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  المقدمــــــــــــة                                  

  
وتحت ، لدى اقتفاء أثر األقوام الذين يعرفون اليوم بأسم الكورد في أعماق الزمن حيث لعبوا        

من  على األقل منذ أكثر، وبالد الرافدين أسماء مختلفة دوراً مھما في تأريخ جنوب غربي أسيا 
في السجالت و جاء ذكرھم ألول مرة في الكتابات السومرية ،والذين  سنة قبل الميالد ، 5000

المؤرخين بمن فيھم ( كتابات  ، وفي العديد منسجالت أخرى  ونجد مأثرھم فياالشورية ، 
  كانكوردستان  تجد وطنھم ، وغيرھم وسترابو ( دبليو جي الفنستون )، زنيفون ) وھيرودس 
كما ورد في  ) بالطوفانالساللة البشرية األولى  لبشرية الثانية ( بعد فناءالموطن األول للساللة ا

مات اآلخرون كلھم ، وفي الكتاب المقدس حيث يذكر (  1القرآن الكريم( ورست على الجودي )
تاريخ . بدأ ال وعائلته، وفدت من جديد مع نوح ، ، والحياة على األرض  في الفيضان

الى جھات اخرى  ت البشريةأنتشر كوردستانأرضھم من و ، 2) نعرف في جبال كوردستان كما
( في سلسلة جبال ، ومن بقي منھم ، فرحل عنھا من رحل  حسب الحادثات التاريخيةمن العالم 
، ونظراً لبعض المناسبات ،  الشعب الكورديأصل اھم نواة ) وكوردستان الحالية زاغروس 

بالشعوب القديمة  ھمأصلتربط  ظم الدراسات التأريخية الموضوعيةمع نجد اللغويةوالمشابھات 
والكيشيين ، ، والميتانيين ، الكوتيين ( اللويين ، ومثل التي تواجدت في جبال زاكروس 

، والذين األصليين األوائل ) سكان جبال زاكروس  وت، وسوبار خالديو،  نايري، و والعيالميين
ً مع الميديين من الشعوب ( الھندو  أوربية ) المھاجرة الى كوردستان ليشكلوا  –أندمجوا جميعا

نشاطاً سياسياً كبيراً في عھد كل من السومريين  واوقد أبد جميعاً شعباً آرياً واحداً عرفوا بالكورد ،
    .وفي أوائل عھد األشوريين ، واألكديين ، والبابليين ، 

ق . م بعد استيالئھم  612( التي تأسست عام الكوردية تعد اإلمبراطورية الميدية كما     
العظمى في  من إحدى اإلمبراطورياتعلى نينوى عاصمة األمبراطورية اآلشورية ) ، 

كبيراً في نشوء الحضارة  ولعبت دوراً ،  ردستانوالتاريخ القديم التي أقيمت على أرض ك
ً لدى اليونانيين باسم  المنطقة التي كانت تعرفاإلنسانية بصورة عامة في  قديما

والفرات ھذه البقعة ، دجلة  بين نھري موزوبوتاميا التي أطلقت على األراضي الواقعة
أو ، األراضي التي شملتھا اإلمبراطورية الميدية  التي تعتبر صغيرة بالمقارنة مع
  . من إطالق التسمية عليھا ردستان منذ اليوم األولوك األراضي التي يطلق عليھا اسم
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ومن ثم سقوطھا في ثالثة الميدية ، نشوء األمبراطورية كيفية كتابنا ھذا يتناول     
 قبل الميالدالكوردية ، يتناول الفصل األول ، عصر الحكومات ، واألمبراطوريات فصول 

  . بدايات سقوط األمبراطورية والفصل الثالث، ون الميديالثاني  والفصل، 
ً ألن الميدييون لم يخلفوا لنا كتابات       مھما حاولنا من جھد سيكون كتابنا ھذا ناقصا

نرجوا ان نكون قد وفقنا تذكر لألعتماد عليھا ، ناھيك عن قلة المصادر حول الموضوع 
  في ھذا البحث ، وننال رضا بعض القراء 

              
  

                                                            
  ومن هللا التوفيق                                                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حسن كاكي                                                                 
  
  
  
  
   

 -------------------  
  9القرآن الكريم ، ھود االية  – 1
                                                                            الكتاب المقدس – 2
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  الفصل األول                                       
  

                       : واألمبراطوريات قبل الميالد ، عصر الحكومات
ومصر يعيشان عصور ماقبل التأريخ حتى أواخر األف الرابع قبل ،  كان بالد وادي الرافدين      

وھما أصل ، ومنبع الحضارات ، واألمبراطوريات ، والحكومات التي ظھرت في ھذه الميالد ، 
وتدجين الحيوان ، والزراعة ، وصناعة األسلحة ، أستخدام النار المنطقة ، وھم من علم األنسانية 

أبتكار اللغة التي ساعدته على ووالنسيج ، ، والفخار ، وأختراع العجلة ، والتعدين ، والبناء ، 
ودفاع أقوى ، جماعات للحصول على طعام أفضل ك وأنتظمت، التفاھم مع األخرين من بني جنسه 

، وتجاربه الى أوالده ، ضد خطر مشترك ، كما ساعدته بعد أختراع الكتابة على نقل خبراته 
حتى بلغت اقصى ، تطورت بمرور الزمن ، ووالتجارب ، ال ھذه الخبرات وتناقلت األجي، وأحفاده 

واألختراعات أستطاع األنسان أن  ، ، باالضافة الى ھذه األكتشافات والراقية، مراحلھا المعقدة 
عصور ما  فيعاشت فقد  اشمال أفريقي أما . )1(ويتكيف مع ظروفھا المتغيرة، يتالئم مع البيئة 
، القرن الثامن قبل الميالد  عاشت فيه الى واليونان، مطلع األلف األول قبل الميالد قبل التاريخ الى 

 ه الىفيت عاشم الجديد معظم العالو، شمال أوربا كان في ظالم حتى القرن األول قبل الميالد و
     .بعد الميالد القرن الخامس 

ويروي تأريخ كامبردج  ق.م ) 2000ت الحربية االشورية ( مراراً في السجال الكوتيونذكر         
 ق.م ) 3800رجون األول في حدود ( الكوتي ( السيراب ) كان معاصراً لساللوي القديم ان الملك 

عند العودة لدراسة األثار ، وسنة  5800لكورد ورد قبل أكثر من وھذا بيبن أن أقدم ذكر ألجداد ا، 
وآسيا ، وبالد الرافدين ، وأيران ، في عاديات ميديا  الباحثينو، والمؤلفات الشھيرة للعلماء ، 

، وأمبراطوريات عظيمة في ھذه المنطقة ، نجد ظھور حكومات وغيرھا من مناطق ،  الصغرى ،
وعلى فترات متعاقبة ، سيطرت ھذه الحكومات ،  وأمتدت الى مناطق أخرى من الشرق األنى 

السومرية : مثل وبالتعاقب ، ، او عموم ھذه المنطقة ، أريخ قبل الميالد على جزء من الت
، والكوتية واللوية ، والمصرية ، ، والحيثية ، واألكدية ، واآلشورية ، والبابلية ، 

، واألخمينية ، والميدية ، والنايرية المية ، والكيشية ( الكاسية ) ، ي، والعوالميتانية 
، والميتانية ، الكوتية اللوية ،  وھي ( ، كانت كوردية  من ھذه الحكومات بعةونالحظ س

يعتقد بأن الذين باألضافة الى السومريين )  والميدية، النايرية ، والكيشية ، والعيالمية 
  .الكوردية العيالمية  األخمينية ھي أيضاً من الساللة ناھيك عن ، ديةجذورھم كور

وعندما كانت ھناك أربعة أمبراطوريات عظيمة تحكم العالم كله قبل الميالد مثل : (( المصرية ،      
  كوردنياش )) كان أثنان منھا كوردية ( الميتانية ، والكيشية )  -والحيثية ، والميتانية ، ( الكيشية 
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ة ف ل الميتاني اً مث ان مع ان كوردييت ي الشمال الغربي من ، وكانت أحياناً تحكم المنطقة أمبراطوريت
  . الشرق األدنى ، والعيالمية في الجنوب الشرقي ، والغربي

  

  : اول ظھور ألسم الكورد
وأبي سين ھو أخر ملك  2فوزى رشيد في كتابه ( أبي سين ) يعتقد الدكتور       

ان اسم الكورد ظھر ألول مرة في عھد ھذا للسومريين بعد ان قضى عليه العالميين ، 
ً لمنطقة قر، ھو( كردا ) و، الملك   يبة من كرمانشاه على عكس ما تصورهوكان أسما

 –وقد ذكر اسم ( كردا ، وان انھا كانت تقع في جنوب غرب بحيرة سابقاً علماء أثار من 
karda  ًفي نص مسماري عبارة عن أمر صادر من ابي سين بتعيين ( ايرننا ) حاكما (

  . 3، ومنطقة ( كردا ))  سو على منطقة (
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  قبل الميالد ةـــــــات الكورديـوالحكوم، األمبراطوريات عن نبذة              
  : ــونــالعيالميـ  - 1

، في القرن الواحد عظيمة كأمبراطورية ، على المسرح السياسي ألول مرة ظھر الكورد           
يعتقد بعض العلماء بأن العيالميين ، و في منطقة عربستان الحالية )4(واألربعون بأسم العيالميين

ومنھا أنتشروا في كل أتجاه في غرب  ،وأذريبيجان ، ھم من سكان المنطقة الجبلية في شيروان 
ثم ھاجروا الى ، وأسسو مملكة عظيمة سميت بالمملكة الميتانة ( الخورية ) ، بالد األناضول 

وكبيرة تحت أسم األمبراطورية ، أمبراطورية عظيمة ھناك وأسسوا ،  السھول الجنوبية من أيران
  عاصمة لھا . شوشم ) وأتخذت من مدينة شوش (، العيالمية 

ً  دود األمبراطورية العيالمية مترامية األطراف تبدأكانت ح        وضفاف نھر ، من أصفھان شرقا
 ً ً ، دجلة غربا وذلك في حدود (  ،ًوھمدان شماال ، والطريق الموصل بين بابل ، والخليج جنوبا

  ،والية مرعش  ھي (  :أربع واليات  تتكون من العيالمية األمبراطوريةكما كانت ، ق.م )  4000
 ششوسوزا او ( والية أتراق أو ( أنشان ) ، فضالً عن العاصمة ، سمشكي   والية، والية آوان  

أما قسمھا الغربي فكان ، قسمھا الشرقي عبارة عن سلسلة من الجبال  كان و،  ششتار )  -
   . ھي ( نھر الكارون ، نھر زلة ، نھر أزالي ( الكرخة ) عبارة عن سھول تتخللھا ثالثة أنھار

كانت فيما مضى مركز أقليم يسميه اليھود بالد   –القديمة  مدينة الشوش كما أن     
وقد وجد العلماء الفرنسيون في ھذا االقليم منذ  ، ةأي األرض المرتفعة ، أو العالي عيالم

، كما وجدوا شواھد تدل ق.م جيل مضى آثاراً بشرية يرجع عھدھا الى عشرين ألف سنة 
  ق . م .     4500على قيام ثقافة راقية يرجع عھدھا الى عام 

فاستولت  ، ثم دارت عليھم الدائرة، ل سومر ، وباب سيطر العيالميون على بالد        
أنھكتھا ، و الفتن الداخلية  سيطرت عليھا بعد ان ان الدولتان الواحدة بعد االخرى ،عليھم ھات

وكانت بذلك نھاية ، وفتح عاصمتھا ، وتدمير مدنھا ، مما سھل على الجيش األشوري دخولھا 
  .مملكة عيالم 

وأخر حاكم فيھا ھو  ق.م ) 2500 – 2306ساللة آفان ( الم ھي عيأول ساللة حكمت بالد     
بعد الى األمبراطورية األخمينية من األمبراطورية العيالمية حول أسمھا الذي  ربيكورش الك

  . من فارس وبضمنھا العاصمة شوش  أستيالئه على ميديا ثم
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  ولو أو ( لولوبوم ) :لل -2
ين ،  5و )لولالسياسي بأسم ( لعلى المسرح  كمملكةظھر الكورد        ق في القرن الواحد ، والثالث

او ،. م  ان بينم ومريين  ك يطرون الس راق يس ن الع ة م اطق الجنوبي ى المن ديين ععل ى ، واألك ل
ا ، ة منھ ا  المناطق الغربي اطق الشمالية منھ ى المن ويين يسيطرون عل ان الل ة ك ة لغاي ا مدين أرابخ

ة ، وقطن منطقة حلوان في ايران ، وألضافة الى با، كركوك الحالية  ذا الشعبسوريا الحالي في  ھ
ة  ي منطق ة ف اوالبداي ليمانية  ، شھرزور ( زھ ة ، الس ات ( ، ) الحالي ي جھ ار المكتشفة ف وأن األث

ذا الشعب  6ىكركوك ) وبعض وثائق اخر ويستدل من بعض ، تشتمل على معلومات شائقة عن ھ
ابھات  ام ، المش ن الحك اً م ة أن بعض دالالت اللغوي وي، وال وك اللول انوا  والمل وريين ، ك ن الھ م
  . والعيالميين

ي      وي ،  ف عب اللول ورية بالش وش األش ال الجي ر أتص ر ( ق. م ) ظھ ث عش رن الثال ل الق أوائ
ذا الوالوثائق األشورية على ، وبفضل ھذا األتصال ، تشتمل األثار  شعب كثير من المعلومات عن ھ

ول المستشرق ( لغتھموعن  ، غ ، ويق ة  ھوزين ذي درس األعالم اللولوي ذا الشعب ، ) ال ة ھ أن لغ
ة  ة العيالمي وع اللغ اك بعض من المشابھ، كانت من ن أن ھن ك ف ة ومع ذل ين لغ ة ب ذا ات اللفظي ھ

ة ) التصالھم   -كانت تستھل األبجدية (السومرية و، والشعب الھوري ،  الشعب بالشعب ( األكادي
ا ،  األكادي ) في كتابة لغتھم الخاصة –السومري  ة  يؤخذكم ائق األشورية المختلف يمن الوث  ف

ك ( د المل ال عھ ر ب ور ناص ة  آش ن العراق يم م ب عظ ى جان ت عل و كان الد اللول اني ان ب ، ) الث
نائع  ي الص داً ف دمين ج انوا متق ا ك ا أن أھاليھ ارة ، كم ون ، والحض تعين ، والفن ان يس م وك بھ

  ن في بناء حضارتھم .واألشوري
داد  7) رزيقول البرفسور ( سباي       م أج ويين ھ اء الشعب ، أن ھؤالء اللول وري الحالي وأب  ،الل

دخذ من لوحة أثرية مكتشفة في جھة ويؤ ى عھ ا ال و  ( زھاو ) يرجع تأريخھ ك اللول وتي ، مل والك
د ق.م ) 3800سنة ( السيراب  ي عھ كف دي  المل ه  ،سرجون االك بايرز) أن دكتور (س ول ال ا يق كم

انوالثامن عشر قب، يظھر أن بعضاً من الحكام األشوريين في القرن التاسع عشر  يالد ك  من وال الم
ى وأنه  من المحتمل أن قسماً من ھذا الشعب كان يعيش في ( سورية ) كيف  ، ن اللولوي وصل ال

ا ويـؤخـذ من لوحة أثر ،(سورية) ھذا ما النعرفه  اور ) يرجـع تأريخھ ة أكتشفت في مضيق ( ك ي
اد ) ،  –نارام  (عھد الى  ك ( أك ادي أغار بسين )  مل الدأن الجيش األك ى ب ك عل ذا المل ادة ھ  ( قي
ة، ) وأستولى عليھا  لوللو د  ، وتفاصيل تلك األغارة مبينة في تلك اللوحة األثرية المكتوب وفي عھ

