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 سةبارةت بة كؤتايي مرينشيين شةدادي دوو بؤضوون هةية:

ساااااَلي  -1 شااااةدادية 468كؤمةَلَيك مَيذوونوس ئاماذة بةوة دةكةن كة  شاااايين  ساااااَلي كؤتايي مرين ك( 
وضة كورديةكان بطةِرَيننةوة ذَير دةسةآلتي لةسةر دةسيت مةليك شاي سةجلوقي، كة تواني زؤربةي نا

 خؤي، و شاري دوين(يش بطرآ، و دواي ئةم ساَلةش هةواَلي شةداديةكان نامَينآ.

ساااااااَلي  -2 سااااااي تر  َييان واية كة  شاااااايين 595هةندآ مَيذوونو ساااااااَلي ِرووخان و كؤتايي مرين ك( 
شااااةداديةكان توانيويانة لة  ئاني(  درَيذة بة فةرمانِرةوايةتيان بدةن، شااااةدادية، بة بةَلطةي ئةوةي كة 

 بةآلم دواتر لة اليةن مةغؤلةكانةوة كؤتاييان  آ هَينراوة.

 ك(:                                               469-343مرينشيين رةوادي لة هةرَيمي ئازةربيجان 

سااااااةردةمي  اةب اا شااااااينااناةب لاة  سااااااي، ئاةم هاةرَيماة هاةرَيمي ئاازةربيجاان ياةكيَاك بوو لاة هاةرَيماة كوردن
شاااااايَاك بوو لاة دةولَاةتي  ضااااااةياةكي باةرفراوان بوو، كاة باة دةكاةوَيةاة بااكوري ِرؤذئااواي وآلتي فاارس، نااو
ضايا،  ابن قوق ( لة كةَي ةكةيدا بة ناوي  ساي، هةروةها دةكةوتة نَيوان هةرَيمي ئاران و هةرَيمي   ةب ا

  صورة األرض( ئاماذة بةم هةرَيمة دةكات لةطةأل شارةكانى.

 ز( مرينشينَيكي كوردي دامةزرا لة ئازةربيجان بة ناوي مرينشيين رةوادي، 10ك/4لة سةدةي  

شااي هةية كة زانياريةكي ئةوتؤ لة بارةيانةوة نية،  سااةردةمَيكي ضااةند  شااينة ئاَلؤزة و  مَيذووي ئةم مرين
ساااآلني  سااةكان لة بارةيا420-350بةتاي ةتي ماوةي نَيوان  ضاااوة  ةرةبي و فار سااةر نةوة بآ ك(، كة 

 دةنطن.

شاااااينة دةطةِرَيةةوة بؤ مري  مد  ضااااااكةي دامةزراندني ئةم مرين ساااااةبارةت بة مريي دامةزرَينةر ئةوة 
 (، ضونكة سةرؤكي هؤزي رةوادي بووة لة ئازةربيجان.345-343كوِري قسني روادي( 

 هؤكارةكاني دامةزراندني مرينشيين روادي:

 لة اليةن بوةيهيةكانةوة.بةديلطرتين مري مرزباني يةكةم ساالري(  -1

سااةرؤكي هؤزَيكي  -2 سااَيكي لَيهاتوو و بة توانا و  سااني روادي(، كة كة سااايةتي مري  مد ق ِرؤَلي كة
 طةورة و بةهَيز بوو.

 سياسةتي المةركةزيةتي بوةيهيةكان، ئةمةش ِرؤَلي ِراسةةوخؤي هةبوو. -3

 الوازي خةالفةتي  ةب اسي، دووري لة سةنةةري خةالفةت. -4



ضااااااي دوايي دةكاات، و دو سااااااني( كؤ شاااااايين رةوادي مريي داماةزرَيناةر  ماد ق اي داماةزرانادني مرين
جااا  الروادي(  بااة  بوا ي سااااااراو بوو  نااا كااة  سااااااني كوِري  مااد(  ناااوي  ق بااة  كااةي  ( 378-345كوِرة

 دةسةآلتي وةرطرت.

