کەس لەپێ( ٨)پیرۆزین لەمێژەوە توخمی ئێمە پادشا بوون

دارا لەساڵی  [7٣: ٢٠٠٤:پورپیرا]((بوون من نۆهەمین پادشای هەخامەنشەکانم

لەدایک بوە لەدوای لەناو بردنی (ز.پ٥٨٤)واتا لە (مادد)ڕوخانی دەوڵەتی

بەپێی زانیاری سەر کەتیبەکان  [٦: ٢٠١7:ن.ب]دەبێتە پاشای ئەخمینیەکان(گیوماتا)

ئاتوسای )کمڕانی هاوسەرگیری کردووە لەگەڵلەساڵی یەکەمی حو( دارای یەکەم)

( کەمبوجیە و گیوماتا)کە پێشتر هاوسەرگیری کردبوو لەگەڵ ( کچی کوروش

دوو ساڵی سەرەتایی حوکمڕانی خۆی تەرخان کرد ( دارای یەکەم) [7: ٢٠١٤:ن.ک]

( گیوماتا)بۆ دامرکاندنەوەی ئەو شۆڕش و ڕاپەڕینانەی بەهۆی کوژرانی 

هێنانی سەربەخۆییان  ەسەاڵتی دروست ببو هەوڵی بەدەست لەهەرێمەکانی ژێر د

ببێتەوە،سەرکەوتوبو بەسەر کێشەکانی (عیالمیەکان)دەدا ،توانی ڕووبەڕووی 

 [٢٣٤: س.ب:سلیم]بابل و سوسیانە

 

 (ز.پ٤٨٦-٥٢٢)دارای یەکەم( ٢)وێنەی ژمارە
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 :ڕۆڵی دارای یەکەم لەبەهێزکردنی دەوڵەت:تەوەری دووەم

 (:ز.پ٥٢٢()بردیای درۆین)دامرکاندنەوەی شۆڕشی گیوماتا_٢ -١

دووکوڕی لەپاش بەجێما ( ز.پ٥٢٠)لەهاوینی (کوروشی گەورە)مردنی  لەدوای

کەجێنشینی باوکی بوو حوکمڕانی بابلی (کەمبوجیە)کوڕی گەورەی بەناوی 

یان وەک هیرۆدۆت دەڵێت (بردیا)دەکرد ،کوڕە بچوکەکەی ناوی 

دوای نەمانی باوکی دەستی کرد بەڕێکخستن و ( بوجیەکەم)بوو(سمێردیس)ناوی

توندوتۆڵ کردنی سنورەکان و چەندین هێرشی کردە سەر واڵتانی میسر و نەوبە 

،شارەکانی لیبیا و یۆنانی چەندین دیاریان بۆی (حەبەشە)و بەشێکی ئەسیوبیا

لەسەروبەندی ( کەمبوجیە) [٤٤: ٢٠١٢:ن.ک]نارد وەک ملکەچ بوون بۆدەسەاڵتی

کە ( بردیا)یر کردنی میسربوو شەوێک خەونێک دەبینێت لە خەوەکەی دا داگ

لەباوکی ڕا برای بوو لەسەر کورسیێک دانیشتوە و تاجێکی لەسەرە سەری 

ترسی ( کەمبوجیە)ئەوەندە بەرزە نزیکی ئاسمان بۆتەوە بەهۆی ئەم خەوەوە 

ی برای تەخت وتاجی لێوەربگرێ و دەسەاڵت (بردیا)لێدەنیشێت نەبادا 

بگرێتەدەست بۆیە پالنی کوشتنی براکەی دادەنێت و کەسایەتیەک 

ناوی هاتوە ( پەری ئەسپ)لەهەندێ سەرچاوە بە ( پراکزاسپی)بەناوی

شەوێک ( پراکزاسپی( )کەمبوجیە)بکوژێت بەفەرمانی ( بردیا)ڕادەسپێرێت 

مەبەستی  [٩٠: ٢٠١٠:مارف]دەکوژێت( بردیا)لەنزیک کەناراوەکانی دەریای سوور 

لەکوشتنی براکەی  پاراستنی کورسی دەسەاڵت و چارەسەرکردنی ( مبوجیەکە)

ئەو کێشانە بو کە لەمنداڵیەوە لەنێوانیان هەبوو لەبەر ئەوە فەرمانی کرد 

لەجەنگ دابوو ( کەمبوجیە)بکوژرێ،بەاڵم کاتێک ( بردیا)بەشێوەیەکی نهێنی 

ت بەمەبەستی فراوانکردنی سنوری دەسەاڵتی هەواڵی ئەوەی پێدەگا

ئەم [٢٤٢: س.ب:سلیم]دەستی بەڕاپەڕین کردوە(بردیا)کەسایەتیەک بەناوی

بوو بەاڵم فارسەکان پێیان (گیوماتای مادد)کەسایەتیە ناوە ڕاستەقینەی

ی برای (بردیا)چونکە لەشێوەو و ڕوخسار دا زۆر لە( بردیای درۆین)گوتوە

جڵەوی ( انائەگبات)لە( گیوماتا)دەچو و ناوی ئەویشی لەخۆی نابو (کەمبوجیە)

دەسەاڵت دەگرێتە دەست ،خەڵکی ناوچەکە پالپشتی لێدەکەن چونکە وایان زانی 

بەشێوەیەکی ( بردیا)ی ڕاستەقینەیە ئەمەش بەهۆی ئەوەی کوشتنی (بردیا)کەوا 

بەپێی گێڕانەوەکانی هیرۆدۆت کاتێک  [٥٥: ٢٠١٠:نراقی]زۆر نهێنی بەڕێوەچوو

ان کەبرای یەک بوون دژی دەسەاڵتی ەک(مادد)لە میسر بوو دوو لە( کەمبوجیە)

یەکێک لەو برایانە کەناوی ( کەمبوجیە)ڕاپەڕینیان دەست پێکرد ( کەمبوجیە)

( پاتی زیت)بوو ڕایسپاردبوو چاودێری کاروبارەکانی کۆشک بکات ( پاتی زیت)

بوو دەیزانی خەڵك ئاگاداری ئام بابەتە نین بۆیە چاوی ( بردیا)ئاگاداری کوشتی 
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ناساند (بردیا)ی برای هاوکاری کرد و خۆی بە (گیوماتا)ەسەاڵت و بڕیە تەختی د

و لەسەر کورسی دەسەاڵت دانیشت دەستی کرد بە بەڕێوەبردنی کار و بارەکانی 

زۆر بەئاسانی سەرکەوتنی بەدەست هێنا (گیوماتا) [١٩٠،١٩١: ٢٠١٠:هیرۆدۆت]واڵت

ئەمەش دەگەڕێتەوە و هەموو خەڵکی ئیمپراتۆریەت دانیان بە پاشایەتی ئەو دانا 

بەرامبەر خەڵک هۆکارێکی تری (کەمبوجیە)بۆ بەد ناوی و خراپی هەڵسوکەوتی 

دەگەڕێتەوە بۆئەوەی بەشتری سەرکەوتنی (گیوماتا)سەرکەوتنی 

دەگەڕێتەوە بۆئەوەی بەشێکی زۆری هێزی فارسەکان لەڕیزەکانی (گیوماتا)

بوو بۆسەرکەوتنی ئەمەش یارمەتیدەرێکی باش(کەمبوجیە)سوپادا بوون لەگەڵ 

کۆمەڵێک بەڵێنی دا بەخەڵکی ( گیوماتا)و براکەی هەروەها (گیوماتا)

وەک لێخۆشبوون لە باج و پێدانی پلەو پایە ئەمە وای کرد ئیمپراتۆریەتەکەی 

لەبەرد نوسی (دارای یەکەم( )گیوماتا)خەڵکەکە بەئاسانی دان بنێن بەدەسەاڵتی 

ەکە بە فارسەکان و ماددەکان و هەموو خەڵکی ئیمراتۆریەت))بێستون دەڵێ

خەڵکی هەرێمەکانی ترییش لە کەمبوجیە جیابوونەوە و چونە پاڵ 

چەندین جاڕچی و (گیوماتا)دوای ئەم سەرکەوتنە [٥٥،٥٦: ٢٠٠٥:دیاکۆنۆف]((گیوماتا

بردیای کوڕی )نامەبەر دەنێرێ بۆ هەرێمەکان تاوەکو ئاگاداریان بکاتەوە 

لەڕێگای گەڕانەوەی دابوو (کەمبوجیە)تێک دەسەاڵتی گرتۆتە دەست کا(کوروش

لەڕێگادا گوێ بیستی ئەم هەواڵە دەبێت و توشی شۆک دەبێ ( ئەگباتانا)بۆ 

ئایا دەستور و فەرمانی منت ئاوا جێبەجێ کرد؟؟؟؟ئەگەر ))دەڵێ (پراکزاسپی)بە

( پراکزاسپی(()فەرمانی منت جێبەجێ کردووە ئەو جاڕچیە چی دەڵێ؟؟؟؟؟

فەرمانی ئێوەم بەو دوو دەستەی خۆم جێبەجێکرد و بردیام  من دەستور و))دەڵێ

دوای ئەوە بانگی جاڕچیکە دەکەن و پرسیاری ئەو !!!!!((کوشت و ناشتم

من خودی بردیام نەبینیوە لەکاربەدەستێک ))ئاگاداریەی لێدەکەن ئەویش گووتی

ئەو فەرمانەم وەرگرتوە ئەو هەواڵە باڵوکەمەوە هەروەها چەندین جاڕچی 

: ٢٠١٠:مارف]((ڕاسپاردوە بۆ باڵوکردنەوەی ئەم هەواڵە تریشی

تۆ شایەنی سەرکۆنەکردن نی و ))وت(پراکزاسپی)بە ( کەمبوجیە)[٩٠،٩١

فەرمانی منت بەتەواوی جێبەجێ کردوە بەاڵم پێم بڵێ دەبێ کام لەفارسەکان 

ناوی بردیای لەخۆی نابێ و دژی من ئااڵی شۆڕشی 

ئەو کەسانەی شۆڕشیان لەدژی تۆ ))ی دایەوەوەاڵم(پراکزاسپی(()بەرزکردبێتەوە

دەست پێکردووە ئەو دووبرا ماددەن کە تۆ یەکێکیانت کردە بەرپرس لە 

لە هاتنەدی خەونەکەی (کەمبوجیە)دوای بیستنی ئەمە ((کاروبارەکانی کۆشک

ی برای نەبوە بەڵکو (بردیا)دڵنیا بۆوە زانی ئەوەی لەخەونەکەی دا بینیویەتی 

بوە وزانی براکەی خۆی بەبێ هۆکار کوشتوە ( بردیای درۆین)ی مادد(گیوماتا)