    عن وأزال حكومتھم، الكوتي قد غلب  الجيش األكادي  -اللولوي ( نارام سين ) ھذا كان الجيش 
ة  ذه الغلب ود ، وبفضل ھ ديين ، الوج ر األك ن ني و ) م الد ( اللول ررت ب ار تح تقلت ، واألنتص واس

  أستقالالً تاماً .
ارام       ك ( ن د المل م  –لكن بعد أنقضاء عھ دو أنھ وي ) ويب ر للشعب ( اللول رى ذك ا ن سين ) قلم

  أندمجوا مع شعوب ( كوتي، كاساي، وسوبارو ) الكوردية . 
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ذكرھم  انكما       ط الروايات ، والوثائق األشورية ال ت ردين ق وتي منف ذكرھم بالشعب الك ل ت   -، ب
أن ملوك أشور أمثال ( تيجالن بلسر كتب يلة تقرب من الفي سنة ، لكننا نرى بعد فترة طوي لواللو

اربوا الشعب  –) و ( أداد نيراري ) و ( توكوتوي ا ) ح دة فينورت دة في الم ات عدي وي محارب  اللول
  ق. م ) 880- 884
ة      ة القديم رائط التاريخي ن الخ ذ م فات ،  )8(يؤخ ن المكتش تنبطة م ات المس ن بعض المعلوم وم

الد ( ھاشمالكان  حدود بالد للولو ، أن األثرية وا ب ة (و)  زام اري منطق واحي () وفي شرق ن  ھا ن
ا  ناومان –ھالمان  ) و ( ھارھار ) و (ھاشمار) و ( سومي واحي (، ) وفي داخلھ  الرا ووسطھا ن
ين  توكريش ) و ( باراھس ) وفي الجنوب مقاطعتا ( كيماش سيماش) و ( ) و ( وفي ، ) العيالميت

ا ا -غربھا بالد ( أراف ة   كركوك ) أعني ( أرايخ دنھا الشھيرة :، ) الحالي  ، داغار ، بابيت ومن م
ديم، )  جبل زركاري –كيبنا  أو ( ، آريرو ، ميسو،  ھودون،  زيمري ، كاكري ، بارا  (نيكدي ، نبك

روا  ،سيماكي  ،أيرا) ( ويظھر أن (رادفو) و (ادير) من ضمنھا أيضا والر، آزمر)  –(آزي  الالر ، ك
  جبل ھورمان الحالي)، (  نيشمي ، سواني ،
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  : ) ورديـ، ك وديـ، ج يـ، جوت يـكوتالكوتيون  : (   - 3
في القرن التاسع ،  على المسرح السياسي  ،كأمبراطورية  الشعب الكوردي ھذا ظھر       

جبال زاغروس و، شعب من شعوب جبال زاكروس الكبرى وھم ،  )9(بأسم الكوتيينوالعشرين 
وھمدان ، وحتى كرمنشاه ، وشيراز جنوبا ، تمتد من فارس ، وجنوب غربي ايران تقع 

وجيحان ، ونھري سيحان ، وتمتد من قيصرية ، وجبال طوروس جنوب تركيا ،  شماالً 
 ً ً ،  شرقا ً ،  وحتى انطاليا غربا تقع سلسلة جبال وطوروس غربا ،  وبين زاغروس شرقا

  . وشمال العراق،  نكوردستان شمال غرب ايرا
يعتقد بعض المستشرقين أن ھذا الشعب القديم الذي كان يشغل منطقة كبيرة في جبال       

وأستولى على بالد ، وكان له حكومة مستقلة ، زاكروس ھو األصل األول لألمة الكوردية الحالية 
ً ، سنة  125ودام حكمھم ،  ق. م ) 2649وأكد في عام ( ، سومر  وقد تم ذكرھم  ،وأربعين يوما

وكان الكوتيون آنذاك شعباً قوياً ، ق.م ) وما بعدھا 2000مراراً في السجالت الحربية األشورية ( 
وكانت ( ، وكانت شھرتھم قد أنتشرت بشكل واسع بين الشعوب القديمة المعاصرة لھم ، 

وقد أتخذ الكوتيون في التاريخ القديم أسماء ، ن يللكوتي الموطن األصلي ) ھيالحالية  كوردستان
وأطلق عليھم ( ثكالت بالسر) في ، )  Kar-Da-Kaكارداكا (   عديدة فقد أسماھم السومريون

  ) . kurtieق.م ) أسم كورتي (  1000حدود ( 
أنه يستدل من األعالم التاريخية السومرية ، أن العناصر ( :  10) رز( سباي لبروفيسورأكد ا     

وأن ھذه ،  ليس بالقصيرالكوتية ، كانت موجودة ببالد سومر قبل أن تشكل الحكومات بھا بزمن 
 أغارت أخيراً على بالد آكاد  قد  وطول في تلك البالد ،، العناصر التي أصبحت فيما بعد ذات حول 

   . ) والعشرين ق.م من أحتاللھا كلھا، وتمكنت في أواسط القرن السابع ، 
) التي ھي في موقع كركوك أسس الكوتيون سلطة مركزية عاصمتھا ( أرابخا ) أو( عرفة     

ن تركوا والكوتي أن ويظھر،  تيام ) والتي تعني أرض المحاربينسميت بمملكة ( كو )11ة(الحالي
كما أن ملوك ( لكش ) ) 12(وسومر كمستعمرة، حكموا بالد أكد عاصمتھم في ( أرابخا ) و

، األقوياء أضطروا للخضوع الى ھؤالء الكوتيون .يقول األستاذ ( سبايرز ) أن مشابھة األسماء 
كما ، واألعالم تدل على أن العنصر الكوتي دخل بالد ( سومر ) في عھد الحكومات القديمة جداً 

مدة عشرين  لكوتيين )ا حيث قام بالحكم فيھا خمسة من الحكام ( ، أستولوا على بالد ( أكد )
ملك تاريخ الشرق األدنى القديم ) أن أول  يؤخذ من كشف بأسماء الملوك في كتاب (،  )13(سنة

ً على ( رغاش ) في القرن الواحد تمعروف لھذا الشعب ھو ( آننا  والثالثين قبل ، وم ) وكان ملكا
المذكور أيضاً أسم ( لوكال زاكيس ) الكوتي الذي كان في القرن التاسع  وورد في الكشف، الميالد 

ً على ( أرابخا ) وبالد سومر ،  ً الملك ( ، والعشرين قبل الميالد ملكا ومن الملوك الكوتيين أيضا
وفي عھد ( شاراكان ، أنتوبانيني ) فاتح ( ھالمان ) الذي كان قبل عھد الملك (سارغون ) األكدي 

  . ملك ( آكاد )شاري )  –
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د       بايرز ) يؤك دعى ( ( س ان ي اد ) ك وتي ) ( باك ك ( ك ر مل أن آخ وطن  ب ان الم ان ) وك تيريك
ال السليمانية، الرئيسي لھذا الشعب يقع آنذاك بين الجبال الممتده بين الزاب الصغير  ل  وجب ، وجب

  ( الجودي ) الذي رست عليه سفينة نوح (ع) بعد أنتھاء الطوفان . 
وكھم        ون، وكانت النصوص األكدية تشير الى بعض مل انوا يلقب ك القوي  ھمك ارة بأسم المل ، ت
ة ، ربط العديد من العلماء ي، و 14( تنين الجبل ) أخرى بأسمو والمختصين بين أصل األمة الكوردي
رو ،  نھم ( بروتي وتيين م تيان ) 15)والك اك سافرس ة )و( المرح 16و( ارش د سوس ،  17وم أحم

ه ألسماء الشعوب  18شار ( مينورسكي )أوغيرھا كما  ورد من خالل مقارنت المحقق في أصل الك
: أذا قال ، وأرتباطھا بسكان كوردستان الى أستنتاج اليعارضه أي أستنتاج آخر في قوته ، القديمة 

تمرار (  ك أس ال ش م ب اليين ھ ورد الح وتيين ، أن الك ك الك ور الولئ م  ،) وتط ة تأنقراضث  حكوم
ال )  ور ھيك د ( أت ى ي ذه عل وتيين ھ ذالسومري الك ى  ( أورال ا عل ان ملك دھا ، أوروك )  –ي ك بع

   .  لووأندمجت في عشائر اللو،  جبال زاغروس فيعشائر الكوتية الى وطنھا القديم أنسحبت ال
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   : سيون )اون ( الكشيكيال - 4
ة على المسرح السياسي الكورد ر ثم ظھ         ة كأمبراطوري امن عشرعظيم رن الث بأسم  في الق

األصليين لھذه المنطقة  ومن السكان)  زاغروس ھم قوم من اقوام (، و 19( الكاسيون )الكيشيون 
م  ان، وأنھ ة ( كرماش ر منطق ادئ االم توطنوا ب ين )  -أس اه ) ( قرمس وب ، وغرب ، كرمانش وجن

زوين  ر ق دان ، بح راف ھم تان ، وأط وب لورس ك المنطق، وجن وا تل م أحتل مال وأنھ ى ش ة حت
ة بالد ، ثم اخذوا يتوجھون نحو الشرق  خوزستان الحالية ، ( بابل ) في الضفة اليسرى لنھر دجل

  األخرى .واألعمال والفنون ، والزراعة ، وطفقوا يعملون بالفالحة 
عرفھم الكتاب المقدس بأسم ( الكوش  كان االكديون يطلقون عليھم أسم ( كاشو ) وھم الذين       

ى  يان ) عل م ( أكاس يون أس ق الكاش ا أطل ار كاشن ) كم ان أو( ك مية كاش يھم تس وا عل ا أطلق ) كم
دان  ى الكيشيين و ،مدينة ھم ة كاسيان عل ار كاشن ) أو مدين ا أسم ( ك وا عليھ ، اآلشوريين أطلق

 ومدينتھم ھمدان .
ل ، بمعاضدة العشائر ، وقام الشعب الكيشي          م مث والشعوب التي تمت بالنسب لھ

) ، دشت زھاب ( عن طريق ) بغارة شعواء على بالد بابل ، وغيرھم واللوللو ،  ( الكوتي
وا من  ھمتحت قيادة زعيم ) ،أيالم الحالية ( وشمال محافظة  ديش ) وتمكن ستيالء اال( غان

ك في سنة  زري الدكتور سبايوعلى را،  ق.م )  1760عليھا نھائياً في سنة (  ان ذل ك
دعى ( كاردونياش ) عاشت ، أسسوا في بالد سومر  )  ق.م 1746 ( وأكد حكومة قوية كانت ت

ة من 20)  1171لغاية  1746من ( زھاء ستة قرون  ط حكوم ا ق م تعش فيھ بالد التي ل ك ال في تل
ال زاغروس حكومتھا ھذه الى جبالحكومات مثل ھذه المدة ، وقد عادت العشائر الكاسية بعد زوال 

ة . تان ) الحالي و ( لورس ك ( حم ا المل ي حكمھ بالد الت ن ال ة م ر رقع لطانھم ألكب د س رابي ) فامت
ا الشھير  رة سيناء ، كم وأصبحوا ، واألردن ، وفلسطين ، تمكن الكيشيون من أحتالل شبة جزي

رة ت والتي كانت ،حالية كوردستان العلى رتھم كما بسطوا سيط، على مقربة من مصر  متد من بحي
واحي من عيال، أورمية  ى ن م وأذربيجان الغربية حتى جنوب بحيرة ( وان ) وأجزاء من طھران ال

ع الح،  تبكوا م رةواش ال فكسروھم شر كس ي القت ين ف قوط ، و يثي د س ية بع ائر الكيش ادت العش ع
  حكومتھم الى جبال ( زاغروس ) مثل الكوتيين تماماً .

يالد        ى الم دھ، خالصة القول ان ھذا الشعب بھذا األسم فقط كان موجوداً حت ا بع ايضاً في  اوم
 ً درجيا ذا األسم ت ه  ، بالد لورستان ثم ضاع ھ ع ان ة ) وفي الواق ه أسم ( العشائر اللوري وحل محل

ر ) ولفظ ( لر ) اي مشابھة لفظية ، بل ان لفظ كاساي -ي اليوجد بين لفظ ( كيش ور ) -( ل حسبما ل
)  لور -لر وعلى ھذا ليس من البعيد ان لفظ (، و ولاللألستاذ ( سبايزر ) قريبة من لفظ يذھب اليه ا

  ر يطلق على جميع الشعب المذكور .كان يطلق في بادئ االمر على فرع من الشعب الكيشي ثم صا
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  ) Mutinyي ــــ( ميتان - 5   
  

رح         ى المس ة عل ورد كأمبراطوري ر الك م ظھ ر بأس ادس عش رن الس ي الق ي ف السياس
أنه شعب آري 22 الشعب الكاسي ، ويقول السير كينغيعتبر ھذا الشعب فرعاً من و ، )21(الميتانيين

.  
ة       ة -ذكر األسم في األصل بصيغة ( مايتيني ) وھي لفظة ( ھندي ة ) بجانب تسمية محلي اوربي

وزى ) ، بصيغة ( ھاني كالبات  ائق واو ھالي كالبات ) التي ذكرت في لوحات كركوك ( ن اك وث ھن
ازكوي )  ة ( بوغ ن جھ فت م رى أكتش اً أخ بالد ( ، وايض اً ب ھورة ايض ة مش بالد الميتاني ت ال كان

   .والميتانية ، سوباري ) ، وقد اكتشفت في منطقة كركوك الحالية أالف الوثائق السوبارية 
ة فقط  ، ان لفظ ( 23 جنسن )يقول المستشرق (        اً خاصاً باألسرة المالك ان لقب اني ) ك ، ميت

دعى باسم ( خاني  ا أن بالدھم كانت ت وأما األسم الدال على ھذا الشعب فكان لفظ ( سوباري ) كم
ات ير ) كالب ق ،  وھذاالتفس ل يتف ا، اوالتأوي فة ونصوص االث اب ( ، ر المكتش ي كت اورد ف ن م ولك

  ،  سوبارتو )  –ن شعب ( سوبارو نيين فرع ماحيث يقول ان الميت ، 24ينشعوب مابين النھر
اني ، وتأسست دول       م  توسعت ، ة ميت ا ث الق نجمھ ا  واشتھرت ت ة فيم كامبراطوري

 وصل حدودھا في فترة أوج عظمتھا من سھول كركوك (، وق.م  1360 1500بين عام 
 ً ا ة ) جنوب ا القديم رب ، ،  أرابخ ي الغ ر المتوسط ف ى البح روس ال ال زاك ات جب ومرتفع

   25عاصمتھا( واشوكانى )فيھا ووقع قلبھا في منطقة الخابور حيث أنشات 
دكتور        ان الحدود الجنيرى ال ارت ب انيانطوان  مونوك وذ الميت ة للنف دت  وبي د امت ق

انيي  ، 26حتى وصلت االراضي السھلية البابلية ة الميت ى جانب عظيم من وكانت حكوم ن عل
ة ) إ،  وأستمر حينا من الدھر، والنفوذ ، القوة  الد ( سورية ) و ( عموري اول ب ذ كان سلطانھا يتن

ة ( أر الد كوردستان لغاي ا وقسماً من ب الد آشور  -بخ ع ب ة و،  كركوك ) وجمي ا حكوم أسسوا فيھ
ة )زل ھذا الشعب في منطقة ( الموصل وكانت منا قوية حوالي القرن السادس عشر (ق.م)  الحكوم

وھي (  ، أحدى الحكومات األربعة الكبيرة في ذاك الوقتوھي كانت اني ) كوالتي عاصمتھا ( واشب
ه  ) ين ميتانيال، الكيشيون ،  ، الحيثيونيين  مصرال ان ) ان ويؤخذ من االوراق المكتشفة في ( أرم

انيين  ين الميت ة الو، كان ھناك بعض الصالت ب ين الحكوم د أكتشفتب م ، وق  مصرية المعاصرة لھ
تمائة سطر ي س ة ف ة الميتاني ة باللغ م مكتوب ائق ملكھ ن وث ة م ة  وثيق روف ان لغ ين المع ي ح ، ف