سااوَينآ، دواتريش 345ئةوةبوو تواني لة   يااة سااةآلتي تَيدا ب شاااري تةورَيز بطرآ، و دة بايةخَيكي ك( 
 زؤري  َيدا، كاروباري شارةكةي ِرَيكخست و شورةيةكي قاميي لة دةوري شارةكة دروسةكرد.

سااااااةآلتي 350لة   شااااااينةكة، دواتر ابوا يجا ( هةوَليدا دة ك( بِرياريدا تةورَيز( بكاتة  ايةةخيت مرين
رمينيا ملكةض بكات، فراوان بكات، بؤية هَيرشاي كردة ساةر ئةرمينيا و تواني بةشاَيك لة ناوضاةكاني ئة

و باجي سااآلنةي ساة اند بةساةرياندا. هةر بؤية بة دامةزرَينةري دووةمي مرينشاينةكة دادةنرآ، و لة 
 ك(  بوا يجا  كؤضي دوايي كرد.378 

ساااااارابوو باة  ساااااااةآلت وةردةطرآ كاة ناا سااااااني( دة  ااش   بوا يجاا ( كوِرةكاةي باة نااوي   ماد بن ق
لااة   مااةم(ن(  كاااني  ك( قوكمي391-378مري  طااة لااة مرية طرن كااة  يااةكَي ئااةم مريةش  بااةآلم  كردووة، 

ضااااوة  ساااةر ساااةآلتَيكي  ةةو بووة، زؤربةي زانياريةكان لة بارةي ئةم مرية لة  شاااينةكة و خاوةن دة مرين
سااااااةر ئةرمينياا و  شااااااَيكي كردؤتة  ضااااااةند هَير ضااااااونكاة ئةم مرية  ئةرمةنياةكانةوة ئاماذةي  َيكراوة، 

 كؤنرِتؤأل بكات.توانيويةتي بةشَيك لةم هةرَيمة 

شاايةني باساة  َيشارت ئةم ئةركة، واتة   اراساةين سانووري دةوَلةت( لة ئةساةؤي خةالفةتي  ةب اسايدا 
شاااااايناة كوردياةكاان ئاةركي  جيهااد(  سااااااَلمااناةكاان، باةآلم دواي داماةزرانادني مرين بوو لاة دذي هَيزة ناامو

شاي شااني كورد( و مرين ساةر شاينةكة، واتة  كةوتة  شااني مرين ساةر  ين ِرةواديش يةكَيك بوو لةم كةوتة 
 مرينشينانة.

سااااااي ئةرمةني يارتان(، هةروةها  تاريي  ضاااااااوة ئةرمةنياةكان، وةكو تاريي  رمينياا(ب ميَاذوونو سااااااةر
ساااااةر  شاااااةكاني مري مةم(ني رةوادي( بؤ  ساااااي هَير ساااااوغيك(، بة تةواوي با  رمينيا(ي مَيذوونوس ئا

 ئةرمينيا دةكةن.

ساو اكةيدا هَيرشايان كردؤتة ساةر ئةرمينيا، ضاونكة  اشااي ئةرمةنةكان ك( مري مةم(ن لةطةأل 380لة  
هَيرشاي كردبووة ساةر شااري مةالزطرد(ب كوردي، كة دةكةوَيةة  ِرؤذهةآلتي دةرياضاةي وان(، تووشاي 
شاااي كردة  ساااانَيكي زؤريش ب وونة قورباني، بؤية مري مةم(نيش هَير وَيرانكاريةكي زؤر هات وون، كة

ينيا، و سةرضاوة ئةرمةنيةكان باس لةوة دةكةن كة مري مةم(ن سةركةوتوو نةبووة، سةر هةرَيمي ئةرم
شاااةووة، بةتاي ةتي  سااايةيةكانةوة  آ طةي ضاااونكة ئةرمةنيةكان هاوكاريةكي زؤريان لة اليةن هَيزة مة

 ِرؤمةكان و طورجةكان، بؤية مري مةم(ن ناضار بووة بكشَيةةوة.



شااي دووةمي مري مةم(ن بؤ ئةرمين ضاااوة ئةرمةنيةكان ئاماذةيان بة 388يا لة  هَير سااةر ك( بووة، كةوا 
ضااااونكة زؤربةي هؤزة كورديةكانى ئازةربيجان هاوكاري  سااااو اي رةواديةكان كردووة،  زؤري ذمارةي 

 بوون.