( ئەگباتانا)زۆر خەمبار دەبێ بەخێرای هەڵدەستێتەوە بۆ ئەوەی هێرشبکاتە سەر 



٩ 
 

وکۆتایی بەم یاخی بوونە بهێنێت بەاڵم لەکاتی هەڵسانەوە شمشێرەکەی بەر ڕانی 

دەکەوێت  و برینێکی قوڵی لێپەیدا دەبێ و دەبێتە هۆکاری مەرگی 

دوایی ئەوەی حەوت ساڵ و پێنج مانگ حوکمڕانی دەکات و لەدوایی (کەمبوجیە)

نزیکەی حەوت ( گیوماتا) [٩٣-٩١: ٢٠١٠:هیرۆدۆت]خۆیی هیچ منداڵێک بەجێناهێڵێت

مانگ حوکمڕانی دەکات ڕایگەیاند بۆماوەی سێ ساڵ نەتەوەکانی ژێر دەسەاڵتی 

ر حوکمڕانی کردنی لە خزمەتی سەربازی و باجدان دەبەخشێ ماوەیەک بەسە

تێپەڕی هیچ کەسێک چ لە ماددەکان یان فارسەکان هەوڵی سەندنەوەی ( گیوماتا)

ئەگەر ( گیوماتا)ئەمەش بەهۆی سیاسەتی توندوتیژی (گیوماتا)دەسەاڵتی نەدا لە 

بردیای کوڕی )گومانی لەهەر کەسێک کردبا کەوا ئاگاداری ئەوەیە کە ئەو 

سەرەنجام یەکێ لەگەورە  [٢١،٢٢ :٢٠١7:ن.ب]نیە ئەوا لەناوی دەبرد( کوروش

دەکات ( گیوماتا)گومان لە  (ئوتانس کوڕی فارناسب)پیاوانی فارس بەناوی 

بەهۆی ئەوەی هەستی کردوە پاشا هەرگیز لەکۆشک نایەتەدەرەوە تەنانەت 

لەبۆنەتایبەتەکانیشدا کە نەریت بوو پاشا بچێتە بەردەم خەڵک خەڵکەکە 

انی ئاساییدا فەرمانبەرە گەورەکانی واڵت دەیان توانی پاشاکەیان ببینن و لەڕۆژ

بچنە کۆشک و پاشا ببینن و ڕاپۆرتی کاروباروکانی خۆیان پێشکەش بکەن 

نوسراوێک دەنێرێت بۆ کچەکەی (ئوتانس)بەهۆی ئەم گومانەوە 

بەاڵم دوای وەرگرتنی ( کەمبوجیە)کەیەکێک بوو لە هاوسەرانی ( فەدیمە)بەناوی

دەکات بۆئەوەی بزانێت (گیوماتا)هاوسەرگیری لەگەڵ( گیوماتا)دەسەاڵت لەالیەن 

ی ڕاستەقینەیە یان کەسێکی تر بەاڵم کچەکەی وەاڵمی دایەوە (بردیا)ئایا پاشا 

ی ڕاستەقینەی (بردیا)ئەو ناتوانێ ئەوە بزانێ چونکە هەرگیز 

نامەیەکی تر بۆکچەکەی دەنێرێت و (ئوتانس)  [١٢٢، ١٢١: ١٩٦٨:دیاکۆنۆف]نەدیوە

دەناسێت ( بردیا)باشتر(ئاتوسا)شاژنە(کەمبوجیە)پێی دەڵێ لەناو هاوسەرەکانی 

ە یاخود هاوشێوەی ئەو (کوروش)ی کوڕی(بردیا)تۆ لەو بپرسە ئایا ئەو پیاوە 

ی (کەمبوجیە)بووە بە پاشا ژنەکانی ( بردیا)،کچەکەی وەاڵمی دایەوە لەو کاتەی 

پێداون و ناتوانن یەکتری  لەیەکتری جیاکردۆتەوە و هەریەکەو ماڵێکی جیای

بەم [٩٢،٩٣: ٢٠١٠:مارف]بکەم(ئاتوسا)ببینین بۆیە ناتوانم ئەو پرسیارە لەشاژنە 

گومانەکانی زیاتربوون دوبارە پەیامێک بۆ کچەکەی دەنێرێ (ئوتانس)شێوەیە 

پێی دەڵێ تۆ کچی بنەماڵەیەکی گەورەیت و نابێ لە فەرمانەکانی باوکت دەربچیت 

نەبێ و ئەو کەسەبێ کە گومان ( بردیای کوڕی کوروش)یاوە ئەگەر بێت و ئەم پ

دەکەم ئەوا دەبێ باجی ئەو تاوانەی بدات کەکردویەتی  بۆیە ئەوەی پێتی دەڵێم 

دێتە الت و لەشەودا دڵنیا دەبی لەوەی ( بردیا)دەبێ جێبەجێی بکەی کاتێک 

نی کەبەتەواوی خەوی لێکەوتوە سەیری گوێیەکانی بکە ئەگەر هاتوو گوێیەکا

ی ڕاستەقینەیە بەاڵم ئەگەر گوێیەکی نەبوو ئەوا (بردیا)غ بوون ئەوا سا
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ە کەبەهۆی ناپاکیەک (بردیای کوروش)ی ماددە کە هاوشێوەی (گیوماتا)

فەرمانەکەی باوکی جێبەجێ (فەدیمە)گوێیەکی بڕاوە( کەمبوجیە)لەسەردەمی 

ەخێرایی کردوو کاتێک پاشا هاتە الی سەیری کرد کە پاشا گوێیەکی بڕاوە ب

بەتەواوی دڵنیا ( ئوتانس)دوای ئەوەی[١٩٥ :٢٠١٠:هیرۆدۆت]باوکی ئاگادار کردەوە

نیە ئەم هەواڵەی بەچەند (بردیای کوڕی کوروش)بۆوە لەوەی کە ئەوە 

بوو (دارای یەکەم)کەسایەتیەکی خانەدانی فارس ڕاگەیاند یەکێک لەوانە 

بۆسەرکردایەتی کردنی کەلەبنەماڵەیەکی بەناوبانگی ئەخمینی بوو وڕایسپارد 

ئەو حەوت کەسە وەک [٩٣: ٢٠١٠:مارف](گیوماتا)حەوت کەسی تر بۆ لەناوبردنی 

هیرۆدۆت ئاماژەی پێکردوە هەمویان منداڵی بنەماڵە گەورە و دەست 

هەڵدەبژێرێ (ئینتافرەنس)لەبنەماڵەکەی خۆی (ئوتانس)ڕۆیشتوەکانی فارس بون

( ئوتانس)وو و جێگای متمانەی کەئەویش ئاگاداری ئەو هەواڵە ب(گابریاس)و

بوو لەبنەماڵەکەی خۆی چوار کەس هەڵدەبژێرێ 

وەک سەرکردەی ( دارا)بوون (مەگابیز،بەغاتبیش،ئاسپاتین،هیدارنی)ئەوانیش

چونکە (گیوماتا)ئەوان دیاریکرا هەموویان هاوڕا بوون لەسەر لەناوبردنی 

ووبارە دەسەاڵت مەبەستی ئەوە بووە دەسەاڵت لە فارسەکان وەربگرێتەوە و د

و هاوڕێکانی بەرەو کۆشک ( دارا)[١٩٦: ٢٠١٠:هیرۆدۆت]بۆ ماددەکان بگەڕێنێتەوە

بەڕێکەوتن لەدەرگایی کۆشک پاسەوانەکان ڕێگریان کرد لەچونە ژورەوەی 

و ( گیوماتا)فارسەکان بۆیە شەڕ و پێکدادان لەنێوانیان ڕوویدا لەو کاتەدا 

شەڕی پاسەوانەکان و فارسەکانیان براکەی لەکۆشک دەهاتنە دەرەوە کاتێک 

دەکوژرێت (گیوماتا)ی برای (پاتی زیت)بینی ئەوانیش دەستیان کرد بەشەڕکردن 

دارا و )بەرەو ژورەکەی ڕادەکات (گیوماتا)و دوو لەفارسەکان بریندار دەبن 

دەیکوژێت ( دارا)دەستگیردەکات و( گیوماتا()گابریاس)بەدوای کەوتن (گابریاس

دوای ئەوەی ماوەی حەوت (گیوماتا)ی دێنن بە یاخی بونی بەم شێوەیە کۆتای

لەماوەی حوکم ))دەڵێ( دارای یەکەم)[٢٠١٠:٢٠١،٢٠٢:هیرۆدۆت]مانگ حوکم دەکات

ڕانی بردیای درۆین لەدەسەاڵتی ئێمە دەرچوبوو من جارێکی تر گەڕاندمەوە و 

د لەسەر بنەماو یاسای خۆمان داممەزراندەوە،ئەو پەرستگایانەی بردیای ماد

خاپوری کردبون من بنیاتم نانەوە ،ئەو خانو و پاوان و مێگەالنەی زەوتی 

کردبون من بۆخاوەنەکانیان گەڕاندمەوە،دووبارە هەموو خەڵکی فارس و مادد و 

هەرێمەکانی ترم گەڕندەوە شوێنی خۆیان،هێندە تێکۆشام تا جارێکی تر وەک 

ئەم کارانەم بە پێشتر سواللەی خۆم لەشوێنی خۆی بنیاتناوە، من هەموو 

 [٢٣ :٢٠١7:ن.ب]((یارمەتی و هاوکاری ئاهورامەزدا کرد
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 :میدیا_بابل_سەرکوتکردنی هەڵگەڕانەوەکانی عیالم٢-٢