ة ، ولغة السومرية فقط الالسياسة العامة حينئذ كانت  ك الوثيق يقول المستشرق ( بورك ) ان لغة تل
   . اللغات القوقازية فصيلةمن 

ا        و ( باراتان ه ھ اني نعرف ك ميت ان اول مل ورج روف ول ج ى ق اءآ عل ) paratarnaبن
والي مه1480(ح رد أس ذي ي وتتارنا االول ) ال ارت ( ش وان مورتك ميه انط ه  ق.م ) ويس ي مدون ف

ره ايضاَ ، خ الذي يشير اليه باعتباره سيده آلاتمثال أدريمي ملك  رد ذك ر وي ابلو ) عث يم ( ت في رق
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ه ، قرب كركوك  27نوزى )عليه في (  ل ب كما عثر ايضاً على خاتم كان الملك ( شاوشاتتار ) قد ذي
واحداً من أولئك الذين تزعموا القوى العظمى الخمسة في ، ھذا الملك  وأصبح،  الوثائق المكتوبه

 غرب أسيا .
ر        ه عش وك الخمس ؤالء المل ين ھ ن ب ن م انيين ، م تتار الميت ن شاوش ل م ط ك ف فق خل
ق.م ) حيث جعل من نفسه سيداً على القصر االشوري  1480 اوساداتتار) أخباراً مسجلة ( عام(س
ع  من،  ى أشور أشورابي ( وبالطھم في الوقت الذي لم يكن ملوك اشور في الواق احي  حت ) نادين

د سبايزرللميتانيين ،  أكثر من ملوك أسميين تابعين أن آشور ظلت تحت سيطرة  )28(وكما يؤك ( ب
  واسط األلف الثاني قبل الميالد وخاصةً الميتانية الى أ، جيرانھا 

انيين انقرضت       ى حكومة الميت د سلطة ( آشورناصربال ) حين آستولى اآلشوريين عل في عھ
  بالدھم شيئاً فشيئاً الى أن زالت من الوجود .
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  ) Nary-ريـني –ري ـ( ناي -6
ى جانب عظيم ، و ) 29(العاشرفي القرن كمملكة ظھر الكورد بھذا األسم         ذا الشعب عل ان ھ ك

ع شعوب كوردستان ، والكثرة ، من الشجاعة  ه أذ ، والقوة حيث أتيح لھم تمثيل جمي ا في وأدماجھ
ل شيء  عنھمابوا ون، حلو محل السوباريين  دينا ، في ك يس ل ه ل ومن دواعي األسف الشديد أن

سر) األول حارب  لكننا نعرف ان ملك آشور ( تيجالت بال، معلومات وافية عن ھذا الشعب الخطير 
ومعھم بعض من حلفائھم من الملوك األخرين في ، وعشرين ملكاً من ملوك نايري ، جيوش ثالثة 
ك اآلشوري وكانت معارك دمو، كرد ) حروباً طاحنة  ھضبة ( مالذ ية ھائلة مما أدى الى اقامة المل

ةنصباً عظيماً في نواحي منابع ( دجلة ) سجل به ظفره الباھر  ارك الدامي ،  2نقشاً مع تفاصيل المع
ي سنة ( نھم  910وف الد ( كوتموخ ) فوقعت بي ى ب ة عل ام الجيش األشوري بحمل ين ، ق.م) ق وب

  األشوريين .حكومة الى  ھمبالدوالجودي أدت الى خضوع ، الناريين معارك دامية فيما بين دجلة 
د بعض المستشرقين       ديين ، يعتق ة المي ور حكوم د ظھ ايري بع ذا الشعب الن ؤرخين أن ھ والم

ا ، أمتزج بالشعب الميدي  ذا الصدد أذا نظرن وتالفت منھا أمة كبيرة حيث يقول الميجر سون في ھ
ايري ، خامس عشر الى عھد الكوتيين الواقع بين القرن ال والثاني عشر قبل الميالد نجد الشعب الن

دين يعيش في كوردستان الوسط  ان سلف المي ذي ك ام مجده ، ال ي أي ه ف ى ، وأن ان عل ه ك وتفوق
وب ، قاء الرعب للإان اللذين كان لھما شأن ظاھر في والسلط، جانب كبير من القوة  والھيبة في قل

عوب  ع الش اورة لھ، جمي م المج ذا ،  اواألم د ھ ا بع ورد ) فيم م ( الك ل أس ذي حم عب ال و الش وھ
اريخ  ن، الت د م ذا العھ د في ھ ري ) تمت الد ( ني ى  وكانت ب ر ال زاب الكبي الحوض األوسط لنھر ال

ر  ذا النھ ابع ھ ومتھم ، من د زوال حك يئاً بع يئاً فش بالد ش ذه ال ى ھ دون ال دييون يف ذ المي د أخ وق
ا انوا،  )30(فيعيشون بھ ددي وك بالد األشورية غ ونھ اً ال ا أضطر ، باألستيالء ، الب اح مم واألجتي

  الجيش األشوري ألن يلتزم خطة الدفاع فقط عن البالد .
الد آشور  ونغيري ينالنيريھؤالء فمثالً نرى أن         743وفي سنة (، من الشمال الشرقي على ب

عالملك ( تيجالت بالضطر أفآشور بالد الى قلب  واشعواء حتى وصل غارة واق.م) أغار  سر ) الراب
ل مشقة ، الى مقاومة ھؤالء المغيرين  بالد ، وطردھم بك ا وراء ، وصعوبة من ال ى م ائھم ال والج

ك األشوريين في سنة،   28يجبل الجود ام ( سنا نھرين ) مل ى ( 683 – 705( وق  699ق.م) ال
ايرين  ةقاتلمق.م)  ؤالء الن ودي ، ھ ل الج راف جب ي أط ة ف ة عظيم نھم ملحم دث بي ت ، وح ودام

زمن ن ال دة م ا م رب  ، معراكھم م الح ورية بأس ي السجالت األش ذكورة ف رة م رب الكبي ذه الح وھ
  الخامسة من حروب ( سناحريب ) .

ارة  31يقول المستشرق الشھير الميجر ( سون )         ايري عب الد ن م تكن ب ايري: ل في مبحث ن
يجالت بالعن القسم  ك ( ت ع ان المل ل الواق ى فقط ب انوا الشمالي لنھر الزاب األعل اده ك سر ) وأحف

ة  ابع دجل واحي من انوا يسكنون في ن ذين ك ى ھؤالء الناس ال ايري عل رات ، يطلقون أسم ن ، والف
درين ، ودرسم ) الحالية ، وفي شمالي ( نيفانس ) أعني واليات ( ديار بكر، خربوط،  وفي جبال من
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ار ، وروس ، وط وردائي الجب ة الشعب الك ا أقام بالد التي شوھد فيھ م ، وھذه البالد ھي تلك ال وھ
أريخ صار كوردستان  وردي الحالي أجداد الشعب الك ك الت ة ، فمن ذل وام ذات لغ بعض األق اً ل وطن

   .واحدة قديمة غير مختلطة 
ري ، يظھر أن العشائر       ة شمدنيان األن  –والقرى التي بناحية ( ني اھي أال ، نھري ) بمقاطع م

  ويرى العالم األختصاصي الشھير (مينو رسكي) ھذا الرأي ذاته . ، أثار باقية من الشعب القديم 
ايري أو (ھو بشكي ) يقول في كتاب 30ن المستشرق الكبير ( توردانجين )كما أ ة ن ھي ه أن منطق

  وأن ھذا القسم الشرقي من النايرية كان قد أنشاء حكومة مستقلة .وادي ( بوتان ) 
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 Kildeeخالـــــدي  -7
رن         ديين  في الق ة باسم الخال ديين، التاسع ظھرت حكوم ل ، و )31(او الكال تأسست في أوئ

اردوريس  ك ( س ل المل وك قب دة مل ا ع ان لھ ه ك ع (ق.م) وان رن التاس ن ( آري ) ) االول الق  ، أب
ك االشوري ( شلمنصر الثالث ) (الثاني )س يوساردور( وخلفه كان  ذا معاصرا للمل  849-824ھ

ة ، ق.م)  ى الدول ة وھو الذي بن ة الخلدي ة االشورية التي كانت لغ ة محل اللغ ة الخلدي ، وأحل اللغ
  واالداب الى ذلك الوقت في مملكة ( أورارتو ) .، التحرير 

يق       ي مض فة ف ار المكتش ين )األث مال 32( كالش ي ش ع ف ات ( الواق من فتوح ت ) تتض ( راي
ى ، ورية وھي أحجار مكتوبة باللغة اآلش، ) المشار اليه  ساردورس ة واضحة عل دل دالل ( وھي ت

رة ) و ا الكثي اره فتوحاتھ ى آث ر عل ندربولعث ة ( ألكس وار مدين ي ج ة ( وان ) وف ي صخور قلع  -ف
رة  ة األخي ذه المدين وار ھ ار المكتشفة بج دل األث ري ) ، وت يو، كم دت ھ ذا ال خل ار ھ ا أث ك ، كم مل

ً 14واس قام بما اليقل عن (مينالخلدي ان الملك  ، كما ثار داراخلدت بھيستون آ ا ر ،  ) حرب وأن أكث
دي  772-782حروب شلمنصر الرابع ( ة خل ق.م) وقعت مع ھذا الملك الخلدي ، حيث كانت حكوم

ة االشورية  ا ، في ھذا العھد منافسة للحكوم ددة لنفوذھ ه ، ومھ د أبن ا أن عھ ا كم ه ، وكيانھ وخلف
ة ) الثاني المدعو (ساردوريوس  ه وصلت السلطة الخلدي ايضاً كان عھداً ذھبياً لھذه الحكومة ، وب

ة  ديين المتوالي ام ھجمات الخل ز السلطة اآلشورية أم ى تزعزع مرك ا أدى ال ، الى أوج مجدھا مم
ك ، الى ظھور ثورات أدى و ى ، وأضطرابات في داخل البالد اآلشورية من جراء ذل ودام الحال عل

ي ن زع ى تمك وال حت ذا المن يجالت بالم الثھ دعو ( ت كرية الم لطته ورة العس رض س ن ف ر )  م س
  .  المطلقة على البالد 

د         ي عھ ك ف ى المل رب عل ي الغ تولت ف ديين ، وأس ة الخل اني أنتعشت حكوم ( روساس ) الث
ه  ة فتوحات د دام سلطانه، (موشكي) و (حيثي) و (ھاليزون) و ( الزي=بالو ) وھي خاتم ى  وق حت

ا السياسي  625) المكتوبة سنة ( عھد ( جريما ده محتفظة بكيانھ ا بع م عاشت ، ق.م) وبقيت لم ث
ورة  راء ث اً من ج ا قضاءاً نھائي ى ان قضي عليھ زمن ال اً من ال ديين ردح ة المي ة حكوم ي حماي ف

   ( كامبردج تأريخ القديم )  33ق.م) 580الكوتيين الكورد (
       
  
  
  
  
  
  
  
  



16 
 

   الھوريين : - 8
ارف  ، )34(الكورد كحكومة بأسم الھوريينكما ظھر       ا جاء في دار المع بناًء على م

ى أواخر األلف  ة ترجع ال ر لألسماء الھوري أن أول ذك ادة الھوريين ) ف البريطانية ( م
ى ساحل البحر المتوسط أيضاً ، وخاصًة في  الثالث قبل الميالد ، وقد عاش ھؤالء عل

ـ ( أرواد ) الت م بعض المدن الفينيقية ك رون ، ث دة ق ى أسمھا الھوري لع ي حافظت عل
ا )  ا ( كيليكي الد كيزوتن و ب دوا نح ات ، أمت ى لوح ذلك عل ة ك ماء ھوري دت أس د وج وق

راك ،  اكتشفت في شھر بازار ل ب ابور ، وفي ت ى نھر الخ أن عل ك ف رغم من ذل ى ال عل
  .كردستان الحالية )  موطنھم األصلي في شمال بالد ما بين النھرين (

ل (عام لقد أ     الد باب ى ب بقى نزوح مورشيلي االول الملك الحيثي من أسيا الصغرى ال
مجموعة من المشاكل السياسية التي  )35(الى بالده ) ورجوعه المفاجىق . م  1595

يمكن اعتبارھا نقطة انطالق لتغير شامل في بالد ما بين النھرين ، وشمالھا ، وشرقھا 
ً خالل االلف الثاني قبل الميال ة واسعة  د ، وبالرغم من انتشار الھوريين سلميا في رقع

ك االسماء ، من تلك البالد قبل نزوح مورشيلي االول ، وغزوه لبابل  ى ذل كما تشھد عل
ة ة  ، الھورية التي عثر عليھا في تلك االآللف من الصكوك االداري ى حقب ود ال والتي تع

 ً دما ر ق اللة أو اكث ر س ى عص ورابي أي ال اللة حم ن س ام م ة (ع ق.م)  2000ر الثالث
ا  م م بجانب ما أستخرجت من رقيمات قانونية ، وتجارية من ( نوزى ) قرب كركوك ، ث

  وجدت في ارشيف مدينة مارى من نصوص ذات معان دينية كتبت بالھورية ، وتعود 
  . )36(يمريليم ملك مارى ، وخصم حمورابيالى عصر ز
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  الفصل الثاني                          
  : الميديون 

 –الھندو منطقة الشرق األوسط في القرن التاسع عشر ( ق. م ) الى غزو القبائل (تعرضت          
وھي تقع  ) PontiacAre(  1البونتك ) أوربية ) بعد أن ھجرت موطنھا األصلي في منطقة (

من الشرق الى المناطق الجنوبية األسود  أو من شرق البحر،  ونھر الدنستر، بين كازاخستان 
، من الصين  التي كانت تھاجمھم باستمرار نة بينھم ، وبين االقوامالحروب الطاحنتيجة  ،  األوسط

الذي أصاب تلك المناطق أنذاك الجفاف ، و نتيجة القحطربما و، من جھة وغيرھا ومن منغوليا ، 
ثم  ،وسمرقند ، ان الميديين كانوا يضربون في اقليم بخاري  زرسبايويلوح ، من جھة أخرى 

والشمالية ، والبالد الشرقية ، ة ) اديء األمر في شرق بحيرة ( أرميا في بسكنوھاجروا ، و
ى ق.م ) ، وقد أرتحل قسم من ھذه العشائر األرية ال2500الشرقية لبحر قزوين حوالي عام ( 

ً  البالد الھندية ، حيث خلفوا ً  ھناك كتابا ويتضمن ، ( فيداس )  يسمى 2باللغة السنسكريتية مقدسا
وكان الشعب الميدي ، واالدوار التاريخية التي مرت بھم ، معلومات ھامة عن حياتھم االولى 

ثم أعقبتھم في الھجرة األقوام اآلرية  ،وأكبر شعب بين ھؤالء األريين الوافدين جماعات ، أقوى 
  ، بارث ) .  ، ماني األخرى ( بارس

، وتبريز ( بارس ) الذين سكنوا في منطقة خراسان بارسيوي كانت تسمى المجموعة األولى       
، ( بارس الى وشكلوا فيما بعد أصل األمة الفارسية بعد أن تحول حرف ( الباء ) الى ( الفاء ) ، 

   فارس ) .
 معھمو، الذين سكنوا في منطقة ( أرمينيا ) ) ين البارثيھم ( ھذه األقوام  المجموعة الثانية من     

  .وھم األرمن الحاليين ،  أقوام ( ماناي )
شمال ھضبة أيران  أتجھوا الىھؤالء الميديون ، و ھم الميديونعة الثالثة المجموأما       