 ئاسؤغيك( ئةرمةني دةَلآ:   سةد هةزار سةربازي شةدادي بة سةركردايةتي مري مةم(ن لة تةورَيزةوة 
ياا د ئاةرمين ضااااااااري باةرةو  ناا باة  سااااااو ااي رةوادي  كادادانَيكي زؤري  ئاةداامي  َي لاة  باةآلم  ضااااااوون،  ة

  اشةكشةي كردووة بؤ ئارزةبيجان((.

سااااااةآلتي 391دواي مردني مري ماةم(ن لاة   سااااااني بن ماةم(ن( دة حاااااار ق ك( كوِرةكاةي باة نااوي  ابون
 ة.ك( كؤضي دوايي كردوو416وةرطرت، زانياري لة بارةي ئةم مرية زؤر كةمة، لة ساَلي 

ماةم(ن(   سااااااوزان كوِري  حااااااور وه نااوي  بومن باة  كاةي  ئاةويش برا ك( قوكمي 450-416لاة دواي 
كردووة، لةبارةي ميَاذووي ئةم مرية زانيااري باش هةية، بةتاي اةتي لة كةَيل الكاام  ت الةااريي(ب  ابن 

شاايان هَيناوةت سااةاوة كة هَير ضااؤن دذي غوزةكان وة سااوزان دةكات، كة  سااي وةه سااةر اال ري(، كة با ة 
ئازةربيجان، هةروةها  ناصار خسارو(ب طةِريدةي فارس لة ساارنامة(كةيدا باساي وةهساوزاني ِرةوادي 

ساااَلي  شاااري تةورَيزي كردووة كة 438كردووة كة لة دذي غوزةكان جةنطاوة، لة  سااةرداني  ك( خؤي 
سااااااوزان فةرمانِرةوا بوو لةو كاتةدا، هةروةها ل ة وتاري هةينيدا  ايةةخيت ِرةواديةكان بووة، و مري وه

 ناوي خوَيندراوةتةوة و ئاماذةي بؤ بةهَيزي و توانايي مري وهسوزان كردووة.

سااااةر هةرَيمي ئازةربيجان، لة   شااااي غوزة توركةكان دةكةن بؤ  ضاااااوةكان باس لة هَير ك( و 420سااااةر
ضااااي خؤي بؤيان ِرادةطةيةنآ، دةرطاي  ضاااااري ملكة سااااوزان بة نا ساااااآلني دواتر، لة ئةدامدا مري وه

 ئازةربيجان بؤيان واآل دةبَيت.

ك(، بةآلم مري وهساوزان و رةواديةكان 433-432هَيرشاي غوزةكان دووبارة طةيشاةةوة ئازةربيجان لة  
 توانيان بةرام ةريان بوةسنت و زؤريان لَي بكوذن، بؤية غوزةكان بة ناضاري كشانةوة.

وةها ئاماذة بة ئازايةتي مري وهساوزان ئةم زانياريانةش شاا ري قطران تيَيزي( ئاماذةي بؤ دةكات، هةر
لااة  كااةوتوو بووة  ساااااااةر كااان و  يااة كاااني رواد طااة لااة مرية طرن كااة  يااةكَي سااااااوزان  تااة مري وه كااةوا كااات،  دة

 بةر ةرضدانةوةي غوزةكان.

شااايين روادي لة   ساااةداني 446كةواتة مرين ساااةرةتاي لةدة ساااةجلوقيةكان، ئةمةش  سااات  ك( كةوتة دة
ضاااكردني شاااارةكانيدا  ساااةربةخؤييان بوو، هةروةها كؤ سااايت  َيكرد، و لة  توركةكان بؤ هةرَيمةكة دة

 نيشةةجآ بوون، بةمةش توركةكان دةسةيان كرد بة دةست خسةنة ناو كاروباري مرينشينةكة.