لەناوبەرێت و دەسەاڵت ( گیوماتا)دوای ئەوەی توانی شۆڕشی ( دارای یەکەم)

وەربگرێ دەستی کرد بەڕێکخستنی کاروبارەکانی ناوخۆ و ڕێکخستنی 

ناوچەکانی ژێردەسەاڵتی ئەخمینیەکان دەستیان کرد بە شۆڕش و  سنورەکان بااڵم

ڕاپەڕین چونکە پێیانوابوو چارەنوسی ئەخمینیەکانیش وەک چارەنوسی واڵتی 

پێویست بوو ئەوشۆڕش و ڕاپەڕینانە ( دارا)ماددی لێدێت و الناودەچێت لەسەر 

لەبابل [٣٤: ٢٠١٨:باقر]دابمرکێنێتەوە و ئارامی و ئاسایش بۆ واڵتەکەی دابین بکات

ی (نەبوخەزنەسەر)یاخی بوو خۆی بەکوڕی (نیدن توبل)کەسایەتیەک بەناوی

پاشای بابل ناساند لەقەڵەم ڕەوی دارا جیابۆوە ئااڵی شۆڕشی 

ئەوەی بەهەموو خەڵک ڕاگەیاند کە ئەو ( نیدنتوبڵ)[٥١٥: ٢٠٠٥:دیاکۆنۆف]هەڵکرد

ک پاشای بابل و خۆی وە( دارا)شۆڕشی دەست پێکردووە لەدژی دەسەاڵتی 

( دارای یەکەم)ڕاگەیاند و خەڵکی بابل چوونە پاڵی دوای بیستنی ئەم هەواڵە 

سوپاکەی کۆدەکاتەوە بەڕێدەکەوێ بەرەو بابل بۆ سەرکوتکردنی ئەم یاخی 

: ١٩٨٣:ن.ب]بوونە سوپاکەی بەڕێدەکەون و دەگەنە سەر ڕووباری دیجلە

لە دیجلە ( دارا)ەی بوو کاتێک سوپاک(ز.پ٥١٨)سەرەتای بەهاری ساڵی[٢٣٩

پەڕینەوە هەیشتنە سەر ڕووباری فورات  شاری بابلیان دەورە گرت ئەم 

لەو (کوروشی گەورە)ڕووداوە بیست ساڵ دوای گرتنی بابل بوو لەالیەن 

ماوەیەدا شارەکە گۆڕانکاریەکی ئەوتۆی بەسەردا نەهاتبوو ئاو بەتەنیشت 

ڕێگا کۆنەکە شارەکە دەڕۆیشت و ڕێگای گەیشتن بەشارەکە هەمان 

هیرۆدۆت باس لەوە دەکات ماوەی گەمارۆدانی شارەکە  [١7، ١٦: ٢٠١٤:ن.ک]بوو

ساڵێک و حەوت مانگی خایاندوە سوپاکەی تەواو شەکەت و ماندوو بون 

زۆرێک لە تاکتیکەکانی جەنگیان بەکارهێنا بەاڵم سودی نەبوو بەهۆی بەرگری 

یان (گیوماتا)ەو حەوت ئێرانیەی کەیەکێک بوو ل(ماگابیز)بابلیەکان تا ئەو کاتەی 

پالنێک دادەنێت بۆ داگیرکردنی شارەکە بەوەی [٢٢٨: ٢٠١٠:هیرۆدۆت]لەناو برد

خۆی وەک هەاڵتووێکی جەنگ نیشان بدات دوای دە ڕۆژ تۆ دەستەیەک 

لەدەروازەی سەمیراس و دەستەیەک بۆ دەروازەی نەینەوا ودەستەیەک بۆ 

کەن منیش لە ناوەوە دەروازەی بابل کەلوە بنێرە هەمویان بەیەکەوە هێرشب

دەکەمەوە و پشێوی دروست دەبێ و سەربازەکانی ئێمەش دێنە ناوەوە و شارەکە 

کۆنتڕۆڵ دەکەین بۆیە چەند برینێک لەجەستەی خۆی دروست دەکات بەرەو 

دەروازەی شار بەڕێدەکەوێت کاتێک سەربازەکان دەیبینن دەچنە الی پرسیاری 

ەاڵتوێک نیشان دەدات ئەوانیش باوەڕی پێدەکەن لێدەکەن ئەویش خۆی وەک ه

و دەیکەن بە فەرماندەی ژمارەیەک سەرباز ودەتوانێ ئەوپالنەی داینابوو 
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بەتەواوی جێبەجێبکرێ بەم شێوەیە سەربازەکان لەهەموو دەروازەکان هاتنە 

: ٢٠١٠:هیرۆدۆت]ناو شار و کۆنتڕۆڵی شارەکەیان کرد و کۆتای بەشۆڕشەکە هات

ێک دارا سەرقاڵی دامرکاندنەوەی شۆڕشی بابل بو هەواڵی ڕاپەڕینی کات[٢٣٠-٢٢٨

ڕایگەیاند (ئوپادارما)ی کوڕی(ئاشیتا)پێگەیشت کەسایەتیەک بەناوی (٥)عیالمی

کەپاشای عیالمە و خەڵکیش پاڵپشتیان لێی کرد بەاڵم ئەم ڕاپەڕینە زۆر 

هەر [٥١7: ٢٠٠٥:دیاکۆنۆف]بەخێرایی لەالیەن هێزە ناوچەییەکان سەرکوت کرایەوە

ناسرا (مەرتیەی عیالم)لە عیالم شۆڕشێکی تر سەری هەڵدا کە بەشۆڕشی 

پیاوێکی ناسراوی عیالم کە ناوی مەرتیەی زینزەکرش بوو ))دەڵێت( دارا)

لەشارێکی فارستان دادەنیشت،لە عیالم شۆڕشی لە دژ کردم بە خەڵکەکەی گوت 

ۆر دۆست بووم من ئومەنیشی پاشای عیالمم من ئەو کات لەگەڵ عیالم ز

،هەندێ عیالمی هەبوون الناو سوپای مەرتیە ئەوان مەرتیەیان دەستگیر کرد و 

سەبارەت بە ناوچەکانی مادد بارودۆخەکە زۆر [٢7: ٢٠١7:ن.ب]((لەناویان برد

کە یەکێک بوو لەنەوەکانی (فرەوەرتیس)دژوارتر بوو پیاوێک بەناوی 

پاشای مادد ناساند ئەگەرچی ی پاشای مادد یاخی دەبێت و خۆی بە (هوەخشترە)

هێزێکی کەمی بەدەستەوە مابوو بەهۆی گەمارۆدانی بابل بەاڵم (دارا)لەو کاتەدا 

بەشێک لەو هێزەی بۆگەمارۆدانی بابل ڕەوانە کرابون لەگەڵ سەرکردەیەک 

بەاڵم شەڕوملمالنێکان بێ ئەنجام بوو ( فرەوەرتیس)ناردنی بۆ شەرکردن لەگەڵ

نزیکترین هاوڕێی (دارا)دواتر [٢٠١٣:٢٠٥،٢٠٦:رێشمەنگ]هەتا دوای گرتنی بابل

بوو ڕادەسپێرێ بۆ شەڕ کردن لەگەڵ (میدارنا)خۆی کەناوی 

لەناوچەیەک لەسنوری خۆرئاوای مادد لەگەڵ یەکێک (میدارنا()فرەوەرتیس)

دەجەنگێ و لەئەنجامدا سوپاکەی ( فرەوەرتیس)لەسەرکردەکانی 

بەشێک لەسەربازەکانی بەرەو و ( فرەوەرتیس)تێکدەشکێ و (فرەوەرتیس)

بەدوای دەڕۆن و دەستگیری ( دارا)ناوچەی ڕەی ڕادەکەن بەاڵم سەربازانی 

لەبەرد نوسی بێستون سەرەنجامی (دارا)دەکەن و دەیبەن بۆ الی 

فرەوەرتیستان دەستگیر کردو هێنایان ))بەم جۆرە تۆمار کراوە(فرەوەرتیس)

دوو چاوتم دەرهێنا،ئینجا فارمانم بۆالم ،منیش لوت و گوێ و زمانیم بڕی و هەر

دا لە ئەگباتانا لەداری بدەن بۆ ئەوەی هەموو خەڵک بیبینن ، ئەوانەشی لەگەڵی 
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[٩٦: ٢٠١٠:مارف]((دابون لەقەاڵی ئەگباتانا لەدارم دان

 

لەبەردنوسی بێستوون دارا سەرکەوتنی خۆی بەسەر یاخیبوان (٣)وێنەی ژمارە

 تۆتە ژێر پێی ئیمپراتۆربە وێنە دەکێشێ بردیای درۆین کەو

 

 :یۆنانیەکانلەنێوان فارسەکان و(ز.پ٤٩٠)جەنگی ماراسۆن٢-٣

شەڕ و ناکۆکیەکان لەنێوان فارسەکان و یۆنانیەکان مێژووێکی دێرینی هەیە 

زۆرینەی مێژوو نوسان  شەڕ و ناکۆکیەکانی نێوانیان دەگەڕێننەوە بۆ هۆکاری 

سیاسی و ئابووری و هەوڵدان بۆ فراوانکردنی سنوری دەسەاڵت شەڕی 

یەکێک ( اراد)ماراسۆنیش لە ئەنجامی ئەو هۆکارانە سەری هەڵدا لەسەرەتادا 

ڕاسپارد تاوەکو لەشکرێکی (مەردۆنیۆس)لەسەرکردەکانی سوپای بەناوی 

بەهێزی دەریای پێکبهێنێ و لەڕێگای دەریاوە هێرش بکاتە سەر یۆنان 

کەشتی ڕوویان کردە بەندەرەکانی یۆنان (٦٠٠)لەسەرەتادا [٢٥٠: ٢٠١٤:ن.ک]