جبال ( زاكروس ) مملكة من وأستوطنوا في السھول القريبة  ، والجنوب، نحو الغرب  –الوسطى 
بعد وكان موطنھم  ،بانة الحديثة  3بـ( برسة واش )أنذاك ( كوتيام ) في االقليم الذي كان يعرف 

 وأذربيجان، ردستان وك( حسب الجغرافية الحالية تشمل سكان زاكروس  اندماجھم مع
   .الحالية ) 

توغلوا منه نحو الجنوب  ثم،  وسمرقند، يقطنون في إقليم بخار  الميديين كان      
ً حتـى وصلوا الى كوردستان الحالية ً فشيئا ، والحديد ، فوجدوا النحاس  ، شيئا

الجبال التي إتخذوھا  والحجارة الكريمة في، والرخام ، والفضة ، والذھب ، والرصاص 
ً جديداً لھم ً أشداء  موطنا معيشتھم فقد أخذوا يفلحون  بسطاء في، و. ولما كانوا قوما

  دخول الى الولم يعمدوا الى . وعاشوا فيھا عيشة رخية، وسفوح التالل ، أرض السھول 
اللولويين ، من لجبال زاكروس السكان األصليين  أستئصالمحاولة أو ومنازعات ، في حروب 

وحصل ،  مناطقھمبالقرب من  بل أستوطنوا نطقة األصليينسكان الم، وغيرھم من الكوتيين و
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أندمجوا ، وأخيراً ، ومصاھرة وما الى ذلك  تبادل خبراتوتجارة ، ووعمل ، وتفاھم ، ، بينھم ود 
وحضارتھم ، وديانتھم ، وسماتھم األنثروبولوجية ، أنصھرت لغتھم معھم بعد قرون عديدة بعد أن 

   .الحالي الكوردي الميدي ، ومكونيين معاً شعباً منسجماً واحداً ھو الشعب  ،
ئيسة ، قبائل ر فإن الميديين كانوا مؤلفين من ستة 3تاستنادا إلى كتابات ھيرودو     
الميكيين ) ، وھذه القبيلة األخيرة  ، البوديين ، آريا ،ھي ( البوسين ، بارتاكتين ، سترواخانين و

، ويمارسون بالقدرات الخارقة ومعناھا أولئك الذين يتمتعون أطلق عليھا أسم ( المغان ) ، 
  . وأطلق ھيرودوت اسم اآلريين على ھذه القبائل الميدية، الروحية  األعمال

صغيرة محلية أو إمارة منفردة ثم أسست كل أسرة حكومة في البداية ھذه القبائل  كانت      
وذلك بتأريخ ( وبعضھا مستقلة نوعاً ما ، ، تابعة للسلطة اآلشورية  قسم منھا مستقلة لھا ، وكان

نفس المصدر التأريخي ، أن الميديين أول من  فييذكر ھيرودت ، و ق.م ) 745الى  – 1274
ً في سبيل وناضلوا ، وقد بذلوا مجھودا كبيراً ، تمردوا على حكومة األشوريين  نضاالً قويا

   .وحريتھم ،  أستقاللھم 
 أصــل التسمية : أطلق المؤرخ اليوناني الشھير ( ھيرودرتس ) أسم الميديين عليھم     
، والكاتب األرمني ( بأنھم أحفاد الميديين من ذلك التأريخ ن وھكذا أصبح الكورد يعرفو ،

يحمل المؤرخ اليوناني ( ھيرودوس ) مسؤولية ذلك الخطأ  4أرشاك سافرستيان )
يشير ( سافر ستيان ) الى أن بعض النصوص السومرية و في التسمية ،التأريخي 

)  Media) جاء فيھا أن كلمة ( Chirac.Eالمعجمية التي نشرت من قبل األستاذ ( 
كوتيام ) أي أرض الكوتيين ، األ أن  -مرادفه لعبارة األرض ، أو البلد مثل ( مادا

البابليين الذين تأثروا باألدب السومري مئات السنين أغفلوا الفھم األصلي للكلمة ، 
ً لمنطقة ، أو شعب دون تحديد أي موقع لھما لذا أطلق ھيرودوس أسم  وأعتبروھا أسما

) على الشعب الكوردي في سلسلة جبال زاغروس ، فشاع األسم  Medisالميديين ( 
لدى اليونانيين ، ومنھم أنتقل بعد ذلك الى المصادر األوربية كأسم لسلف الشعب 

، و ليس في اسماء الميديين الذين ذكرتھم الكوردي الحالي في مرحلة تاريخية محددة 
   6يالنصوص المسمارية اي جرس ايران

الكتاب  ، وكذلك7كتاب العھد القديمواستنادا على  ، ال يعرف الكثير عن أصل الميديين   
 6ل ذكر لھم في المخطوطات اآلشوريةوأو، فإنھم من ساللة يافث بن نوح ، المقدس 

قبل الميالد عندما تم ذكر دفع الميديون الجزية للملك اآلشوري  836كان في عام 
ترجمة النص االشوري ( رحلت عن ارض بارسوا ، ونزلت أرض وھذه ، شلمنصر الثالث 

  اماديا ، أرض أرازياش ، أرض حرحار ) وحرحار ھي االرض المعروفة االن بسيروان العليا .
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قبل الميالد ھاجرت قبيلتان رئيسيتان  1500فإنه بحلول سنة  ،)7(زيار استنادا إلى د.     
القبيلتان  ، وكانت واستقرا في إيران، ين بحر قزو من اآلريين من نھر الفولغا شمال

  . والميديين، ارسيين ھما الب
  بإن ھناك إحتماالً كبيراً بأن ھذه المجموعةيذكر ،  8محمد أمين زكي المؤرخ     

، خالدي و، وسوباري ، كاساي و، و كوتي ، عدة قبائل مثل " لولو  مع أندمجت
  نايري ". و، و ھوري ، ميتاني و

حسن مشبر الدولة يذكر و، منحدرون من الميديين  بأن الكورد 9يقول ابن خلدون        
نفس لغة  ولغتھم ھي، ھم أجداد الكورد و، بيرنيا بأن الميديين ھم من الشعوب اآلرية 

  .  رديةوالماديين ھي لغة ك أن لغةو،  10الكورد الموكريانيين
ماس " و المعروف عند آرا " ھوكما يشير مردوخ الى أن السلطان األول للميديين    

الميديين كانوا موجودين منذ أكثر من  يقول دومركان بأنكما " ديوكس ".  بـاليونانيين 
عن العالم رفت عو، وسلطنات كثيرة ، إمبراطوريات  اوأسسو، سنة قبل الميالد  2000

  قبل الميالد.  700وتفوقھم منذ سنة ، شھرتھم و، حروبھم 
اإلمبراطورية الميدية  اليوناني " كيتزياس " بأنه تعاقب على حكميقول المؤرخ       

 350الميدية دامت لمدة  أن اإلمبراطورية) و اغآستي وكان آخرھم (، عشرة سالطين 
 .  سنة
ً الكثير من قصص و " كثيراً عن الميديون 11تاب المقدسيتحدث الك      ھناك أيضا

. قبور األنبياء العظماء مثل:  في كوردستانالكتاب المقدس الرائعة التي جرت أحداثھا 
،   ، ونوح كلھا موجودة على ھذه األرض الفسيحة ، دانيآل ، ھاباكوك ، يوناه ناحوم

لقد تنبأ عدد من ھؤالء األنبياء العظماء بكلمات عن الكورد الذين كانوا يدعون آنذاك و
   .  بالميديين

، تم التنبؤ بانھيار  3/7مثالً في ناحوم  :المقدس  الكتاب أھمية الميديين فيعن       
، تم التنبؤ مراراً، وبشكل 5/11. في أرمياء  نينوى، وبعدئذ تحقق األمر على يد الميديين

، قال ھذا النبي العظيم بنھوض 5/28. في دانيآل  دقيق أن الميديين سيدمرون بابل
   . وتأسيسھم إمبراطورية عظيمة، والفرس ، الميديين 

، في السنة التاسعة لھوشع أخذ ملُك أّشوَر السامرةَ يذكر الكتاب المقدس ( كما       
وفي مدن ، جوزان  رنھ وخابور، وأسكنھم في َحلََج ، إسرائيل إلى أشور بني  يوسب

  .  17/6مادّي (الميديين)". الملوك الثاني: 
ً كلم كان الكورد في الكتاب المقدس     ة المرء، ، معروفين كقوم شرف يقيمون عاليا

 ً   . حين كان الملك الميدي يعطي أمراً، لم يكن مسموحاً ألحد أن يغير ما  ويحفظونھا عاليا
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وامِض ، فثبِّت اآلن النھَي أيھا الملك : (   سالفرو، كان قد ُكتب حسب قانون الميديين 
       ) . 6/8. دانيآل:  التُنسخوفارَس التي ، الكتابة لكي التتغير كشريعة مادي 

وإن ، ) إن الميديين 1948 - 1880ردي محمد أمين زكي (واستنادا إلى المؤرخ الك     
وشكلوا حسب الكورد ،  فإنھم إنضموا إلى، ردي ولم يكونوا النواة األساسية للشعب الك

  ردية". وتعبيره "األمة الك
ويعتبر الكثير من القوميات في ،  عھد االخمينيينفي  اندمج الميديون مع الفرس     

لكن الثابت ، واألذريين ، واالصفھانيون  ، أنفسھم كامتداد للميديين كالكورديومنا ھذا 
نشيدھم الوطني في  ھذه القناعة ، وتتجسد جذور الشعب الميدي ھم من الكوردھو ان 

  . الميديين" ھم "أبناء ، إشارة واضحة إلى إن الكورد حيث يوجد في ھذا النشيد

من األخطاء ) روبي أ –ھندو ( ، أن أطالق لفظ ( آري )على شعوب  12)يذكر ( برستيد     
 –والشائعة لحد األن ، فالصواب قصر استعمال ھذا اللفظ الذي أشتق منه لفظا ( أيران ، الشھيرة 

تركيب ( وقبائل ھضبة أيران التي ھي جزء من تلك األقوام المطلق عليھا ، أيراني ) على عشائر 
       .  أوربي ) –ھندو 

رمن انيين القدماء ، والحيثيون ، واأل، بان اليون 13المؤرخ السوفيتي أباييف يعتقد     
حوا نحو الجنوب الى شبه جزيرة البلقان ، وآسيا الصغرى ، اما الباقون في القدماء نز

اواسط اوربا ، اوطانھم االصلية فقد شكلوا مجموعتين من المجتمعات االصلية في 
  االولى  شملت السالف . البلت ( سكان البلطيق )، التخار ، الكلت ، وااليتاليك .

ذين أصبحت  اما المجموعة      الثانية فشملت الجماعة اآلرية في جنوب شرق أوربا ال
ر، لھم صالت مع عالم (  فين اوكر )  ذه المجموعة اآلواخي ل ھ ة في اً أنفصلت قبائ ري

ن النصف األول  ف الم يالد ،االل ل الم اني قب ود  ث ى الھن وعتين ، االول وتوزعت كمجم
وع ذا الن ة من ھ ة الميتاني ة السائدة للدول ا الطبق ة  القدماء التي يمكن اعتمادھ ، والثاني

دماء ، ين الق دانوب  اآلري ر ال رة آرال ، ونھ ين بحي ة ب يا الحالي وب روس وانسابت ، جن
وب نحو ان بع14الجن ى البلق ابور، سواء ال دون ، ھ دنيبر ، والدنيستر ، وال ار ال  ألرنھ

ات  ة للعالق رات جوھري ى تغي ذا ال د ادى ھ والدانوب ، أو بأختراقھا لجبال القفقاس ، فق
ي ين النھرين ف  اللغوية ، والعرقية لشعوب اليونان ، واسيا الصغرى ، وشمال بالد ما ب

القبائل اآلرية  بعد أنسيابھا من  بداية األلف الثاني قبل الميالد ، ويرى أباييف كذلك بأن
ى الشرق أوربا ، ومن خالل  ا ، أقفقاس نحو الشرق األدن ا في ھجرتھ ستمرت من ھن

ديين ، والحثوجود نحو الھند ، وأن  ة في نصوص األك ة القديم ين في يالعناصر الھندي
  . على حد تعبيره تدل على ھذا الحدث .  15األلف الثاني قبل الميالد
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 : ميديابالد حدود 

، من الشرق أفغانستان( بل بعض أراضيھا ) ومن الغرب البحر األبيض المتوسط       
 ومن الجنوب حتى الخليج العربي ,،  آراس فيما وراء نھر كادوس ناطقم ومن الشمال 

ي ا يل اً م ارس  : وقد ضمت داخلي ا  –ف اني – عيالم –آشور  –أرميني جزء من  – ھيرك
  ) 16(  ي سورياشمالي شرق –ط الھندي باكستان على المحي

  : العاصمـــة

جه (  ق.م على يد أول ملك ميدي ھو ( دياكو ) وسميت 728عام  بنيت العاصمة       
،  ) ھيكمه تانا  (اسمبأحياناً  سميت و، مكان االجتماع  ردية واللغة الكب ) وتعني مه زان

وقد  ، عليھا اليونانيون ھاالتسمية أطلقوھذه  17 )أكباتانا( باسمأخيراً ولكنھا اشتھرت 
 ، زينفون تم تثبيتھا ھكذا بصورة أكثر في المراجع ألن معظمھا يونانية كما ھي عند

ً في االلواح العيالمية و، وغيرھما ،  سوھيرودوت بيت ( واالشوريون سموھا ،  أيضا
سميت بـ ( أمدانا الروايات اآلشورية  وفيباني العاصمة ( دياكو ) ، نسبة ملكھم )  كوادي
    ھمدان ومكانھا اآلن قريبة من، روايات الھيخامنشية (ھنك متان ) ، وفي ال 18)
ً   إيرانفي      . في غرب ايران شمال نھر نھاوند شرق كرمنشاه ، وبالتحديد  حاليا

، في عھد الميديين ( من  ان مدينة ھكمتانة 19سالمؤرخ اليوناني ھيروديت يقول     
 الثامن حتى منتصف القرن السادس قبل الميالد ) كانت مركزاً اواخر القرن 

لالمبراطورية الميدية ، ثم اصبحت عاصمة صيفية ـ وربما خزانة ـ لالخمينيين ، بعد 
   . سقوط االمبراطورية الميدية

، وھي كانت مدينة عظيمة ،  وظيفتھا الدفاعيةمن وقد عزز ذلك ،  ةفوق تل ، بنيت المدينة     
ً بأسوار مكثفة مخططة بشكل دوائر متتالية يعلو أحدھا األخر بشرفات ومحصنة  ً قويا تحصينا

وفي السور الداخلي منھا اقيم البالط ، وكانت محاطة بسبعة أسوار دائرية ، دفاعية محصنة 
الخارجي بقدر  ھاسورمحيط وكانت مدينة كبيرة بحيث وصل والخزينة ، ، واألدارة ، الملكي 
   أثينا . سور مدينة محيط 

، انصرف الى تجميلھا  كو ان يتخذ من ھكمتانة عاصمة لهدياالملك بعد ان قرر ف      
ً اصبحت مدينة جميلة ،  الحصون ھا حتى أضحت آية في الجمال ، ومنيعةوتحصين  حقا

ى بنو ، ، وفي زينة مبانيھاوالفن المعماري البديع ، من ناحية الجمال  أي مثيلليس لھا 
ً  قصراً  فيھا حيث كان يضاھي في ، يقال ان عدد غرفه كانت في حدود االلف غرفة  عظيما

ً  فخامته برج بابل ، وكان القصر ، قصر الملك  يقع، وعلى شكل سبع قالع ،  منيعا
والقالع بالوان مختلفة ، على ، وخزانته في الطابق السابع ، وقرر طالء تلك القصور 
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السبعة ، كان  سوارلذي كان يقع في اعلى األلملك اوقصر ا . غرار القصور البابلية 
   . يحوي مائة غرفة