ساااااااوة بة داناني 450لة ِرووداوةكاني   سااااااوَلةان ط رة بس هةَل ك(  ابن اال ري( ئاماذة بةوة دةكان: كة 
باة نا شااااااَيوةياةك 463-450اوي مري ماةم(ن( مريَيكي نوآ بؤ روادياةكاان،  باةهيش  باةآلم ابن اال ري  ك(، 



ساااةرهاتووةد  كوذراوة ياخود لة تةخت  ضاااي بة ساااوزان ناكات كة ئايا  ساااي مري وه ضاااارةنوو ئاماذة بؤ 
 الدراوة، تا ئَيسةاش زانياري نية لة بارةي ضارةنووسي وهسوزان.

شاااَيوةية مري مةم(ن مةم(نى دووةم( كرا بة مريي فة ساااوزان بةم  رمي رواديةكان، كة ئةويش كوِري وه
شااااااي كااولكااري هااتن لاة الياةن  شااااااارة كوردياةكاانى ئاةم هاةرَيماة توو ضااااااوو  بوو، باةآلم هَينادةي  اآ ناة

شاااااايناةكاة، كاة لاة   سااااااةجلوقياةكاان 452سااااااةجلوقياةكااناةوة، باةتااي اةتي تاةورَيزي(  اايةاةخيت مرين ك( 
شااااةاري و كاولكاري زؤ شااااارة، كو سااااةر ئةم  شاااايان كردؤتة  ريان لَي ئةدام داوة، بةآلم ئاماذة بة هَير

شااااااطاةزبوونةوةي مري مةم(ن( بووبيَات لة داني  شااااااةكة نةكراوة، بةآلم لةوانةية بةهؤي  ا هؤكاري هَير
 باجي ساآلنة بة سةجلوقيةكان.

ساااااةجلوقيةكانةوة، بؤية مري 454هةروةها لة   شاااااي وَيرانكاري هات لة اليةن  ساااااان تةورَيز توو ك( دي
ياد هاةوَل كااني ماةم(ن  شاااااااة باة هَير باةرام اةر  نااِرةزايي خؤي  سااااااي و  ااةي  اةب اا خاةلي ةاة الي  يااااااَي ا ب

ساااايش  قائ( بامراة( نامةيةكي بؤ  ط رة بس( نارد و داواي  سااااةجلوقيةكان دةربِري، خةلياةي  ةب ا
شااَيوةيةك بايةخي  سااةر هةرَيمةكة، بةآلم ط رة بس بة هيش  شااةكاني بهَينآ بؤ  لَيكرد كة كؤتايي بة هَير

 ةكةي خةلياة نةداوة، بة بةَلطةي بةردةوامي هَيرشةكان.بة نام

ضااي  ضااار دةبآ بؤ ئارامكردنةوةي بارودؤخةكة و طةِرانةوةي تةورَيز، ئةوةبوو ملكة بؤية مري مةم(ن نا
شااااينةكة،  سااااةر مرين سااااة اند بة سااااةجلوقيةكان دوو ات كردةوة، ئةوانيش باجَيكي زؤريان  خؤي بؤ 

 هةرَيمةكةيان بةجآ هَيشت.هَيزةكانيش 

لاة   كاة  ناة شااااااي شاااااااا  469باةآلم دةتوانني بَلَيني مرين ياك  ماةل ةاان  سااااااوَل ياةن  لاةال ك((ي 485-465ك( 
سااوَلةان ئةل  463سااةجلوقيةوة كؤتايي  َيهاتووة. لة ِرووداوةكاني   سااي ئةوة دةكرآ كة كاتآ  ك( با

ساااااااةالن   شاااااااةكااني دذي ِرؤماةكاان طاةِراوةتاةوة، 465-455ئاةر ماةكاة ك( لاة هَير سااااااةوياةتي هاةرَي وي
سااااةطري كردووة، بةآلم  سااااةآلتي خؤيان، بؤية مري مةم(ن( و كوِرةكاني دة سااااةةوخؤ واتةوة ذَير دة ِرا

ضاااااآ كة رواديةكان توانيويانة تا   سااااايت 469وا آ دة ساااااةر دة ساااااةآلتيان بدةن، تا لة ك( درَيذة بة دة
  مةليك شا( لةناوضوونة.

 
 