کە دوو (ئێریتیریئاتین و )فارسەکان بە هیوای ئەوە بوون بە هێرشکردنە سەر 

دەوڵەتە شاری یۆنانی بوون یۆنانیەکان سەر دابنەوێنن بۆ فارسەکان بەاڵم 

بەهۆی هەڵکردنی تۆفان و ڕەشەبا ئەم هیواییەیان لەناو چوو چونکە نیوەی 

کەشتیەکانیان تێکشکانو  ژمارەیەکی زۆری سەربازیش لەناوچوون ،لەدوای 

و کەشتیگەلی ئەخمینیەکان  ڕەشابەکە پەالماردانەکان دەستیان پێکردەوە

یان (ئێریتیریا)لە یۆنان دابەزین و دەوری (مەردۆنیۆس)بەسەرکردایەتی 

لەپالنی فارسەکان ئاگادار بوون پێش ( ئێریتیریا)خەڵکی [٢٢١: ٢٠١٣:گرێشمەن]دا

ئەوەی فارسەکان بەتەواوی لە کەشتیەکان دابەزن دیوارێکی بەهێزیان دروست 

و بەردیان بەسەر سەربازەکانی کرد لەسەر ئەو دیوارە تیر 

دەباراند سەربازە ئەخمینیەکان قەڵغانی داری گەزیان پێبوو بەرەو (مەردۆنیۆس)
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دیوارەکان دەڕۆیشتن ئەم قەڵغانانە کێشیان کەم بوو و ئەو دارە زۆر پتەو و ڕەق 

لەشکری [٨٠، 7٩: ٢٠١١:پینا]وشمشێری دەگرت( ڕم)بووبەرگەی زەبری نێزە

بوو ( ئیسپارت)سەرکردایەتی دەکرا کە خەڵکی شاری ( میداسئا)یۆنان  لەالیەن 

و لەشکری یۆنان لەنەتەوە جیا جیاکانی ئێران پێکهاتبوو هەموو دەوڵەتە 

شارەکانی یۆنان کێشەکانی نێوانیان بەالوە نا یەکیان گرت دژی ئەخمینیەکان 

زانی سەبارەت بە ژمارەی سەربازانی یۆنانی یۆنانیەکان بەردەوام ژمارەی سەربا

خۆیان کەمتر دادەنا لەژمارەی سەربازانی فارس دەڵێن لەو جەنگەدا ژمارەی 

سەربازابنی یۆنان نۆ هەزار و دووسەد سەرباز بو دووسەدیان خەڵکی ئێسپارت 

وهازار سەربازی ئەسینا وهەشت هەزارەکەی تریش هی دەوڵەتە شارەکانی تر 

ی دیوارەکە کارێکی ئاسان دەیزانی بەزاندن( مەردۆنیۆس)[٦7، ٦٦: ١٩٦7:ن.ب]بون

نیە لەوەش گەیشت دابەزاندنی مەنجەنیقەکان لە کەشتیەکان بۆ هێرشکردنە 

سەر دیوارەکە بێسودە وە بۆ پەڕینەوە لە دیوارەکە بەڕێگای ڕاستەوخۆ دەبێ 

ژمارەیەکی زۆر سەرباز لەدەست بات و لەهەمان کاتیشدا پێویستی بە 

کاتەی دەگاتە پایتەختی یۆنان لە شوێنە سەربازەکانی بوو چونکە دەیزانی تا ئەو

جیاجیاکان توشی شەڕ دەبێ بۆیە بڕیاری دا ژمارەیەک لەسەربازەکانی پاشەکشە 

پێبکات بۆ ئەوەی لەپشتەوە هێرشبکەنە سەر یۆنانیەکان کاتێک یۆنانیەکان 

بینیان نیوەی سەربازانی ئەخمینی خەریکی کشانەوەن لەوە گەیشتن ئەوە پیالنە 

بەو سەربازانەی کەدەمانەوە ڕاگەیاند من نیوەی سەربازەکان (مەردۆنیۆس)

دەبەم لەڕێگای دەریاچەوە لەپشتی ئەوان هێزەکەم دادەبەزێنم لەو کاتەدا دوو 

ئەگەر هەیە یەکیان ئەوەیە ئەوان لە پالنەکە دەگەن و بۆئەوەی دەورە نەدرێن 

واوە دەکشینەوە و ڕێگەمان دەدەن یان ئەوان لە پالنەکە ناگەن من لەد

هێرشدەکەم و ئێوەش لەپێشەوە هێرش بکەن ئەو کات ئێمە با ئاسانی 

سەرکەوتو دەبین ئەگەر گریمانی یەکەم ڕویدا ئێوە دوایان کەون تا دەگەن بەمن 

بەاڵم هەڵکردنی ڕەشەبا  [٢٥٣، ٢٥٢: ٢٠١٤:ن.ک]بەم جۆرە یۆنانیەکان لەناو دەبەین

چەند رۆژێک دواخست  ی بۆ(مەردۆنیۆس)و تێکچونی کەش وهەوا پالنەکەی 

سوپای ئەخمینیەکان گەیشتنە شوێنی مەبەست (ز.پ٢٤/٥/٤٩٠)دواتر لە 

فەرماندەی یۆنانیەکان بەبینینی کەشتیەکان لە مەبەستی ئەوان (ئامیداس)

تێگەیشت کەدەیانەوێت لەپشتەوە هێرش بکەنە سەریان بۆیە فەرمانی 

خمینیەکانیش دوایان بەسوپاکەی دا پاشەکشەبکەن و دیوارەکە جێبێلن هێزی ئە

کەوتن ئەو دەیویست بەم کارەی پێش لەدابەزینی هێزی ئەخمینیەکان بگرێت بۆ 

ئەو مەبەستە دەبوایە لە کەناری دەریا بەستێ و بجەنگێت بەاڵم لەو کاتەدا 

بۆیە لەگەڵ هێزەکەی بەتەواوی ئەخمینیەکان لەهەردوالوە هێرشیان دەکرد 

 [٢٥٤: ٢٠١٤:ن.ک]یەکان بەیەک گەیشتنپاشەکشەی کرد و هەردوو هێزی ئەخمین
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کاتێک ئامیداس هێزەکەی بەرەو دواوە کشاندەوە سەرچاوەکان باس لەوە دەکەن

لەڕێگەی جاڕچیەکانەوە بەهەموو خەڵکی ڕاگەیاند هاونیشتیمانیان نیشتیمان 

وەحشیەکان قاچیان خستۆتە ناو خاکی ڕاستەقینەی یۆنان !!!!لەمەترسیدایە

ی ڕم و شمشێری هەیە پێویستە چەک هەڵگرێ و ئەوەی توانای هەڵگرتن

ئامادەی جەنگ بێ دوای بیستنی ئەم هەواڵە تەواوی پیاوانی یۆنان لەهەموو 

دژی ئەخمینیەکان باس لەوە دەکرێ دەوڵەتە شارەکانەوە هاتن بۆ جەنگ 

پەرلەمانی واڵت بۆئەوەی دانەوێڵە و خواردن کەم نەبێ یاسایەکی دەرکرد بۆ 

وتیاران نەچن بۆ جەنگ و خەریکی بەرهەم هێنانی ئەوەی بەشێک لە ج

ئەو پیرەمێردانەی کە ))زەینەفۆن دەڵێت[7٠: ١٩٦7:ن.ب]دانەوێڵەبن بۆ دانیشتوان

سەربازی نەیدەگرتنەوە چەکیان بەدەستەوە گرت و گەیشتنە الی پیاوانی سوپا 

جەنگ دەبونە بار بەسەر سەربازە بەاڵم هەندێکیان زۆر پیر بوون لەمەیدانی 

وەکان و دەبوو ئاگاداری ئەوان بن بۆیە ئەوانیان گەڕاندەوە، هەروەها ال

(( (٦)کچەالوەکان ئەوانەی هاوسەرگیریان نەکردبوو چوونە مەیدانی جەنگ

کاتێک دوو سوپاکە ڕووبەڕووی یەکتری بوون  [٢٥،٢٦: ٢٠٠7:زەینەفۆن]

ەکان لەسەرەتادا سوپای ئەخمینیەکان توانی بەهێرشێکی خێرا سوپای ئەخمینی

تێکبشکێنێ بەاڵم بونی زەلکاوەکان لەهەردووالی مەیدانی جەنگدا وایکرد ئەو 

گروپانەی کەئەرکی پشتیوانیکردنی سەربازەکانی ڕیزی پێشەوەیان لەئەستۆدا 

لەئەنجامدا بەشێک  ،بوو نەتوانن یارمەتی سەربازەکای ڕیزی پێشەوە بدەن

گەمارۆدران لەم کاتەدا لەسەربازانی ئەخمینی لەالیەن سەربازە یۆنانیەکان 

دوای ئەوە .سەرکردەی سوپای ئەخمینیەکان فەرمانی پاشەکشەکردنی دا 

ئەخمینیەکان هەوڵیان دا لەڕێگەی دەریا بەدەورەدانی نیمچە دورگەی ئاتیک 

بەاڵم سەربازانی ئەخمینی  [٨١ :٢٠١١:پنا]لەپشتەوە هێرش بکەنە سەر یۆنانیەکان

ژمارەیان نزیکەی نۆ هەزار بینیان کەوا سەربازانی یۆنانی کە

دەبوون بەرگریان (سەربازانی پیادەی خاوەن چەکی قورس)واتا(پۆلیتوهو)

لەشارەکە دەکرد و لەالیەن شەش سەد چەکداری سەر بەدەوڵەتە شاری 

پشتگیری دەکران کەلەسنوری باکوری ئاتیک نیشتەجێکرابوون ( پالتێ)بچوکی

ڕێگەی ئاتیکیان گرتەبەر  لەدەوروبەری ڕۆژئاوای دەشتی ماراسۆنئەمانە 

هووپۆلیتەکان ڕمی تیژ و بچووکیان پێبوو ئەو سەربازانە لەناو کۆمەڵەیەکی 

یان پێدەگوترا هەریەک لەو ڤاالنژانە (ڤاالنژ)سەربازی تایبەت دەجەنگان کە

لەهەشت ڕیز هووپۆلیت پێکدەهات بەاڵم ئەم هێزانە لەجەنگی گەورە و سەخت 

بەاڵم سەرکردەی سوپای فارسەکان زانیاری  وەک فارسەکان لێهاتوو نەبوون

تەواویان نەبوو دەربارەی هێزوتوانای ئەم سوپا بچوکە نەبوو کە ڕووبەڕویان 

 دەبونەوە یۆنانیەکان لەگەڵ ئەوەی ژمارەشیان کەم بوو بەاڵم لە
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، ٩7:س.ب:ناردۆ]هێرشیان کردە سەر ئەخمینیەکان( ز.پ٤٩٠-٩-١٢)بەرەبەیانی