اكو واختيار دي، وعلى اطرافھا ، دعا دياكو مواطنيه الى بناء بيوتھم خارج القلعة      
ً إلھذه المنطقة ليبني عليھا قصره لم يأت  ً  بل كان اختياراً  عتباطيا لطبيعة  نظراً  مبرمجا

والجميلة من حيث وجود سلسلة جبال الوند المكسوة بالثلوج الى ، المنطقة الساحرة 
  . والمصايف الجميلة، والشالالت الوفيرة ، جانب االنھار 

بالقرب ) برسبوليس ( العاصمة االخمينية  أصبحت ،بعد اضمحالل االمبراطورية الميدية    
 ، لم تفقد مدينة ھكمتانة اھميتھا في عھد االخمينيين ، ولكن  من شيراز جنوب بالد فارس

او ، جمشيد تخذت كعاصمة صيفية لالخمينيين بعد ربطھا بطريق مباشرة مع تخت أو
ً  اتانباكأوكانت  ، سبرسبوليس ، عاصمة داريو ً  خرابا مع االسكندر  سالتحم داريو حينما

   . ق.م 331سنة ) 20 (في معركة كوكميال
حتل ھكمتانة أمدن االمبراطورية االخمينية ،  21المقدوني االسكندرعندما اخضع     

 ً ( وھو ،  كبارة توفي احد قادته الويقال انه حينما وصل االسكندر الى ھكمتان،  ايضا
  ولكن لم يتم،  ضريح يليق بالقائد العسكري حيث امر االسكندر ببناء )ھفايستيون 

  . الحالية دينة ھمدانبين اثار ممن العثور على ضريح ھفايستيون 
وقد نجح ، الحالية إيران  بل داخل حدودردستان وداخل حدود ك اآلن ال تقع أكباتانا    

وتتميز ، وھي ضخمة جداً عنھا ، وتمكنوا من إزالة األتربة ، عليھا  المنقبون في العثور
وھي ، وعريضة بجانب بعضھا ، يتألف من سبع جدران عالية  بسورھا النادر الذي

، والسادس أعلى من الخامس ، السابع أعلى من السادس  تلتف حول المدينة فالجدار
 .  إلى المدينة وبالتدرج ھكذا حتى الوصول
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  :الحضارة 
  والعربات القتالية التي تجرھا الخيول، لقد أستطاع الميديون أصحاب حضارة الحصان         

لنا  والم يخلف، ولكنھم  تأسيس امبراطورية عظيمة والمسلحون بأسلحة حديدية من، السريعة 
نوضح ذلك ، ساو جيرت لغيرھم كما ، كتابة تذكر وان وجد فھو في باطن االرض أية 

وعلى الرغم من قلة االثار المتبقية من الحضارة الميدية ، مقارنة بالحضارات االخرى ، 
عن العاصمة االيرانية طھران ، ال زالت  متراً و كل 375اال ان مدينة ھمدان التي تبعد 

التي تضم تحتھا  ) ھكمتانة (الميديين ، منھا تلة  االن بالعديد من اثار عامرة حتى
الرابض في احدى الساحات  )االسد الصخري  (عن  المفقودة فضالً  دينة التأريخيةالم

   ؟.. حل بالحضارة الميديةماذا  يا ترى  العامة بالمدينة
بعد انتزاع االخمينيين الحكم من ((  22ر مارونسيالمرحوم الدكتور عبد القاديقول       

ً إب، الميديين ، لم يبق أي اثر للحضارة الميدية  ان  ستثناء بضع كلمات قليلة علما
ويضيف ،  يوتراث ميد، وثقافة ، المتخصصين في ھذا المجال يعترفون بوجود حضارة 

، وھذا ليس رأيي بل  وھذه الحضارة ، تقمصوا ـ ھذا التراثاالخمينيون ـ  المارونسي
االستاذ بجامعة  )احمد تفضلي ( صين في ھذا المجال منھم الدكتور رأي اساتذة متخص

والثقافة الميدية شبيه  ،ان تقمص االخمينيين للحضارة  ويسترسل المارونسي،  طھران
، باللغة ، بانتقال االرث الى الورثة ، فمن حيث اللغة ورث االخمينيون ديوان االدارة 

والمناسبات ، ورثوا االعياد ، ووالكتابة الميدية ، كما ورثوا اساليب الحكم من الميديين 
   )). او اعتراف بذلك، والشعبية من الميديين دون اية اشارة ، الرسمية 

معالم الحضارة  )طمسوا  (نسي الى ان االخمينيين ھم الذين من ھذا يخلص المارو       
وال ، ساھمت في تعميق ھذا الطمس  تھاتلالتي وان االمبراطوريات ، والتأريخ الميدي ، 

 يقول )ة ھكمتان (وعن بقايا الميديين في ھمدان او ،  سيما االمبراطورية الساسانية
من االثار الظاھرة للعيان في ھمدان ، ھي اثار ميدية سجلت باسم ان كثيرا ( يالمارونس
والجداريات ، واعتقد ان كل ما ، والكتابات ، ويشمل ذلك العديد من المباني  ، االخمينيين

قد قلت ھذا الكالم كما يضيف ( ، يعود الى الحضارة الميدية ظھر حتى االن في ھمدان 
ا تنقب في قصور الملوك فستحصل على بقايا ، وعندم)  وتكراراً  في ايران مراراً 
   . الحضارة الميدية

  
   : تلة ھكمتانة

واالھمال المتعمد لھذه التلة العمالقة ، كونھا اثار ، على الرغم من التخريب       
والكشف عنھا سيكشف عن حضارة ، حضارة خاصة تعود الى اسالف الشعب الكوردي 

وھذه المدينة  اال ان اثار المدينة ما زالت باقية ،الشعب الكوردي الموغلة في القدم ، 
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التي ظھر قسمھا الشرقي من تحت االرض ، تكشف عن نظام معماري متقدم ، نظام 
صممه معماريون متخصصون قبل تنفيذه على االرض ، وال شك ان بناء ھكذا مدينة 

ال ، رية وعاصمة لالمبراطو، وخزينتھا ، وجعلھا مقرا للحكومة ، وحصينة ، محكمة 
وابراج الحماية دليل على ، ثم ان مدينة بكل ھذه القالع  ال من قبل ملك مقتدر ،إيتم 

ية تلة ھكمتانة كونھا وتكمن اھم،  ارالعداء المتمثلين بالجوامن  لحذروا، اتخاذ الحيطة 
وتلة ھكمتانة تلة بيضوية الشكل ، مساحتھا في  ، طالل عاصمة الميديينأتضم تحتھا 

ھكتارات اخرى من اطراف التلة ستثنينا اكثر من عشرة أ، اذا ما  الثالثين ھكتاراً حدود 
،  وغربي، شرقي  ويقسم شارع اكباتان التلة الى قسمين ،، ت عليھا بيوت سكنية أانش

التي تؤرخ  وتلة ھكمتانة فإن ھناك العديد من االماكن االثرية االخرى، وما عدا ھمدان 
، بالقرب من كنكاور في كرماشان ) كودين ( تالل منطفة لالمبراطورية الميدية ك

   . متقدمةو، ملھا تعكس حضارة انسانية راقية وھي بمج،  23ونوشيجان في مالير
          

  : االسد الصخري
ورغم محاوالت الطمس ، من االثار الميدية المتبقية في ھمدان ـ رغم عوادي الزمن      
والذي ينسب الى الملك الميدي ، واالھمال المتعمد ـ تمثال االسد الصخري العمالق ، 

والجنائن البابلية ، فإن ، ويبدو انه مثلما حاول بناء قصوره على غرار القصور ، دياكو 
   . اسد ھكمتانة ، ھو االخر ، شبيه باسد بابل

وھو ، مدينة ھمدان  ينتصب االسد الصخري في احدى الساحات العامة في مركز      
متر ،  2,1اما ارتفاع التمثال فھو في حدود الـ  متر ، 1،15وبعرض ، امتار  5,2بطول 

وكان يطلق على المنطقة التي يوجد فيھا االسد ، باب االسد . والمالحظ في الصورة ھو 
وتقول بعض المصادر ان لبوة ، كسر اقدام االسد في مرحلة معينة من مراحل التأريخ 

  .  ولكن لم تعد موجودة االن، رة كانت موجودة الى جوار االسد الصخري صغي
مرحلة متقدمة في الفن إذ شھد ھذا العمل  في مجال الفنون فقد عاش الميديونأما      

ً مختلفة  أو ، أو القبور ، أو الجدران ، فقد كان على األلواح ,  ومجاالت متعددة، أنواعا
، والنسيج ، والغزل ، كما إنھم عرفوا خياطة األلبسة  النسيجأو ، أو الحديد ، الحجارة 

ً صنعوا التماثيل ،  الحديدو، والنقش على الخشب  ، وخاصة للمشاھير منھم ، وأيضا
في العثور تم  كما، على ھذا الفن الرائع  ) تل ھسار(  وقد دلت اكتشافات ولآللھة ,

ينة مناطق مدفي  24)شھرزور كھف(  في أولھما، كھفين على نوع متقدم من الفن 
ً السليمانية   ) وركيخس(  ر للملكبفقد كان عبارة عن ق ،في جنوب كردستان حاليا

وجد تمثال  , كما في مختلف مناح الحياة السياسية  باإلضافة إلى الرسومات العديدة له
التي تدل  وھو لشخص محفور على حجر عليه صورة كوكب الزھرة، ذو أربعة أجنحة 
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(  وللشمس الدالة على،  ) راثمي(  وللقمر الدال على اآللھة،  أناھيتا اآللھةعلى 
أمام موقد  الموغ باإلضافة إلى صورة كاھن من زرادشت إله الخير لدى)   أھورامزدا

 رن( فأي  , عبارة عن حفرة في حجرة أو صخرةكانت ھنا نتذكر مواقد النار التي ، نار 
أما الكھف ،  والمغارات، ردستان ضمن الكھوف ووھي وجدت بكثرة في جنوب ك ، )

, باإلضافة  غفيه على قبر الملك الميدي أسيتا وقد عثر،   دوكان يقع في منطقةالثاني ف
ً عن الطبيعة , وأشكاالً لھا على الصحون  الميديون إلى تلك الفنون فقد رسم ، ألوانا

ن الذي بالنسبة للزموھي في ذلك موضع االستغراب ،  والكؤوس عن طريق الزخرفة
ور التي يوجد واحد منھا بالقرب من ساري بول غربي بعدا الق، تنتمي إليه ميديا 

) فاھريكا  ( ومثلھا اثار، رؤوس سلسلة جبال زاغروس وغيرھا في دوكان داور 
زين اول ، جنوبي بحيرة اورمية حيث تبدو قبور االمراء قائمة في جوانب الجبل 

ً ھي و، واحدمنھا بنقوش  يبدو وتدعي ، يقبض على حزمة من االغصان  تصور شخصا
   . تستعمل في االحتفاالت الدينيةكانت الرسوم ان 
عليه في تل  يورد قوالً على إن التمثال الذي عثر25 المؤرخ الروسي دياكونوف إن     

   . الحاليين ودياال،  زاغروس ھسار لشخص عيناه لوزيتان تشبھان سكان
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  :المعتقد والديانة 
، وقبل والشرق األدنى، في بالد ما بين النھرين كانت المعبودات القديمة قبل الميالد      

  –النجوم  –القمر   -الشمس ( ظھور الديانات السماوية ، والديانات األخرى ھي  : 
األنتقال الى مرحلة األلھه البشرية  –الطوطمية  –الحيوان  –الجنس  –األرض  -السماء 

ھناك األالف من النصوص المسمارية ذات و،   25عبادة األسالف ) –عبادة األشباح  –
المواضيع المختلفة التي تركھا لنا العراقيون القدماء ، فادتنا في فھم جوانب من معتقداتھم الدينية 

وجداول ، والصلوات ، والتراتيل ، والمالحم ، واألساطير الدينية ، ، ومن ھذه النصوص القصص 
والنصوص ، وقراءة الطالع ، والخيرة ، ونصوص الفأل ، واألرواح الشريرة ، بأسماء األلھة 

وأخرى خاصة باألحتفاالت ، والطقوس الدينية ، ونصوص خاصة بكيفية أقامة الشعائر ، السحرية 
، تشفة ، أفادت في دراسة الديانة القديمة ونصوص الرقي المسمارية المك، واألعياد الدينية ، 
، والعامة ، وتأثيره على حياتھم الخاصة ، شير الى مدى تغلغل الدين في نفوس القدماء ت يوھ
ضافة الى النصوص ، ھناك الكثير من المخلفات المادية التي أمدتنا بمعلومات وافية عن إ

، والدكاك ، واأللواح الجدارية ، والنصب ، يل والتماث، والزقورات ، كالمعابد ، المعتقدات الدينية 
واألواني ، والمشاھد الدينية الكثيرة المنقوشة على األختام األسطوانية ، وأثاث المعابد ، والمذابح 
  . وغيرھا، الفخارية 

       ً ً وثنيين، كان الشعب الكوردي قديما ، فكان كبير الھتھم  مثل جيرانه من الشعوب االخرى ا
سرياش ) وھو ألھة الشمس ، ومعبوداتھم األخرى ھي ( خارب ، دونياش ، شاخ ، يدعى ( 

قبل قيام اإلمبراطورية ، و)  بوغاش شيباك ، شوكامونا... الخ ) وكان الكيشيون يسمون األله (
التي تمثل نجم الزھرة ثم ، وكثر انتشاراً األفي كوردستان ) أناھيتا(  كانت مبادئالميدية 

  .ديانة الزرادشتية وبعدھا اختلطتا بال، التي تمثل القمر ) راثمي(  تلتھا معتقدات
وديانة الجنس اآلري في ، معتقدات  عندراسات قيمة  26كتاب ( تأريخ ايران القديم )في      

وتدل ھذه الدراسات على ان معتقدات  ، وجيرانھم القدماء من العناصر األخرى، ھضبة ايران 
ولغتھم ، وانه ، ، كانت متحدة مع ديانة قدماء اآلريين في الھند  ولغتھم، قدماء اآلريين في ايران 

وصار لكل قوم ، والقرن التاسع قبل الميالد ، أنفصلوا عن بعضھم ، فيما بين القرن الرابع عشر 
  ولغة خاصة مستقلة .، منھم عقيدة خاصة 
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الكتاب  )، ھو تأريخ وضع ( فيداس  لظھور ديانة الكورد القدماء فالتأريخ التقريبي األول       
يجب ان نعلم ھنا ، على خالف ھذه الدراسات ، ان ، كما الھندي المقدس باللغة السنسكريتية 

( من وغيرھم ، والميتاني ، والعيالمي ، والكيشي ، واللوللو ، بعض األقوام اآلرية مثل الكوتي 
 بيرا بسبب األختالط من فجر التأريخ شعوب جبال زاغروس ) قد تأثروا من كل الوجوه تأثراً ك

  واالكاديين ، فلذا لم تخلص معتقداتھم ايضاً من ھذا التأثر .، والبابليين ، بالسومريين 
لم المستر ( جاكسون ) االعويقول  27قبل الميالد ) 606ظھر المصلح زرادشت سنة (  ثم      

ولد في النصف الثاني من القرن  ، ان ( زرادشت ) األخصائي العظيم في العقيدة الزرادشتية
ولكن الروايات الزرادشتية نفسھا تفيد ان ھذا النبي او ،  السابع ( ق.م ) وھذا ليس قطعياً ايضا ً

ونشر دعوته على ، ، وشرع في بث تعاليمه  ولد في القرن السابع قبل الميالدزرادشت المصلح 
و( أھرمن ) أله الشر ، ( ھرمز ) أله الخير عبادة موزعة بين ال وكانت شواطئ بحيرة ( آرومية )

وھو ( يزدان ) ودعى الى عبادة رب واحد احد ، ، فأدخل التوحيد ألول مرة في الفكر الديني 
  وكل أيران . ميديا ،وأنتشرت في ، نشأت الديانة الزرادشتية و

، ست مراحل  هللا عند زرادشت موصوف بأكمل الصفات ، وھو يقول ان هللا خلق الدنيا على     
وكان يؤمن بالبعث بعد الموت ، واخيراً األنسان ، السماء ثم الماء ثم األرض ثم النبات ثم الحيوان 

  والثواب . ، والعقاب ، وبالحساب ، 
والنار ، واالشرار يقذفون الى الھاوية.. اي الجنة ، كان يقول ان األخيار يرفعون الى السماء      

ً يعبد ، وكان يوكانت النار تقدس عند زرا من ؤدشت بأعتبارھا أطھر المخلوقات ال باعتبارھا الھا
واألوثان بالنسبة ، وھو الذي حطم األصنام ، وانھا تخلق لكل انسان قبل ان يخلق جسده ، بالروح 

 ، وھكذا كان الكورد على الديانة الزرادشتيةورفع راية التوحيد في ربوعھا ، للديانة األيرانية 
  الم .حتى صدر األس

 وبماء الذھب على ، وبخط يده ، والذي كتبه زرادشت بنفسه  28كتاب االبستاق ( آفستا )كان     
فرايورتيس ) ألف قطعة من جلد األبقار المدبوغة التي أھديت له من قبل الملك الميدي (  12000(
) سورة لم يصلنا منھا سوى سورة  21عبارة عن (  ، وھيق.م  628) في عام  خشاتريتا –

او السور ، وبضع آيات من بعض السور االخرى ، وأن األسم الصحيح لھذا الكتاب ، واحدة 
 سورفھذه ال، وتفسير ) و ( زند ) ھو التفسير ، قانون  آفستا ) ومعناه (و -الزرادشتية ھو ( زند

وفي مناطق عدة ، فمن ھنا كانت ، في عھود مختلفة وجمعت بمختلف اللھجات األيرانية ، لفت أقد 
وما يؤخذ من األثار المكتشفة ، ) فبناءاً على ھذه النظرية  تسمية ھذه الكتاب بلفظ ( آفيستا

االيرانية التي يرجع تأريخھا الى القرون الوسطى يجب ان يكون لفظ ( زند ) الذي معناه التفسير 
  من االلفاظ البھلوية .

فكانت مقدسة لدى زرادشت ، ولم يدعو زرادشت الى عبادة النار بل قال ان ( الماء ، أما النار      
ھذا وفي عھد الفتوحات األسالمية ،  والتربة ، والھواء ، والنار ) اشياء مقدسة يجب عدم تدنيسھا
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ا يدل معاملة اھل الكتاب ، ممبأمر من سيدنا عمر رضى هللا عنه عامل المسلمون الزرادشتيين 
ً اآلفيستا ، او على ان ( ً من الكتب األبستاق ) ھذا كان في نظر المسلمين كتابا ً ، وقريبا مقدسا
  . السماوية 

اذا كانت خيرة أي حائزة لصفات ان تعاليم زرادشت كانت تنص على الروح خالصة القول      
نية الحسنة ، والكالم والصفات الثالث ھي ، ال، ثالث ، تصل والشك الى عالم أرقى مما ھي فيه 

ھذا العالم الراقي التي تدخل فيه تلك الروح ھو مايسمى في اللغات ، ووالعمل الصالح ، الطيب 
بھشت اي الجنة ) ، والروح التي تكون شريرة او –والحديثة ( ئينوه ھيشت ، اآلرية القديمة 

بين  29ھيمستيكان ) سمى (والمشاق أي ( جھنم ) وھناك منزلة ثالثة ت، مذنبة تدخل عالم األالم 
ً ئوالردي، والنار مخصصة للذين تتساوى أعمالھم الطيبة ، الجنة  ا ھ، فيبقون في ومقداراً ، ة وزنا
ومن مبادئ الديانة الزرادشتية األساسية ، ان احسن عمل أي يوم القيامة ، رين يوم التناد ظمنت

والعمل على توفير المال ، واألقتصادية  ،يقوم به المرء في حياته ھو األشتغال باالمور الزراعية 
الذي ھو عصب الحياة فلھذا كان ( زرادشت ) يحرم الصوم على الزراع لئال يكونوا ضعافاً خائري 

ً يكلمه هللا سبحانه ، ھذا ، القوى  ، وتعالى ، ويرى معتنقوا ھذا الدين ، ان زرادشت كان نبيا
ويظھر انه في عھد الملك ( داريوس ) ،  30االسالم )ويوحي اليه كسائر االنبياء ( كتاب فجر 

مجوس  - ديانة ( مخمحلھا وحلت ، لزرادشتية اوطقوس الديانة ، وشعائر ، الكبير قد تالشت آثار 
ً للدولة  ، توطد نفوذھا في عھد ھذا الملك الكبيرتقدس النار ، و) التي  ً رسميا ، وصارت دينا

  واألمة األيرانية جمعاء .
ً كا      ولكنه لم يرد أسمه في الكتب ، ن زرادشت في األمة اآلرية القديمة أشبه ما يكون نبيا

ً فوق العادة ، الف كتابه ( زند آفستا ) ، السماوية  في أواسط  قتلحتى ، ومرشداً اجتماعيا
وھو في سن الشيخوخة في حرب دينية كان قد أثارھا ، النصف األول من القرن السادس ( ق.م ) ً

  شعب الھيوني ، وكان قائد جيوش الھيونيين يدعى ( آرجاسب )ضد ال
والعناصر ، خالصة القول ان آريي أيران كانوا مثل آريي الھند يعبدون بعض الظواھر الطبيعية     

  . الكونية ، وأنھم قبل ھؤالء الھنود أرتقوا الى عبادة اله واحد قدير بفضل تعاليم  زرادشت 
 نفرتيتي ھو أن السيدة المعروفة في تاريخ الشرق األوسط باسمذكره ھنا  من الجدير     

زوجة الفرعون  ، 31) أي المرأة الجميلة قادمة تي–نفرتي رديةوومعناھا بالك( ) 
(  ملك اإلمبراطورية الميتانية التي كانت عاصمتھا الرابع ھي ابنة امنحوتب المصري
أناھيتا  تمتد بأصولھا الدينية إلىأي رأس العين قرب قامشلو )  سري كانيه  - واشوكاني

 يغير من معتقداته الدينية التي ما تزوجت الفرعون المصري جعلتهلذا عند راثومي، 
بھذا  آمون بينما اإلله اآلخر في السماء أي، يعتبر فيھا نفسه اإلله الحي على األرض 

أي  ) آتون(  واسمه، فعاد يؤمن بإله واحد فقط في السماء  يكون اعتقاده بإله ثنائي ,
ى وقتنا تردية حومازالت تستخدم في اللغة الك آتون الشمس , ومن الجدير قوله إن كلمة
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ً ثم أعتبر الفرعون ،  الحاضر بمعنى الحرارة الشديدة وربما كانت تعني الشمس قديما
ً آلتون فقد غير وفي اللغة , إخناتون أي ) آتون -آخن( وجعله، من اسمه  نفسه خادما

  . أو عبدهللا كما ھي التسمية اآلن، المصرية القديمة تعني خادم آتون أي خادم هللا 
  
 : والكتابة ، لغة ال

على المدلول اللغوي على اللغة الكوردية الميدية ، البد ان نتعرف لكي نتعرف بشكل جيد      
ينبغي ان و، ومدى عالقة اللغة الكوردية بھذه اللغات ،  32) ةأوربي –اللغات ( الھندو  ةلمجموع

 ةمشترك ةفقد الحظ األركولوجين ان ھناك سم، نعيد الى األذھان بعض الحقائق التأريخية 
شاسعة في  ةأنتشرت عقب انتھاء العصر الحجري الحديث فوق مساح ةقديم ةبشري ةلحضار

، والھند ، وبلوجستان ، ي سوسه وف، وجنوب روسيا ، كرومانيا  أراضي العالم القديم (
البد ان تكون ھذه  هنتيجه لذلك فقد توصل العلماء الى القول بان، وكوروستان ) ، وتركستان 

، ونظراً ألنتشار معالم تلك الحضارة من الھند الى أوربا  ،الحضارة متشابھة في صنع شعب واحد 
ويعتقد انھا كانت سائدة في  ،اوربي )  –ذلك الشعب بأسم ( الھندو  ةفقد أصطلحوا على تسمي

، وكان ھذا الشعب يتكون من قبائل عديدة كانت تسكن قبل ھجرتھا ،  االلف الخامس قبل الميالد
شمال الشرقي من بحر الو، شرق الوتفرقتھا في موطنھا القديم الواقع في السھول الممتدة الى 

  . 33قزوين
انوا يتكلمون لغمجموع تلك القبائل يكون شعباً واحد لما كان      أنھم ك اً أصطلح  ةواحد ةاً ف تقريب

تكلم ب –على تسميتھا ( اللغة الھندو  ا الشعوب أوربية ) ، تفرعت منھا اليوم جميع اللغات التي ت ھ
ي ) . اورب –أستعمل خطأ ليدل على أسالف الشعب (الھندو  ان لفظ أري كما ةالناطقة باللغات األري

ال ،  دة من جب الحقيقة ان لفظ أري مشتق من األسم  اليوناني الذي اطلقوه على ھضبة أيران الممت
ذه المنطقحيث  وحتى نھر السند شرقاً ,، زاكروس غرباً  ا )  ةكانت ھ ذاك باسم ( أرين ، تعرف أن

  . والتي أشتق منھا أسم أيران الحالي
دو  ةلمجموع اف األول للسمات المشتركةيعزي األكتش      ات (الھن الم اللغوي  –اللغ ة ) للع أوربي

ه ااألريأي ذال 34) 1867 – 1791ماني فرانز بوب ( األل ر اللغ د تطورت ةعتب ا ق ھي  في فروعھ
دو يسميھا المخت ةتأريخي ةبدورھا من لغ ا  ةأوربي –صون بأسم اللغة ( الھن د بأنھ ة ) ، يعتق البدائي

دو و ،مس قبل الميالد كانت سائدة في األلف الخا ة مع ھجرات الشعوب ( الھن قد انتشرت ھذه اللغ
وبخاصة في أسيا ، من مناطق العالم القديم  ةمنھا نحو منطق ةي أتجھت كل مجموعاوربية ) الت –
م ، وأوربا الشرقية  ، وأوربا ، فھاجر كل قسم منھم عبر نھر الدانوب الى شبه جزيرة البلقان،  وھ

ة المعاصرة ، في حين ، والرومان ، أسالف اليونان  ات األوربي وغيرھم من الشعوب الناطقة باللغ
، والبنجاب ، وأستقروا في السند ، توجه قسم أخر منھم نحو الجنوب الشرقي فوصلوا حدود الھند 

ات ( ا ةللغات الھنديوھم الذين يتكلمون اليوم با، وھم أريو جنوب أسيا  دو من مجموعه اللغ  –لھن
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يا  ) ةأيراني وب أس ي جن يا الصغرى ، ف و أس ه نح د اتج ث فق م الثال ا القس روس ، أم ال زاك ، وجب
  وھم الميديون أسالف الشعب الكوردي .، وكوردستان ، وأنتشروا في أيران 

ردية وعلماء لغات الشرق القديم الغربيون أن لغة ماد ھي أساس اللغة الك يقول    
 ,والميتانية  ، اللولوية االيرانية مع الكوتية , الحالية ، فاللغة الميدية تشكلت بامتزاج

ان اصل اللغة الكوردية تعود الى  35وحسب رأي توفيق وھبي والكيشية )، والعيالمية  ، الھورية
وخصص الباحث مبحث ،  ) آوربية –و آلھند ( ن اللغاتع ةوانھا مستقل)  آفيستا –اللغة ( الميدية 

 ةغة الكوردية اقدم اللغات الموجودوذكر ان الل، ومكانتھا بين اللغات االخرى ، عن اللغة الكوردية 
  . والبھلوية ، ولھا صالت نسب باللغه اآلفستية ، في بالد آسيا الغربية 

وھي تتكون كما ھو ،  36)يقول مينورسكي ( ان اللغة الكوردية من أسرة اللغات االيرانية       
وحديثة ، اخرى قديمة  ءامسأولھا ، والبلوجيه ، واالسينينيه ، واألفغانية ، معروف من الفارسية 

، والصرفية الخاصة ، وانما ھي لغة مستقلة لھا قوانينھا الصوتية ، محورة  ةوھي ليست فارسي، 
 - ھندو ( ويتكلم الكورد كأجدادھم الميديين لغة،  ةكعالقه الصربية بالروسي ةوعالقتھا بالفارسي

للغه من فرع ( زند شت ( آفيستا ) وتنحدر ھذه ادنفس اللغه التي كتب بھا كتاب زراھو  ) اوربية
 ةحافظت على روابط متينة مع اللغ، و ة) من المجموعة االيراني ةشتيداللغه الزرا –آفستا 

   .)  في حين ان اللغه الفارسية تنحدر من العائلة ( المذرية، 37السنكريتية 
وفيھا مفردات ، والفارسية الحديثة ، صحيح ان اللغة الكوردية تشبه ظاھرياً اللغتين البھلولية      

أوربية من  –والقوقاسية ، وھذا بسبب ھجرة اقوام الھندو ، واألرمنية ، كثير من اللغة الھندية 
ً ، وصحيح لھا ثم انقسامھا الى ثالث مجاميع ومن، القوقاس  ، أختالفھا  ، كما وضحنا ذلك سابقا

يجب ان كما  ، ةية لھا شخصيتھا المستقلة كلغة حيوتطوراتھا عن لغه ( األفستا ) اال ان الكورد
اليفھم من عبارة ( اللغات األيرانية ) بانھا تعني اللغات السائدة ضمن حدود جمھورية أيران 

 تتجاوز حدود كبيرة من اللغات ةااليرانية مصطلح يرمز الى مجموع الحالية ، بل ان اللغات
ساس على ھذا األ،ايرانية )  –من اللغات ( الھندو التي ھي فرع المتكلمين بھا حدود ھذه الدولة 

عديدة في قارتي أسيا  ةوفرعي،  ة) تضم اليوم مجموعات لغويه رئيس وربيةأ –فان اللغه ( الھندو 
  : 38وھي  وأوربا، 

  أيرانية                             –المجموعة الھندو  -1
 المجموعة االنضولية                                     -2
 المجموعة األيطالية    -3
 المجموعة الجرمانية  -4
 المجموعة الكلتية   -5
 السالفية –المجموعة البلطيقية    -6
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اومجموعات ، وھذه المجموعات اللغوية تنقسم بدورھا الى عدة لغات ، وبعض اللغات األخرى 
 ) المعاصرة . ةاوربي –لغويه ( الھندو 

  تضم المجموعة اللغوية األيرانية العديد من اللغات .
       ( اآلفيستا ) الكوردية – 1
  البلوجية        - 2
  السوغديانية           - 3
 البشتوه           -4
  الفارسية القديمة      - 5

ة  ات الھندي ة اللغ ين مجموع حاً ب اً واض اك تقارب وحظ ان ھن ة ، ل ى ، واأليراني ك عل د دل ذل وق
دو ال أصطلح عليھا أسم ( ةواحد ةأنحدارھا من أرومة لغوي ه الھن ةأ –لغ ا األصل  وربي د انھ ) يعتق

ة  ة الھندي ات اللغوي ه المجموع ت من ذي تفرع ة الح، ال ة واأليراني ة  ،الي ة اللغوي ا المجموع ام
ة  ان الكوردي ا اللغت ا و، والفارسية ، االيرانية التي تنتمي اليھ ات التي سبق ذكرھ ا من اللغ غيرھ

  فتقسم الى ثالث شعب ھي :
 . اللغات األيرانية الشمالية الغربية
 . اللغات األيرانية الجنوبية الغربية

 . اللغات األيرانية الشرقية 
ذا ،  ةالى المجموعه الثاني ةعة األولى ، بينما تنتمي الفارسيالكوردية الى المجمووتنتمي اللغة  وھ

  كل منھا عن األخرى . ةدليل على أستقاللي
ة  حول 39( كيوموكرياني ) أشار اما فيما يخص األبجدية الكوردية فقد        ه كوردي وجود أبجدي

ن وحشية النبطي تطرق ا،  ر ب و بك ا ( اب ا ،  40)ليھ اسماء بعض األبجديات التي استعملھا ام
ال الكورد في الفترات التاريخية حيث يشير الى ماكتبه ( محمد مال  عبد الكريم المدرس ) والذي ق

رع شخص  وردي انه في القرن التاسع قبل الميالد أخت دك ً  ) ماسي سورات عى (ي ا حسب  حروف
ة  ارج األبجدي تع، المخ ورد يس ذ الك م اخ اره ث ا افك ة لمودون بھ ھم الكتابي ذه ، ونھا ألغراض وھ

يالد  ل الم رن السادس قب ان الق ي أخترعت آب تائية الت بة الحروف األس ت ، الحروف تش د ظل وق
  حروف ماسي سورات مستعملة بين الكورد الى حين ظھر االسالم .