ی ئەوەی دوو دیوار لە باکور و باشوری ئەو لەشکرە لەشکری ئێران بەهۆ [٩٨

هەبوو نەیان دەتوانی بۆ هیچ ئاراستەیەک  بکشێنەوە سەربازەکان دەستیان 

بەشەڕکرد  وجەنگەکە لەنێوان هەردووال زیاتر تووند  دەبوو سەربازە 

 یۆنانیەکان لە پێشڕەوی دابوون سەرکەوتنییان نزیک بوو

هاتبوو زۆربەی سەربازانی فارس لەناوچون هێشتا رۆژ بەتەواوی کۆتایی نە

کۆمەڵێکیان لەلیتەکان رۆچون و بەشێکیان بەدەستی سەربازانی یۆنانی کوژران 

 دوای

سەرکەوتن سەرکردەی سوپای یۆنان چەند ڕستەیەکی لەسەر پارچەیەک نوسی 

و دایە دەستی یەکێ لەسەربازە گەنجەکان بۆئەوەی هەواڵی سەرکەوتن بگیەنێتە 

بڕی (7)(کم٤٢)ویش بەڕێکەوت بەرەو ئەسینا دوای بڕینی ماوەی خەڵک و ئە

دەگاتە پەرلەمانی یۆنان دەچێتە بەردەم ئەنجومەنی نوێنەران نوسراوەکەی دایە 

دوای (سەرکەوتن........سەرکەوتن)دەستی سەرۆکی پەرلەمان و هاواری کرد 

 (٢٦٢،٢٦٣: ٢٠١٤:ن.ک)ئەوە کۆچی دوایی کرد

 

ئەو سەربازەی کە هەواڵی سەرکەوتنی یۆناییەکانی  پەیکەری(٤)وێنەی ژمارە

 گەیاندە پەرلەمانی ئەسینا
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 (:دارای یەکەم)ڕێکخستنەکانی :تەوەری سێیەم

 :ڕێکخستنی ئیداری و ئابووری٣-١

لەماوە حوکمڕانی خۆیدا کۆمەڵە کارێکی گرنگی ئەنجامدا کەبوە ( دارای یەکەم)

بۆڕاپەڕاندنی کاروبارەکان بەشێوەیەکی ڕێک و ( دارا)،هۆی بەهێز کردنی واڵت

کەی دابەشی سەر چەند ویالیەتێک کرد کەژمارەیان تەئیمپراتۆریەپێک 

بوو لەهەر ویالیەتێک حاکمێک هەبوو کەپێیدەوترا دەویالیەت (٢٢یان٢٠)

کەکاروباری ویالیەتەکەی بەڕێوەدەبرد ئەم دابەشکاریە هۆکارێک ( شەهرەبان)

بۆئەوەی ئەو . کۆکردنەوەی باجەکان و پاراستنی ئاسایشی واڵت بوو بۆ ئاسان

دوو کەسی وەک چاودێر دانابو ( دارا)حاکمانە نەبن بەتاکە سەرچاوەی دەسەاڵت 

بەسەر ئەو حاکمانە یەکێکیان چاودێری کاروباری سەربازی و ئەوی تر 

بوو چاودێری کاروباری ئیداری دەکرد مەبەست لەدامەزراندنی ئەو کەسانە ئەوە

والیەکان کارەکانیان بەتەواوی ئەنجام دەدەن دەوڵەت بزانێ 

دەبوو هەر هەرێمێک سااڵنە لەداهاتی خۆیدا [٢١٥: ١٩7٨:سلیمان،فیتیان]یاخودنا

بڕێک پارەی دیاریکراو بۆخەزێنەی پاشا بنێرێت کەسەرجەمی دەبوو بە 

دەبوو  جگە لەو بڕەی کە بەزێڕ و زیو دابین دەکرا زیو بوو(٨)تاالنی(١٤٥٦٠)

هەندێ شتی تری وەک مەڕ و مااڵت و ئەسپ وەک دیاری ببەخشرێتە خەزێنەی 

پاشا هەر شەهرەبانێک قەڵەمڕەوێکی هەبوو کە پەیوەندیەکانی لەگەڵ دەسەاڵتی 

بریتی بوو (دارا)یەکێکی تر لە کارەکانی[٢١١: ٢٠١٣:گێرشمەن]ناوەند ڕێکدەخست

ندانی ئەم دەزگایە کارمە(دەزگای چاو و گوێی ئاسایش)لەپێکهێنانی 

لەهەرشوێنێک بونایە وەک ئەوەبوو چاو و گوێی پاشا لەوێ ئامادەبێت ئەمانە 

چاودێری کاروباری سەربازگەکان وبارودۆخی داراییان دەکرد ڕاپۆرتیان 

: ٢٠٠٩:سەرفرازی،فەیرۆزمەندی]بۆنزیکترین نوسینگەکانی ئاسایش دەنارد

واوی سەربەخۆبوون لەکاتی گەڕان ئەوانەی لەم دەزگایە کاریان دەکرد بەتە[٢٣٠

و پشکنینەکاندا ئەگەر پێویست بوایە هێزی سەربازیان بۆ ئامادە دەکرا بۆئاسان 

ڕایی کردنیی کاروبارەکانیان ئەمانە لەهەرچوار الی واڵت گەڕان و پشکنینیان 

ئەنجامدەدا ، لەپڕدا خۆیان دەخستە بەردەم کاربەدەستان و بەکارەکانیان 

ی بونی ئەم دەزگایانەوە والیەکان ناچار بوون کارەکانی خۆیان دادەچونەوە بەهۆ

یەکێکی تر لەکارە گرنگەکانی [٢١٢: ٢٠١٣:گێرشمەن]بەتەواوی جێبەجێ بکەن

دانانی کۆمەڵە یاسایەک بوو بۆ ڕێکخستنی کاروباری خەڵکی ،هەروەها ( دارا)

لەگەڵ سەردەمی نوێدا  فەرمانی دا کەیاسا کۆنەکان بخرێنە بەر لێکۆڵینەوە

داینان و نوێکردنەوەی یاسا کۆنەکان ( دارا)بگونجێنرێن ئەو یاسا نوێیانەی کە 

هۆکارێک بوو بۆڕێکخستنی ژیانی خەڵکی و چارەسەرکردنی کێشەکان بەپێی 
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هەمواری کردەوە یاسای ( دارا)یەکیک لەو یاسایانەی کە  [٥7: ٢٠١٤:ن.ک]یاسا

دانرابوو،هەروەها ( بردیای درۆین)ەمی ماڵیات و سەرانە بوو کەلەسەرد

چاکسازی کرد لەیاسای دادگایکردن  یاسای موڵکداریشی هەموار کرد هەرچەندە 

ئەم کارەی لەبەرژەوەندی دەوڵەت و فەرمانبەرانی دەوڵەت بوو بەاڵم ئەم 

 :٢٠٠٩:سەرفرازی،فەیرۆزمەندی]هەموارکردنە ئاژاوە و پاشاگەردانی چارەسەرکرد

دامەزراوەی ئاو دامەزرا بەسەرۆکی ئەم دامەزراوەیە (دارا) لەسەردەمی [٢٣٤

واتا ئەو کەسەی ئاوی بەدەستە، ئەرکی چاودێریکردنی ( تەر-ئاو)دەوترا

جۆگەکان و ئاوەرۆکان و ئەو ئاوبەندانە بوو کەلەسەر زێیەکان دروست دەکران 

گرنگی ( کوروش)وەک ئاوبەندی خۆراسان دروستکردنی ئاو بەند لەسەردەمی 

زیاتر گرنگی پێدرا چونکە دەیزانی بۆبەردەوام ( دارا)دراوە و لەسەردەمی پێ

بوونی کشتوکاڵ دەبێ گرنگی بەدروستکردنی ئاوبەند بدرێ بۆ ئەوەی لەکاتی 

دەیویست سەرتاسەری ( دارا)[ ٦٥ :٢٠١٤:ن.ک]بێبارانی پشتیان پێببەسترێ

ێتەوە بەم ویالیەتە دوور و نزیکەکان بەهۆی ڕێگایی ئەمن بەیەکەوەببەست

کارەی هەم دەسەاڵتی ناوەندی بەهێزکرد و هەم دەیتوانی پەیوەندی نێوان 

ویالیەتە دوورەکان باشتربکات،ئەم ڕێگایە زۆر بەباشی لەالیەن پاسەوانەکانەوە 

پارێزگاری لێدەکرا بەهۆی ئەم ڕێگایانەوە نامەبەرەکان دەیان توانی خێراتر 

نەوەی کەل و پەلی بازرگانیان لە هاتوچۆبکەن هەروەها ئەم ڕێگایانە گواست

لەبەناوبانگترین ئەم ڕێگایانە ئەو  ویالیەتێکەوە بۆ ویالیەتێکی تر ئاسانتر دەکرد

ئەم ڕێگاییەی لەنێوان ( دارا)ناسرابوو ( ڕێگای فەرمانڕەوای)ڕێگایە بوو کەبە

لەسەر ئەم ڕێگایانەدا وێستگە و میوانخانە هەبوون .شوش وسارد دروستکرد

وێستگە بوون (١١١)تگەکان لە شوشەوە تاوەکو سارد ژمارەی وێس

،نێردراوانی ئیمپراتۆری کۆمەڵە سوارچاکێک بوون کەبەردەوام لەوێستگەکان 

گۆڕینی ساڵنامە و [٦٢:س.ب:ناردۆ]ئەسپەکانیان دەگۆڕی و پشوویان دەدا

جێگیرکردنی جەژنەکان و دیاریکردنی وەرزەکانی کشتوکاڵ و ئاودێری لەکارە 

ن دارا بۆ داڕشتنەوەی ساڵنامەی تازە لیژنەیەکی پێکهێنا (دارا)گرنگەکانی 

لەزانایانی بابلی و میسری هەروەها ئەستێرە ناسانی فارسیش لەم لیژنەیە 

( دارا)،(دێنی تۆن)بوونیان هەبوو سەرۆکی لیژنەکە زانایەکی بابلی بوو بەناوی

رەی ڕۆژی ساڵنامەیەک دروست بکەن کەتێیدا ژما وداوای لەم لیژنەیە کردبو

مانگەکان وەک یەک بێ چونکە لەساڵنامەی کۆنی ئێراندا هەرساڵێک 

ڕۆژ بوو، ژمارەی ڕۆژەکانی (٣٦)انگ بوو هەرمانگێکیش م(١٠)