ت        ة فكان ا الكتاب ة أم ي البداي مارية ف ة ، المس اً ھيروغليفي كالً ، وأحيان ذت ش واتخ
اً  الزرادشتية اً نسبياً عندما أصبحت الديانةمغاير بالد إذ استخدمت حروف الرسمية في ال

ة ي كتاب مارية ف ابھة للمس د مش تاآ - زن ة   فيس م اللغ ل اس ذت تحم ة، فأخ  والكتاب
ى،  الزندافستية د تحولت إل ا بع م فيم ة ث ل مجيء اإلسالم  الفھلوي ان ، حتى قبي د ك وق

   .  الكتابة والفرس مشتركين في تلك، الكورد 
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  :بعض الكلمات الميدية  
   . وھي شبيھة باسم زاخو الحالية، كانت تطلق على اسم منطقة  : ساخو
تطلق ھذه التسمية حتى اآلن على رئيس القبيلة أو سواه في مناطق من كيخا :  - كيا

   . ردستانووجنوب ك، شرقي 
  الفرن : آرتا

   . الحصان : أسب 
   . الخبز : نان
وبذلك فھي تعني ، في اللغات الالتينية ال تلفظ حرف الغين  هألن)  41 ( تير = تيغر

   . تيغالت كان يسمىو، لة اسمه منھا كونه يجري كالسھم وقد أستمد نھر دج، السھم 
وھي تقع خارج حدود ، ويعيش فيھا الكورد بكثرة ، منطقة من ميديا  : خراسان

   . ردستان الحاليةوك
  ين .زالت تستعمل لدى أخوتنا اإليزيديزرداشتية ومامرتبة دينية  : شير

   . زندافيستا على ميديا وھي تسمية يطلقھا كتاب، شجاع متمرد ثائر  42 )ميرتا ( مارتا 
   . الذھب : زير

    . اسم شھر آذار : نوروز
           . مربي الحصان : أسبجي

، يؤكد على إن لغة ميديا كانت األساس للكورد  43قبل الختام نقول إن مشير الدولة     
   . 44ورده العالمة محمد أمين زكيأكما ،  وللغة الكوردية الحالية
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  واألمبراطورية األشورية، الميديون                        
     

الذي تزامن مع ظھور الميديين العصر اآلشوري الحديث ( العھد األمبراطوري )  نبذة عن        
ق.م ، وھوالعام الذي اعتلى فية الملك (  911يمكن عد عام على المسرح السياسي في المنطقة ، 

وأستمر حتى نھاية كيان اآلشورين ، نراري ) الثاني العرش اآلشوري بداية عصر جديد  - ادد
زدھار أو، م قوة األشوريين وتميز ھذا العصر بتعاظعلى يد الميديين ، ق.م  612السياسي عام 

  . 45وأمتداد نفوذھم حتى شملت حدود دولتھم معظم أقاليم الشرق األدنى، حضارتھم 
ً سريعاً لألوضاع السياسية العامة في منطقة الشرق األدنى القديم في مطلع        أن أستعراضا

األلف األول قبل الميالد ، يوضح ان القوى الكبرى التي كانت تتحكم في توجية األحداث خالل 
، وشمال بالد الشام ، في أسيا الصغرى شورية مثل باألمبراطورية اآل، تتالعصر اآلشوري الوسيط 

  وتقلص .، أو أنكمش ، أو زال تاثيرھا ، والعسكري ، نت قد اختفت من على المسرح السياسي كا
وقد نجحوا في اقصاء ، لقد كان الملوك اآلشوريين يصفون الميديين باألقوياء     

وعقدوا المحالفات مع بعض االخر فيما بقت اقسام منھم غير خاضعة ، البعض منھم 
كما ترك االشوريين من خالل غزواتھم في أرض كوردستان كثيرا من  ، لآلشوريين

االثار التي تبين مذى قوتھم ، واھميتھم إذ تبدو تلك االثار على المنحوتات ، والنقوش 
وراوندوز ، ومن ، في منطقة مالطائي التي ال تبعد عن دھوك ، وباتاس بين شقالوة 

  وفارس .، الطبيعي بين نينوى  دربند االولى ، ورمكا على نھر الزاب الطريق
ومنھا دولة اورارتو ، اآلشوريين كانوا في حالة حرب مستمرة مع الدول المجاورة      

Urartu ) توشبا التي كانت مدينة (Tushpa ) الواقعة على الضفة الشرقية لبحيرة 
، ) عاصمتھا فكان كل طرف يسعى للحصول على حلفاء بين شعوب المنطقة  وان

ً ) روسا الثاني ( فمثال عقد ملك اورارتو ، قتطاع جزء من اراض غريمه ويسعى ال  حلفا
والذي ، اول ملوك الميديين  Daiaukkuمع بعض الحكام الميديين منھم دايائوككو 

وكذلك مع حاكم آخر باسم باكداتي  او ( دياكو ) ، Deiocesيسميه أالغريق بديوكس 
Bagdatti  (الذي يعني اسمه ھبة هللا) ،الحلف ان تم ھذا ، وكان من نتيجة  وغيرھما

والتي كان حاكمھا تابعاً ، جنوب بحيرة اورمية ) ماننا  ( اقتطاع اجزاء من اراضي
إال ان ھاجم الحلفاء ، وما كان من الملك اآلشوري سرجون الثاني حينذاك ، لآلشوريين 

  . 46 قبل الميالد) اعاد فيھا األمور الى نصابھا 714في حملة طويلة ( 
ال اننا نرى تراخى قبضتھم عليھا ، إاستمرت الحمالت اآلشورية على بالد الميديين      

قبل الميالد) يعقد اتفاقا مع  669-681بالتدريج حيث نرى الملك االشوري اسرحدون (
يتعھد بموجبه بمساعدة ابن الملك االشوري عندما ) راماتايا ( احد حكامھم المدعو 
وقد تحول الميديين الى الھجوم ايام ملكھم ، . ھذا  تھديد يعتلى العرش ضد أى
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في الجبھة  قبل الميالد 634شور عام ت حيث اغار على البالد الخاضعة آلفرائور
ضي على الدولة وكادت تق، على أشدھا  م الميديةوالشمالية الشرقية كانت ضغوط األقوا، الشمالية 

  .   وصالبتھا،  ھمقواتثبات عزم ووين ، والمصريين ، تحالفات االشوريين مع السيثاألشورية لوال 
كوردستان الحالية مثل منطقة قبائل ھي من جملة القبائل المتمرده ضد الدولة اآلشورية      

ومنطقة ، وبالد نايري ، ودولة اورارتو  ،جنوب شرق األناضول  )زاموا ( وأقليم تشخان منطقة 
لم تكن السيطرة على ھذة المناطق الجبلية باألمر اليسير ، بل كانت من االمور ، والقبائل الميدية 

  وأنھكت قواھا .، وقطعاتھم العسكرية سنين طويلة ، الصعبة التي شغلت الحكام اآلشوريين 
ق.م ( بداية عھد دولة  911نراري ) الثاني عام  –يمكن اعتبار تاريخ أعتالء الملك ( ادد      

أستطاعوا فرض  يثوبداية عصر جديد في تاريخ اآلشوريين ، ح، ق.م )  933عام  الثاني -آشور 
نھج ( توكلتي ننورتا الثاني ) ، و سيطرتھم على االراضي التي الحقوھا باألمبراطورية اآلشورية

ق.م) السياسة نفسھا التي أنتھجھا أبوه من قبل ، فبدأ بحملته على بالد نايري في  844 - 890(
وثالثة الى بالد ، واخرى الى المنطقة الواقعة بين الزابين ) ، وان ، ( ربي من بحيرة الجنوب الغ
وأسيا ، وأستمر في زحفة غربأ فشماالً حتى وصل نھر ، وصل الى دور كوريكالزو ، بابل حيث 

  .في أسيا الصغرى  47واخيرآ قام بھجوم على منطقة ( مشكو ) ،ومنطقة نصيبين ، الخابور 
، عھد أزدھار حضاري ، وكان ق.م )  809 - 833عھد أشور ناصر بال الثاني (  ثم جاء     

 -  858وأستمرت النشاطات العسكرية اآلشورية في عھد شيلمنصر الثالث ( ، وتفوق عسكري 
وفي عھده أنسلخت االقاليم ، ادد )  -وخليفة ( شمشي ، ق.م ) خليفة آشور ناصر بال الثاني  824

  الشرقي في منطقة بالد نايري .  والشمال، في الشمال 
وھو قاصر فتولت أمه شمسور امات ( التي عرفت في ، نراري الثالث )  -خلفة ابنه ( أدد ثم       

وحكمت نيابةً عنة لمدة خمس ، المصادر الكالسيكية باسم سميرأميس ) الحكم وصية على ابنھا 
الخروج بالد الشام بما فية دويلة اسرائيل في والمماليك ، وفي عھده حاولت الدويالت ، سنوات 

والقضاء على النفوذ اآلشوري غير ان القوات ، تجديد حلفھا القديم عن سلطة اآلشوريين ، و
  . ، وأفشلت ھذا المخطط اآلشورية القوية عالجت الموقف 

بت ، وھروأفراد أسرتة ، أجتاحت بالد آشور ثورة أھلية عارمة قضت على الملك الحاكم       
ر الثالث الذي عرف في المصادر البابلية بأسم سالملك تجالت بال بينصتم تو، الملكة سميرأميس 

ق.م )  744يعد بداية أعتالئه العرش ( ، ونراري الثالث )  -نة سليل ( ادد ( يول ) الذي ادعى با
وقائداً عسكريأ ،  أداريأ من الطراز األولرجالً وكان  ، ورية الثانيةبداية لعصر االمبراطورية اآلش

واألرتباك السياسي ، ق.م من القضاء على الفوضى  705فقد أستطاع خالل سنين حكمه حتى عام 
ان يعيد للدولة سابق أستطاع و، واالقتصادي الذي عم بالد آشور في أعقاب الثورة األھلية ، 

وقلد نفسة ملكاً ، ويزيد من نفوذھا في مختلف الجبھات ، ودخل بالد بابل ، وسلطانھا ، ھيبتھا 
  عليھا . 
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، في عھد شليمنصر الخامس القصير , قامت حملة عسكرية مھمة على الجبھة الغربية      
وربما كان قائد الجيش اآلشوري سرجون الذي تولى العرش بعده ، وحوصرت مدينة السامرة 

  حيث ادعى لنفسة فتح السامرة .
والعصيان بتحريض من ، وفي عھده أعلن التمرد ، ق.م)  721م (اتولى سرجون الحكم ع      

والكلدية ،  ميدية وبالد عيالم أضافة الى القبائل ال، ومصر ، وبعض مدن بالد الشام ، دولة أوراتو 
وھو ( مردوخ أيال أدينا ) من أستيالئه على بابل بمساعدة ، تمكن زعيم قبيلة كلدو وفي عھده  .

 مملكة عيالم .
وكانت االمبراطورية ، ق.م )  704وذلك في ( ، والده سرجون ، العرش بعد أعتلى سنحاريب      

اآلشورية عند تولية الحكم تنعم باستقرار نسبي بفضل الجھود العسكرية الكبيرة التي بذلھا 
،  أقام سنحاريب باألضافة الى أنجازته العسكرية الكثيرة، و والسيما في الجھة الشمالية، سرجون 
من  ق.م ) 681في عام ( ، ولكنه تم أغتياله في البالد  واألروائية، ريع العمرانية من المشا الكثير

  .بعده ابنه أسرحدون من وتولى العرش ، قبل أحد أبنائه في ظروف غامضة 
وعقد ، وكانت سياسته الجنوح الى السلم ، ق.م )  669 -681( الحكم عام أسرحدون تولى       

ق.م  671وفي عھده دخلت القوات األشورية مصر عام ، والصلح مع جميع األطراف ، المعاھدات 
، ومن ثم محت ، وحوصرت مدينة ( منفيس ) عاصمة مصر السفلى ، وھزم ملكھا ( طھراقا ) ، 

  وأعلن أسرحدون نفسة ملكاً على مصر العليا .، وھرب طھراقا نفسة الى الجنوب 
ومع األنتصارات التي حققھا أشور ،  ) ولياً للعھد على بالد آشور يالثم خلفه أبنه ( آشور باني     

تة وحتى نھاي، وعيالم ، أال ان الغموض يكتنف الفترة الالحقة من حكمه ، بانيبال في بالد بابل 
وبعد ، يسانده أخيه ( أوكن ) ، ) ولياً للعھد على بابل  شم–بت ابنه الثاني ( شمش وث، ق.م  626

وأستمرت ، نشبت فيما بعد حرب بين األخويين ، ووبابل ، شور آوة العرش في وفاته تولى األخ
  شم ) . –وأنتحار ( شمش ، ثالث سنوات متتالية أنتھت بأستسالم بابل 

وتدمير ، أما عيالم فكانت الفتن الداخلية قد أنھكتھا مما سھل على الجيش األشوري دخولھا     
  ھاية مملكة عيالم .وكانت بذلك ن، وفتح عاصمتھا ، مدنھا 

وقد رافق ذلك ظھور زعيم قوي في بالد بابل ھو ، االني )  –أطل  –خلفة على العرش ( آشور     
وبدأ ، ق.م  626نبوبوالصر زعيم الكلديين الذي تمكن من تنصيب نفسه ملكاً على بالد بابل عام 

واتفقت اھدافه مع مصالح الميديين في عھد ملكھم ( كيخسرو ، يعد العدة للقضاء على بالد أشور 
والھجوم عليھا مما أضطر اآلشوريين ، واتفق الطرفان على تقويض الدولة األشورية ، ) 

  للتحالف مع مصر .
وھم بدورھم لم يتعرضوا لألشوريين ، ، أي سلطان فعلي على الميديين  ألشوريينلم يكن ل     

أول من أشعل نار الحروب بين الطرفين ق. م)  783 – 812ي ) الثالث (ريران –ولكن الملك ( أداد 
، ولكنه كان يخفق في كل مرة في مساعيه ألخضاع حارب الميديين لرابع مرة في فترة حكمه ، و
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–745سر) الرابع (بال تالملك ( تيجالالشعب الميدي لسطان األمبراطورية األشورية ، ثم عقبه 
، ونقش ( دماوند ) الشھير ألنتصاره على الميديين صعد فوق جبل  ) 47( تعضيداً وق. م)  727

شكل نصب كتب عليه ھنا انتصر الملك تيجالت بالسر على على ووضعه ، على حجر فوقه 
، وقد جرت المعارك الدامية بينھم الى عھد الملك سرغون حيث الميديين ، وقتلھم شر قتلة 

( فرائورث ) حيث تمكن ھذا االمير من تأسيس حكومة مير األخضعت بالد ميديا آلشور لغاية عھد 
  .48 ميديامنطقة مستقلة في 