ڕۆژ دەمایەوە بۆیە دەیانخستە (٥)ڕۆژە لەو دابەشکاریەی ئەوان(٣٦٥)ساڵیش

بەاڵم دوای لێکۆڵینەوە زاناکان .ڕۆژ(٤١)سەر مانگی کۆتایی و دەبوو بە

ڕۆژ،پێنج مانگی (٣١)مانگ شەش مانگی یەکەم(١٢)یاریان دا ساڵ بکەنەبڕ
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ڕۆژ بوو ئەم ساڵە لەئێستا لەئێران (٢٩)ڕۆژ بوو مانگی کۆتایی(٣٠)دووەم

سیستەمی تاپۆ ( دارا)لەسەردەمی  [٦٠-٥7: ٢٠١٤:ن.ک]ناسراوە(کەبیسە)بەساڵی 

( بوجیەکەم)لە میسر بوو وەک فەرماندەی هێزەکانی (دارا)کاتێکدامەزرا 

ئەستێرە ناسی و :سەرسامی زۆرێک لەزانستەکانی خەڵکی میسر بوو وەک

دروستکردنی سایلۆ و سیستەمی تاپۆ بۆیە کاتێک گەڕایەوە بۆ واڵتەکەی 

بڕیاری دامەزراندنی سیستەمی تاپۆی دا لەم تاپۆیانەدا ناوی خاوەنی زەوی و 

چیتر دەسەاڵت  ڕووبەری زەویەکەی تێدا تۆمار کرابوو بپهپی ئەم سیستەمەوە

: ١٩٦٨:دیاکۆنۆف]داران نەیاندەتوانی زەوی بێدەسەاڵتەکان زەوت بکەن

گرنگی زۆری دەدا بە الیەنی بیناسازی و دروستکردنی ( دارا)هەروەها [١٣٦

کۆشک و تەالر دروستکردنی تەختی جەمشید و کۆشکی پێرسیپۆلیس بەڵگەن 

کەلەسەردەمی رسیپۆلیس بەالیەنی بیناسازی کۆشکی پێ( دارا)لەسەر گرنگیدانی 

دەستکرا بەدروستکردنی و دواتر لەسەردەمی جێنشینەکانی تەواو کرا ئەم (دارا)

کۆشکە تەواوی هونەرەکانی بیناسازی و ڕازاندنەوەی جیهانی لەخۆیدا 

چونکە تەنها ئەندازیار و کارمەنی فارسی کاریان لەدروستکردنی  کۆکردبۆوە

نەتەوە جیاوازەکان وەک  و کارمەندانیئەم کۆشکە نەدەکرد بەڵکو ئەندازیار 

: ٢٠١٤:ن.ک]یۆنانی و میسری بەشداربوون لە دروستکردنی ئەم کۆشکە

ئەوەی کەلە هونەری بیناسازی ئەخمینیەکان گرنگی زۆری پێدەدرا [٣7

ئەم ئەستوندانە بە دروستکردنی دینگە یان ئەستوندە بوو هەندێک دروستکردنی 

ورەی پەرستگای تێپسی بیسر السایکردنەوەی بیناسازی هۆڵی گە

دامەزرا لەالی ( دارا)دامەزراوەی پۆستە لەسەردەمی [١٠٠: ٢٠١١:بهزادی]دادەنێن

ناسرابوو لەم دامەزراوەیە بەشێک ( چاپارخانە و بورجەکان)ئەخمینیەکان بە

هەبوو وەک بێتەلی ئێستا وابوو پێکهاتبوو لەکۆمەڵێک بورج المەودای 

دیاریکراو دروستکرابوو لەڕۆژدا لەڕێگای نیشانەکان و لەشەویشدا لەڕێگای 

( دارا)تریان ئاگادار دەکردەوە سەرچاوەکان باس لەوەدەکەن مەشخەڵ یەک

بۆئاڵوگۆڕکردنی هەواڵەکان سودی لە کۆتری نامەبەر وەرگرتوە بەاڵم ئەم سود 

لەڕووی ئابوریشەوە [١٨٥: ٢٠١٠:نراقی]وەرگرتنە بەشێوەیەکی کەمتر بوو

ڕێکخستن و نۆژەن کردنەوەی ڕێگاوبانەکان و ڕێکخستنی بازرگانی لەنێوان 

ارەکان و ڕێکخستنی وەرزەکانی چاندن و دابینکردنی ئاو و ئاوەڕۆ بۆکشتوکاڵ ش

وایکردبوو واڵت لەڕووی ئابوریەوە لەبارودۆخێکی زۆر باشدا بێت هەروەها 

( دەریک)سکەیەکی زێڕی لێدا کەیۆنانیەکان پێیان دەوت ( دارا)لەسەردەمی 

وکاری هەردوو لەسەر ڕو(سیگلۆ)هەروەها سکەیەکی زیوی لێدا پێی دەوترا 

دراوەکە وێنەی پاشای لەسەرە کەتاجی لەسەرە و کەوانی 

 [٥7: ٢٠١٢:ن.ک]بەدەستەوەیە
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 کە بەدەریک ناسرابوو( دارا)دراوی زێڕی سەردەمی (٥)وێنەی ژمارە

 (:دارای یەکەم)ئاین و زمان لەسەردەمی ٣-٢

گا و هیرۆدۆت دەربارەی ئاینی ئەخمینیەکان گوتویەتی فارسەکان پەرست:ئاین-أ

پەرستن ،بەاڵم ئەوەی ڕاستی بێ ئەوەیە  و پەیکەریان نەبوو بۆقوربانیگا 

شارێک بوون و بەفەرمانی لە فارسەکان سێ پەرستگایان هەبوو هەریەکەو

پاشاکان دروست کرابوون هەر یەک لەم پەرستگایانە لەسەر شێوەی تاوەرێکی 

ن بۆخوداکانی چوارگۆشەی دروست کرابوو،لەگەڵ ئەوەشدا فارسەکان پەیکەریا

هەروەها  نەخش و نیگاری سەر گۆڕی پاشاکان وێنەی خۆیان دروست دەکرد 

پاشاکانیان دەرخستوە بەرامبەر قوربانیگا کە ئاگری پیرۆزی تێداهەڵگیرساوە 

لەڕۆژگاری ئەخمینیەکان وردە وردە ئاینی زەردەشتی لەواڵت 

زەردەشتی بوو  ئاینی( دارای یەکەم)لەسەردەمی  [٩7: ٢٠١١:بهزادی]باڵوبۆوە

بەئاینی فەرمی لەواڵت لەهەموو نوسراوەکاندا ئاماژە بەوەدەکات ئەو بەهۆی 

هێز و توانای ئاهورامەزداوە بوە پاشا و هەموو سەرکەوتنەکانی بەهۆی 

ئاهورامەزدا یەزدانێکی ))هێزودەسەاڵتی ئاهورامەزداوەیە لەنوسراوێک دادەڵێ

،ئەو زەوی و ئاسمان و مرۆڤەکانی ەگەورەیە و لەهەموو یەزدانەکانی تر مەزنتر

ئافراندووە،ئەو منی کردۆتە پاشای ئەم سەرزەمینە فراوانەی کە پێکهاتوە 

لەچەند واڵتێکی وەک فارس و مادد و نەتەوەکانی تر و هەریەکە و خاوەنی 

زمانی خۆیانن ، واڵتێک کە پڕە لە چیا و دەشت لەالیەک سەری دەگاتەوە دەریا 

ئێرانی سەردەمی ئەخمینیەکان  [٢٢٨: ٢٠١٣:گێرشمەن]((بیابان و لەالیەکی تر دەگاتە

لەسەر بنەمای ئاین هەڵنەدەسوڕا تەنانەت زۆربەی ئەو نەتەوانەی  کە لەژێر 

دەسەاڵتی ئەخمینیەکان بوون خواوەندی ڕەسەنی خۆیان دەپەرست واتا بەزۆر 

ئاینیان بەسەردا نەدەسەپاندن فارسەکان بەر لەئەخمینیەکان باوەڕیان بە 

سروشتیەکانی وەک ڕۆژ و مانگ و ئەستێرەیان فرەخوداوەندی هەبوو دیاردە 

دەپەرست لەڕیزی ئەو خواوەندە سروشتیانە خواوەندێکی ئاسمانی هەبوو 

بەناوی ئاهورامەزدا کەلە سەرەتادا لەناوچەکانی باکوور دەپەرسترا و  
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ز لە ناوەند و باشوری واڵت باڵوبۆوە لەو ناوەدا پیاوێک .لەهەزارەی دووەمی پ

بانگەشەی پێغەمبەرایەتی دەکرد بەوەی لەالیەن ( زەردەشت)دەرکەوت بە ناوی 

هورامەزدا ڕەوانەکراوە یۆنانیەکان و گەالنی ڕۆژئاوا بە زەردەشتیان ئا

سیتاما کوڕی )زەردەشت ناوی تەواوی [ ٨٠،٨١:س.ب:ناردۆ](زۆرۆ ئاستێر)دەگوت

بەپێی زۆربەی سەرچاوەکان زەردەشت ( دۆغدایە)ە دایکی ناوی(پورشاسپ

لە خێزانێکی ئاسایی لەنزیک دەریاچەی ورمێ لەهەرێمی مادد (ز.پ٦٦٠)لەساڵی

هەر لەمنداڵیەوە فێری خوێندن و نوسین و ئەسپ سواری و . لە دایک بووە

رودەکاتە ژیانی تەنیای و هونەری جەنگی بووە،لەتەمەنی بیست ساڵی 

لەدوای دەساڵ لەم تەنیاییە دێتەوە ناو خەڵک ( سبالن)خوداپەرستی لەچیای

سەرەتا بانگەوازەکەی [٣١: ٢٠١١:ن.ک]انگەشەی پێغەمبەرایەتی دەکاتب

بەاڵم سەرکەوتنی لەهەرێمی سەجستانی ڕۆژهەاڵتی ئێراندا باڵوکردۆتەوە 

بەدەست نەهێناوە بۆیە ڕوودەکاتە هەرێمی باختەر لەباکوری ڕۆژهەاڵتی ئێران 

دنەوەی دەست داکات بەباڵوکر( نار گوشتاسپ)بەیارمەتی پاشای ئەم هەرێمە 

پەیامەکەی باس لەوە دەکرێ زەردەشت لەشەڕێک دژی ئەوهۆزانەی 

لەئاینی زەردەشتی دوو خواوەند بونی .کەدژبەئاینەکەی بوون کوژراوە

کە خواوەندی ( ئەهریمەن)کە خواوەندی چاکەیە هەروەها(ئاهورامەزدا)هەیە

وو زەردەشت درۆی بەسەرچاوەی هەم [١٢٩، ١٢٨: ٢٠١٠:عباد]تاریکی و خراپەیە

خراپیەکان داناوە بەردەوام هانی شوێنکەوتوانی داوە ڕاستی بڵێن و لەدرۆ 

بیری )لەسەر سێ بنەمایی سەرەکی دامەزراوەدوورکەونەوە ئاینی زەردەشتی 

کتێبی ئاینی زەردەشتی [٢٣: ٢٠١٠:نراقی](کرداری چاک-گوفتاری چاک-چاک

ایەی لەالیەن ئاڤێستایە کەلەالیەن زەردەشتەوە نوسراوە بەاڵم ئەو ئاڤێست

زەردەشت نوسراوە لە چوار بەشی تەنها یەک بەشی ماوە ئەوەش بەهۆی 

کتێبی ئاڤێستا بەفەرمانی [١٠٢: ٢٠١٠:مارف]جەنگ و پەالمارەکان

دوودانەی لێنوسراوەتەوە یەکێکیان لە ئاتەشگەی (گوشتاسپ)

دانراوە بەاڵم ئەم کتێبە (دارا)پارێزراوە دواتر لەکتێبخانەی (نیشتک)قەاڵی

ئاینی .ەهێرشی ئەسکەندەری مەکدۆنی بەسەر ئەخمینیەکان سوتێنراوەل

کرا (ز.پ٥٢١)لەساڵی ( دارای یەکەم)زەردەشتی بۆیەکەمجار لەسەردەمی 

وەرگرتنی ئایینەکەی لەالیەن خەڵک نەکردە ( دارا)بەئاینی فەرمی واڵت، بەاڵم 

کتێبی ئاڤێستا لە زمانی ( دارا)لسەردەمی [٨٥١: ٢٠١٢:ن.ک]زۆرەملێ

وەرگێڕدرا بۆسەر زمانی فارسی هۆکاری وەرگێڕانەکەشی دەگەڕێتەوە (٩)باختەری

بۆ ئەوەی جگە لەماددەکان هیچ کەسێکی تر نەیدەتوانی لەدەقەکانی ئاڤێستا 

ئەم وەرگێڕانە تێچووی زۆری پێویست بوو و کارێکی . و شی بکاتەوە  تێبگات

ی بۆ پێکهێنرا و زەحمەت بوو تەنها بەکەسێک ئەنجام نەدەدرا بۆیە لیژنە
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سەرپەرشتی دەکرا کەتاکەکەس بوو لە ماددەکان ( فەراورد)لەالیەن 

دەکرد بۆ وەرگێڕانی ئاڤێستا ماددەکانی تر دژی یەم وەرگێڕانە بوو ( دارا)پاڵپشتی

چونکە ئاڤێستای لەدەستی ماددەکان دەرهێنا و وایکرد هەمووان لە دەقەکانی 

 [٦١، ٦٠: ٢٠١٤:ن.ک]تێبگەن

فارسەکان لەقۆناغە جیاوازەکانی مێژووی خۆیاندا بەزمانی :زمانخەت و -ب

زمانی خەڵکی دەربار و ( دارای یەکەم)جۆراوجۆر قسەیان کردووە لەسەردەمی

پیاوانی گەورە زمانی ئارامی بوو هەروەها فارسەکان خەتی بزماری و ئەلف و 

تا [٥٨١: ٢٠١١:دۆرانت]بێی بڕگەیی ئارامیان بەکار هێناوە بۆ نوسینی بەڵگەنامەکان

بزماری بوو کوە لەچل پیت پێکهاتبوو سێ ڕێنوسی فارسەکان (دارا)سەردەمی 

و چوار پیتیش وەک هێما (ئا-یا-واو)لەو پیتانە دەنگیان هەبوو کە بریتی بوون لە

بەکاردەهاتن و گۆڕانیان بەسەر نەدەهات ، سی و دوو پیتەکەی تر هەموویان 

بایە پیتێک هەبوو وەک خاڵی کۆتایی  ئەلف و بێی بزماری بوون لەو ئەلف و

ئەمڕۆ وابو فێربوونی ئەم چل پیتە و تێکەڵکردنی بۆ خەڵک کارێکی زەحمەت 

( دارا)بوو بۆیە ئەو کەسانەی کە خوێندەوار بوون ژمارەیان کەم بوو بۆیە 

لەیەکەم ساڵی فەرمانڕەوای ڕێنوسی ئارامی کردە جێگرەوەی ڕێنوسی بزماری 

ێندن بۆ مدااڵن بەخۆڕای و زۆرەملێ بێت ولەهەموو هەروەها بڕیاریدا  خو

زمان و خەتی ئارامی  [٨، 7: ٢٠١٤:ن.ک]بخوێندرێتخوێندنگاکان ڕێنوسی تازە 

وە  هەڵبژێردرا هەموو کارێکی پێدەکرا وەک نسینەوەی (دارا)کەلەالیەن 

یاساکان و بەڵگەنامەکان و کاروباری ڕۆژانە هەروەها بەرد نوسی بێستونیش 

ڕەنگە  خەتی ئارامی ئاسانترین خەت بوبێ .و خەتی ئارامی نوسراوەبە زمان 

لەو سەردەمەدا کە لەسەرەتادا لەبەشی ڕۆژئاوای ئیمپراتۆریەتی ئەخمینی بەکار 

دەهات دواتر بەتەواوی واڵت باڵو بۆوە خەڵک بەئاسانی لەگەڵی ڕاهاتن چونکە 

یی پیتەکانی کەمتر خەتێکی ئاسانتر بوو بەبەراورد لەگەڵ خەتی بزماری و ژمارە

 [  ٩٢٣، ٩٢٢: ٢٠١٢:ن.ک]پیت(٣٦)بوو کە پێکهاتبوو لە
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ئەنجام 

 

ز توانیان .ئەخمینیەکان بەشێکن لە گەالنی کۆنی ئێران لەهەزارەی دووەمی پ-١

دەسەاڵتێک بۆخۆیان دروست بکەن و بۆماوەیی نزیکەی دووسەدە و نیو حوکم 

کوروشی ) ڕانی دەکەن لەوانە  ڕانیبکەن لەو ماوەیەدا کۆمەڵێك پاشا حوکم

 (دارای یەکەم-گەورە

کوروشی گەورە بەلەناوبردنی دەوڵەتی مادد توانی دەوڵەتی ئەخمینی -٢

 دابمەزرێنێت و ببێتە دامەزرێنەری ڕاستەقینەی دەوڵەتی ئەخمینی

ز لە لوتکەی .پ٤٨٦-٥٢٢دەوڵەتی ئەخمینی لەسەردەمی دارای یەکەم -٣

 ت زۆر بەرفراوان بوودابوو سنوری واڵهێزودەسەاڵت 

دارای یەکەم گرنگیەکی زۆری داوە بەکاروباری ئیداری و بەرێوەبردنی واڵت -٤

 ، هەوڵی داوە واڵتەکەی لەهەموو الیەنێک پێشبخات

لەسەردەمی دارا کۆمەڵێک شۆڕش وڕاپەڕین لە ناوەخۆ و دەرەوەی واڵت -٥

ا توانی بەلێهاتووی سەریان هەڵدا لەوانە ڕاپەڕینەکانی بابل و عیالم بەاڵم دار

 خۆی بەسەر هەموو ئەو ڕاپەڕینانە دابمرکێنێتەوە

هەوڵەکانی دارا لەپێناو دابین کردنی ئەمن و ئاسایش لەڕێگایی دانانی یاسا و -٦

جێبەجێ کردنی دادوەری،چاکسازیەکانی لەبواری ئابوری و گرنگیدان بە بەنداو 

 رانی خەڵکاشتر بوونی ژیان و گوزەو ئاو ئاوەڕۆ بونە هۆکاری ب

لەسەردەمی دارای یەکەم ئاینی زەردەشتی بوو بەئاینی فەرمی لەواڵت بەاڵم -7

ئاینەکەی بەزۆری ناسەپاند بەسەر نەتەوەکانی ژێر دەسەاڵتی زۆرێک لە 

نەتەوەکانی ژێر دەسەاڵتی دەوڵەتی ئەخمینی هەر لەسەر ئاینی ڕەسەنی خۆیان 

 مانەوە

ز لەنێوان .پ٤٩٠لەساڵی  لەسەردەمی دارای یەکەم شەڕی ماراسۆن-٨

  فارسەکان و یۆنانیەکان ڕوویدا لەو شەڕەدا فارسەکان زۆر بەخراپی شکان
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 :پەراوێزەکان

 :تەوەری یەکەم

بەاڵم دەکرێ بڵێین وەک تاوەکو ئێستا ڕەگەزیان بەتەواوی ساغ نەبۆتەوە -١

لولوبیەکان و گوتیەکان گەلێکی کۆنی چیایی زاگرۆسن،گەلێکی بەهێز 

وجەنگاوەر بوون پیشەی سەرەکیان کشتوکاڵ و ئاژەڵ بەخێوکردن 

 [٨٥: ٢٠١٥:عبدالواحد]بوو

ناوچەیەکە دەکەوێتە پشت چیای بەختیاری لەسەر ڕووباری کارون دەکەوێتە -٢

 [٢٣7: س.ب:سلیم]باشوری ڕۆژهەاڵتی سوس لەناوچەی عیالمیەکان

ئاسییای بچووک و  نەتەوەیەکن بە ڕەگەز هیندۆئەوروپین لەبەشی ڕۆژهەاڵتی-٣

کردنی ئەسپ و  ماین واڵتی مادد نیشتەجێ بوون خەریکی بەخێو

 [٢٠١٥:٩١،٩٢:عبدالواحد]بوون

یەکێک بوو لە گەورە پیاوانی مادد ئیستیاگ ئەوی کردە سەرکردەی سوپای -٤

مادد بۆ شەڕکردن لەدژی کوروش بەاڵم ئەو دەچێتە پاڵ کوروش بەهۆی ئەوەی 

 [٣٣٥: ٢٠١٨:باقر]ی ئەوی کوشتبوولەڕابردوو ئیستیاگ کوڕێک

 :تەوەری دووەم

ناوچەیەکە دەکەوێتە دەشتەکانی باشور وباشوری ڕۆژهەاڵتی ئێران -٥

 [٨٤: ٢٠١٥:عبدالواحد]ناوچەکانی عەرەبستان و خۆزستان دەگرێتەوە

بەشداری کردنی ئافرەتان لەجەنگ تەنیا ئەو ئافرەتانەی دەگرتەوە کە -٦

وەها وەرزشکار بوون و تەنیا کچانی دەوڵەتە هاوسەرگیریان نەکردبوو هەر

 [٢٠١٥: ٢٠١٤:ن.ک]شاری ئیسپارتا بوون

کم ٤٢لە ئێستاشدا بەشداربووان لە ڕاکردنی ماراسۆن مەودای زیاتر لە -7

ڕادەکەن واتا مەودای نێوان جەنگەکە و پەرلەمانی ئەسینا بۆ ئەوەی یادی ئەو 

 [٢٦٣: ٢٠١٤:ن.ک]سەربازە بەرز ڕابگرن
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 :ی سێیەمتەوەر

بریتیە لەیەکەیەکی کێشان کە یۆنانیەکان بەکاریان دەهێنا تااڵنێک نزیکەی -٨

: ٢٠١٣:گێرشمەن]کگم بوو هەروەها تاالن یەکەی سکەی زێڕ و زیویش بوو٢٦

٢١١] 

: ٢٠١٤:ن.ک]واتا باختەران یان کرماشان و هەمان زمانی کوردی ئێستایە-٩

٦٠] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٢٦ 
 

 :لیستی سەرچاوەکان

 :سەرچاوە کوردیەکان

چاپی .،مێژووی کۆنی ڕۆژهەاڵتی نزیک٢٠١٥عبدالواحد،کەلسومە جەمیل،-١

 .هەولێر_نوسینگەی تەفسیر بۆ باڵوکردنەوە و ڕاگەیاندن:یەکەم

ەرەتاوە هەتا هاتنی ئاینی ،مێژووی ئێران لەس٢٠١٣گێرشمەن،ڕۆمان،-٢

 .تاران_سەاڵحەدین ئاشتی،ئێران :وەرگێڕ.ئیسالم

فەرهاد عزیز خۆشناو،چاپی :وەرگێڕ.س،ئیمپڕاتۆریەتی ئێران.ب،ناردۆ،دان-٣

 .هەولێر_چاپخانەی وەزارەتی ڕۆشنبیری:دووەم

چاپخانەی :چاپی یەکەم.،دەوڵەتی ماد٢٠١١مارف،عمر ئیسماعیل،-٤

 .سلێمانی_پەیوەند

،ئاریایی و نائاریاییەکان لەڕوانگەی کۆنی ٢٠١٥بهزادی،روقیە،-٥

 .هەولێر_چاپخانەی ڕۆژهەاڵت:او،چاپی یەکەمفەرهاد خۆشن:وەرگێڕ.مێژوودا

،دێرینە ناسی و هونەر ٢٠٠٩بەهمەن،/فیروزمندی،علی ئەکبەر/سەرفرازی-٦

وریا :وەرگێڕ.دەوڵەتی مادد و هەخامەنشیەکان لەسەردەمە مێژوویەکانی

 .هەولێر_چاپخانەی هێڤی:قانع،چاپی یەکەم

زاهیر محمد :وەرگێڕ.،نهێنیەکانی شارستانیەتی یۆنان٢٠١١پنا،بهنام محمد،-7

 .سلێمانی_چاپخانەی چوارچرا:رەشید،چاپی دووەم

حەمەسدیق میرزا،چاپی :وەرگێڕ.،دوانزە سەدە بێدەنگی٢٠٠٤پورپیرا،ناسر،-٨

 .سلێمانی_چاپخانەی شڤان:یەکەم

سەالحەدین :وەرگێڕ.،مێژووی ئێران سەردەمی هەخامەنشیەکان٢٠١٢ن،.ک-٩

 .تاران_ئێران:ئاشتی،چاپی دووەم

عەبدوال :وەرگێڕ.،مێژووی دەوڵەتی ساسانی٢٠١٠باد،مفید رائف محمد،الع-١٠

 .سلێمانی_چاپخانەی سایە:گەرمیانی،چاپی دووەم

،سەرەتایەک بۆ مێژووی شارستانیە ٢٠١٨باقر،تەها،-١١

کەمال نوری مەعروف،چاپخانەی _عوسمان عزیز عەالف:وەرگێڕ.دێرینەکان

 .تاران
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چاپی .وباوەڕی ئایینی زەردەشتیەت،پوختەیەک لە مێژوو و بیر٢٠١٩ن،.ک-١٢

 .کوردستان:یەکەم

کولتوور و ناسنامەی ،٢٠٠٨کریستیەن،/الیسۆن،فیلیپ/کرینبروک-١٣

 .دهۆک_چاپخانەی خانی:وریا رەحمانی،چاپی یەکەم:وەرگێڕ.کورد

عەبدوالی ڕەسولی،چاپی :وەرگێڕ.،مێژووی شارستانیەت٢٠١١دۆنات،ویل،-١٤

 .سلێمانی_چاپخانەی چوارچرا:یەکەم

وەرگێڕان لە یۆنانیەوە بۆ .،گەشتەکەی زەینەفۆن٢٠١٢زەینەفۆن،-١٥

محمد مسعود :رێکس وانەر،وەرگێڕان لە ئینگلیزیەوە بۆ کوردی:ئینگلیزی

 .سلێمانی_چاپخانەی ڕۆشنبیری:محمد،چاپی دووەم

،چەردەیەک لە مێژووی ئێران لە کۆچی ٢٠١٠نراقی،حەسەن،-١٦

ڕێبوار سەرتیپ :وەرگێڕ.ەهلەویتا کۆتاییبزنجیرەیی ب ئاریاییەکانەوە

 .سلێمانی_زەندی،چاپخانەی سیڤا

،مێژووی ٢٠١٤رۆمەن،/هێرتزفێڵد/ماریژان.گێرشمەن/هێرتزفێڵد/مۆڵە-١7

وەرگێڕانی بۆ (.پێش مادد تا کۆتایی ساسانیەکان)میسۆپۆتامیا و زاگرۆس

ئەردەاڵن مام وسو :زەبیحوال مەنسوری،وەرگێڕانی بۆ کوردی:فارسی

 .هەولێر:بەرگی یەکەم:کەمدزەیی،چاپی یە

،مێژووی ٢٠١٤رۆمەن،/هێرتزفێڵد/ماریژان.گێرشمەن/هێرتزفێڵد/مۆڵە-١٨

وەرگێڕانی بۆ (.پێش مادد تا کۆتایی ساسانیەکان)میسۆپۆتامیا و زاگرۆس

ئەردەاڵن مام وسو :زەبیحوال مەنسوری،وەرگێڕانی بۆ کوردی:فارسی

 .هەولێر:بەرگی یەکەم:دزەیی،چاپی یەکەم

مەکتەبی :ووەمبورهان قانع،چاپی د:وەرگێر.،میدیا٢٠٠٥م،.ۆف،ئیدیاکۆن-١٩

 (.ک.ن.ی)ناوەندی ڕاگەیاندنی 

زانەر :وەرگێڕ.،پوختەیەکی گرنگ لەمێژووی هیرۆدۆت٢٠١٠هیرۆدۆت،-٢٠

 .سلێمانی_چاپخانەی چوارچرا:،چاپی سێیەممحەمەد

 :سەرچاوە عەرەبیەکان-ب

دار .ق االدنی القدیمتاریخ الشرمعالم س،.محمد ابوالمحاسن،ب،عصفور-١

 .لبنان_هضة العربیة البیروتالن



٢٨ 
 

دار النهضة  .س،دراسات في تاریخ الشرق االدنی القدیم.سلیم،احمد امین،ب-٢

 .لبنان_العربیة البیروت

 .بغداد.،العراق في التاریخ١٩٨٣ب،ن،-٣

،محاضرات في التاریخ ١٩7٨احمد مالک،\فیتیان،دکتور عامر/سلیمان-٤

 .بغداد.القدیم

 :سەرچاوەکان بە فارسی-ج

 .تهرانعیسا بهنام،:ترجمە.، تمدن ایرانی١٩٦7فرانسوی،-١

 .روحی ارباب،تهران:ترجمە.،تاریخ ایران باستان١٩٦٨دیاکونوف-٢
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