( مائي  ، سيثي ،  ق. م) مع حلفائھم 669 – 681أراد الميديون في عھد ( أسرحدون ) (      
وعشائر كوردستان أن ينزلوا ضربة قاضية بالبالد األشورية لكن ( ، كيشي ) من شعوب 
 ونجاحه في فصل السيثين عن الحلفاء، بفضل دھائه ، ادي ھذه الضربة أسرحون ) أستطاع تف

المتألبين عليه وضمھم اليه ، لكن الميديين أخذوا بعد ذلك يتحينون الفرص دائماً لألنقضاض على 
  ( أشور) .  
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  الفصل الثالث                           
  : الميدية دولةبداية نشوء ال  
 تقال لتلك االراضي الجبلية الواقعة بينالتي أرض ميديا ( ماد ) كانت العبارة       

ً ، واألسود شماالً ، البحر االبيض المتوسط غرباً   وبحيرتي اورمية،  وبحر قزوين شرقا
، و قارس ، وجبال آرارات ، وسالسل جبال طوروس في آسيا الصغرى ، ووان ، 

زاغروس الممتدة من الشمال الى الجنوب لحد السواحل  والسالسل الجبلية لجبال
  .  الشمالية للبحر العربي

 الكاسية (, كانت تعيش في ھذه االراضي االقوام الھورية , اللولوية ، الكوتية     
، كان الميديون منظمين في مستوطنات و،  يةعيالمال , الكاردوخية , 1)، النايرية  كاشية

  بالقرب منھم ثم اندمجوا معاً كما وضحنا ذلك .صغيرة وأمارات 
وأن وجد فھو في باطن األرض ، وأول ذكر لھم ، لم يخلف الميديون أية كتابات لسوء الحظ     

ولعل ، ق.م )  828- 829-833وجد في أخبار الملك األشوري ( شلمناصر الثالث ) لسني ( 
وھناك عبارة في مدونات شلمناصر الثالث عن ، تلك األخبار منطقة بانة الحديثة ھي المقصودة ب

ً ففي سنة (  تعد أول ذكر للميدين 2ق.م ) 836وقائع سنة (   835وسوف نأتي على ذكرھم الحقا
ق. م ) صادف الجيش األشوري في عھد الملك ( شلمناصر ) الثاني ، العشائر الميدية في الحدود 

مثل الذھب ، والفضة ، واألحجار ھذه العشائر بعض الھدايا الشرقية لبالد ( آشور ) حيث قدمت 
  .  عامللملك األشوري الذي أعتبرھا فيما بعد فريضة عليھم يؤدھا له كل الكريمة ، والمواشي 

حيث  3الميدية تأسيس االمبراطوريةاني الشھير في المؤرخ اليون سيقول ھيرودوت      
كان إسمه و، الميدية  العمدة في إحدى القرىوقع إختيارھم على رجل كان يتولى منصب 

"  ـاألغريق يُسّمونه ب ق . م)، و كان 675 – 727كيقباد) ( )"Diyaoku " دياكو
نظراً إلشتھار دياكو بالحكمة  . ھذا اإلختيار تم ، ليكون ملكاً عليھم "Deioces ديوكس

القبائل الميدية تلجأ إليه لحل مشاكلھا  ، حيث كانت والحكم العادل عند فصل المنازعات، 
كان الميديون حيث أول حاكم ميدي منتخب معروف  وھو ، واإلقتصادية،اإلجتماعية 

إختار دياكو " آكباتان " لتكون عاصمة )  ھيرودتس(  ، كما يذكر ينتخبون ملوكھم
در أخرى و تعني " محل اإلجتماع " ، بينما مصا) الحالية  وھى مدينة ھمدان لمملكته (

، حيث قام بتحصينھا للتمكن من مقاومة  من مدينة ھمدان الحالية تذكر بأنھا تقع بالقرب
   . أجنبي أي غزو

الميدية ، من خالل توحيد جميع لدولة لاللبنة األولى   ان يضع  دياكواستطاع       
عليھا  ضمن بقعة أرض واحدة وواسعة تعيش ائل المتناحرةبوالق حكوماتھا المحلية

، وقد كان يتصف برجاحة العقل  )ق . م  675 – 727وذلك من سنة  ( رديةوالقبائل الك
وسمعته قد خرجت عن نطاق ، في منطقته ، وشھرته ويشار اليه بالبنان ، والرزانة 
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 في الملمات فطبقت شھرته الديار , وزعمائه يھرعون اليه،  فكان رجاالت الشعبقريته 
وأصبح الرجل الوحيد القادر على وحسن التصرف , ،  وعرف بين قومه بأصالة الرأي
ونزاعاتھم على أسس ، وحل خالفاتھم ، وجمع شملھم ، توحيد ھذه القبائل أو المستوطنات 

ً عليھم عام ( جمع حال أنتخابه ، وق. م)  647 – 700العدالة الصارمة ، لذلك تم أنتخابه ملكا
أمرھم ببناء مدينة كبيرة والمھرة ، و، ع  المھندسين ، وذوي الخبرة ، واألختصاص من الصنا

وقد خال عھده الزاھر بدأ العمل الفوري لبناء المدينة ، وھكذا  ،متفردة تكون عاصمة للميديين 
 انشغال ملك آشور ( بناء المدينة ھوومما ساعده على  ،والقتال ، من نار الحروب 

ھذه  له الفرصة لعرقلة الميين فلم تتحالعي، والبابليين  مع هفي حروب ) ريباسنح
  .  مدينتھم ءانوب ھذه القبائل والوقوف في سبيل اتحاد، الجھود 

وأقيمت الموائد أليام عديدة ، ، عمت األحتفاالت حالما دخل الملك ( ديوسس ) بالطه الملكي       
لحازمة باشر بممارسة إدارته الفعاله ا، وبمجرد ما أقيمت سلطته الراسخة في كل أرجاء المدينة ، 

وھكذا وحد الشعب الكوردي ( ، ، فأخضع جميع رعاياه لسلطته بوثائق مكتوبة وزعت عليھم 
   . ) تحت قيادته  الميدي

 ، قام روسا ملك أورارتو بثورة في بعض مناطق ق م716، أو 715في      
 ، ملك آشور، قمع ولكن سرجون الثاني ، ّكوبمساعدة ديا، اإلمبراطورية اآلشورية 
تم قتله  يذكربأنهو، كو مع أسرته ، ونفاه إلى حماه في سوريا المتمردين ، وأسر ديا

من قبل  ، وقتلوه فيھا ثم تم احتالل مدينتھم عندما تم دعوته الى وليمة، بخديعة 
  ق.م . )701-648) عاماً (53توفي ديوك بعد ان حكم ( . السيتيين

، والكوتية  والميتانية ،، واللولوية  ،القبائل الميدية  أن وحدھكذا انتھى عھد الملك ديوك بعد      
ً وغيرھا من القبائل الكوردية  ً مستقلة وراثية كوردية مملكة  في جميعا ونصف من ، حكمت قرنا

، ق. م حكم خاللھا أربعة ملوك  550ولغاية عام ، ق. م  700وأمتد حكمھا من عام ، الزمان 
  :ھي في ثالث مقاطعات  الميديون نتظموأ

  وموقعھم اليوم العراق العجمي .، الميديون الجبابرة  -1
  )4(ميديو آتروبانينوس ( أذربيجان ) الحالية  -  2       
  وھي المنطقة المحيطة بطھران اليوم .، ميديو راجس  - 3        
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  ق.م 625 – 647س يفرايورت الملك                        
 

ق . م)  Khashtariti " (675 -653 خشتاريتي (الحكم الملك  بعد دياكو، تسلم        
ا يسّميه المؤرخ اليوناني ، بينم باللغة األكدية "Khshatrita أو " خشاتريتا

والمھادنة ، بدأ حكمه بسياسة المجاراة  ."Phraortes) سفراورتي " ـب 4تسھيرودو
،  بين الشعوب اآلرية ھذه السياسة ساعدته في زيادة نفوذهو ، اآلشورية مع الحكومة

ھذا الى جانب  ، إنضمت الى الميديينو، من الشرق شعوب آرية أخرى قدمت  حيث
قد نزحت الى المنطقة  فاألقوام البارسية  ، الى السلطان الميدي  خضوع الشعب البارسي

وسكنت في الصحارى ، والسھول االيرانية ، وكان الميديون  كما ذكرنا ، مع الميديين ،
خشتاريتي ، فقاد ،، ويعني الحد ، أوالطرف ، أو الجانب بالميدية  يسمونھم بالبارسيين

، حيث أخضع الفرس للحكم الميدي  مسعاه نجح فيو، رية إلخضاع مملكتھم حملة عسك
 ، حكومات الصغيرة األخرى، وبعض ال  والفرس، بذلك إستطاع توحيد الميديين و، 

 قبائل " األُورارتيينفي القتال مع اْك سرجون مإنھ والذي ساعد على ذلك ھو
Ourartens" و " المعانيين Manens"  وغزواته المستمرة عليھم، بحمالته  ،
وإحتواء ھؤالء في ، نحو الغرب  قد ساعدت الميديين على التوّسعوھذه الحمالت 

، ق.م.  670في عام كان ذلك ،  Cimmerians – السيمريين مملكتھم الفتية بمساعدة
، مانا  معمن خالل التحالف  اتحاداً ضد آشور واأن يقيمالميدييون كذلك أستطاع 

قد ھذه التطورات اإليجابية  ،الكيمرية التي كانت قد قدمت إلى إيران من القفقاز  والقبائل
، التي  عن دفع الجزية لآلشوريين الى اإلمتناع ھمدعت، و قويت من شوكة الميديين

 يتحرشونبل أخذوا  طويلة خالل فترة زمنيةكل عام كانوا يدفعونھا مضطرين 
، وحدھم فقط  بأن يكون ملكاً للميديين فرايورتيس الملك الميدي يلم يكتفف، باالشوريين 

وأخذ يعد العدة لغزو األشوريين ، ،  بعد من ذلكعملياته العسكرية الى أمن وسع  بل
في عام  بين الطرفين وما لبثت نيران الحرب أن اندلعت، وھذا ما أغضب اآلشوريين 

   م)ق.626(
وعشائر ، من شعوب و)  ي  ، سيثي ن( ما جيشاً كبيراً مع حلفائه من جمع الملك فراديورتس      

حاول و ، آشور عاصمة إلى حدود نينوى ئھمحلفامع  الميديونعندما وصل و ، كوردستان
ً  ةھاجمم وعندما الحظ الحلفاء الجيش ، األشوريين الذين كانوا في السابق أسياد آسيا جميعا
وبقي الجيش الميدي ،  آلشوريين أرتدوا عن أعقابھم فأنسحبوا قبل بدأ المعركةجب العظيم للال

وبريقه كلھيب النار او ، وھو يستل سيفه ،  فرايورتس فصرخ بھم الملكفي ميدان المعركة  وحده
ن اجسام ھؤالء االشوريين ليست أ.. ف أبطال ميديا تقدموا يا ، كضوء الشمس يومض

فمشى الميديون ،  وعدتھم، كم كثرة عددھم ، وال يرھبيعز طعنھا  وال حديداً ، حجارة 
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، وقد  وعج تحت ارجلھم غبار عظيم، القتال  بسكون مصممين ان يتساندوا في خلفه
كاالمواج تلتف ، الى القتال  فأندفعوا، على القتال  محثومضى الملك ي،  ھموا بالتالحم

وھكذا ذھب الميديون الى ،  ھميتقدمھم قادت أندفعوا ،على نفسھا ثم تقتحم الشاطيء 
 ً ً  القتال صفا كما تتراص االحجار ، مجن قرب ومجنا حذاء ، خوذة قرب خوذة  متراصا

، ) فرايورتس (أول من رمى رمحه ھو ملكھم ثم اقترب الجيشان ، وء بني منھا البنالي
ه فه حينما سددولم يخطيء رمحه ھد،  جمل نجوم السماء طراً أ وتوھج رمحه كما يتوھج

بين جنبيه من من يحمل  بكل ماوحمل على اآلشوريين  ، احد قادة اآلشوريينالى قلب 
وخلفه الميديون ، لينشب مخالبه في حمل او ارنب ، كصقر يھجم من بين الخمام ، قدام إ
،  ، وانقض احدھما على االخر بالسيوفالعظيمان شان التقى الجي، و يتصايحون وھم ،

وكان لتصادم حدبات التروس صليل اي صليل ثم ،  ، والفؤوس ، والدرق والرماح
 ً ، ين زرالمتباوھناك صياح ،  تصاعدت االصوات ، فھنا انين عظيم ممن طرحوا ارضا

   ما تجتمع مياه سيلين .ك، وجرت باالرض الدماء 
وكاد النصر أن يكون حليف  ، وارتباك عظيم، ى الجيشان بضجيج عنيف ھكذا تالق     

( الذين أنسحبوا من تحالفھم مع الميديين ، وأنظموا مع يون يثالس موجھلوال  الميديين
ومع ھذا قاتل الميديون ،  الخلف منفي الھجوم عليھم يديين المعلى ريين ) شواآل

ترس وأخترقت ،  فرايورتس أصابت صدر الملكقد ما رمح  ولكن، وعزيمة  ببسالة ،
او الجوز ، الصنوبر  جرة منكما تقع شعلى االرض ووقع ، فماد الزعيم العظيم صدره ، 

ولكن االشوريين  وأنقاذ ملكھم ،،  هنتشاللميديون إوحاول ا ، فوق الھضاب بضربة فاس
 ً ولم يعد احد ، واشتد الرعب فاذعن ، ثم احتدم القتال  شدوا على الملك الساقط أرضا

، من الرماح  لكثرة ما غطاھم والميديين، وبين اآلشوريين  ، يميز العظيم من غيره
ببسالة أمام القوة الميديون قاتل و،  قتلهواخيرا تمكن االشوريين من ، والغبار ، والدماء 

، قتل الملك الميدي ( فرايورتس ) بعد م ألشوريينحليف اكان النصر  ، لكن الھائلة لألشوريين
على بالد ميديا ن يويثھجم السبعدھا ق م)  653(وكان ذلك سنة  سنةمعظم جيشه قتل و

ً والذي حدث ، وسيطروا عليھا  ، وحكموا ميديا لمدة آشور على مايبدو  بموافقةطبعا
  . طويلة
، من جنوب من القوقاز إنطلقوا  "Scythiques 5ناألخبار بأن " السيثيي وردت      

أن وصلوا الى  ودّمروا كل ما إعترض سبيلھم إلى، آسيا  واحطّمي، و ليھاجمواروسيا ، 
، المنطقة لمدة ثمانية  يثيين إستقّروا فيبأن الس ھيرودوتيّدعي  ، كما حدود مصر

ً و من  يبقوا في المنطقة ألكثر آخرون بأنّھم لم، في حين يؤّكد مؤرخون  عشرين عاما
  خسرو .حيث حطمھم الملك الميدي كي سبعة أعوام

  ) .  Cyaxares –وعندما مات خلفه أبنه ( سياكزرس، سنة )  22حكم فراورتس (     
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  ةبدايات تأسيس األمبراطورية الميدي                    

  : ق. م ) 585 – 625سياكزرس (  الملك
أو  Ouvakhsha وفاكشترارت ابنه الصغير خلف فرائو ثالث حاكم على ميديا ،      

ملوك  من أشھروكان  ،6سياكزرس – كيكاوس -) "Cyaxares كيخسرو – كياكسارا
ال انه كان إ، ورغم سنه الصغير  ،وتاج ميديا منذ الصغر ، ميديا حيث تسلم العرش 

ً ، قائداً اصبح في شبابه  في قيادته ورجاحة عقله ، ورجالً  ً ،  وزعيماً محنكا عظيماً   وملكا
ً ح اذ وجه اول اھتمامه  وجده ، ، قتالية عظيمة فاقت قدرة أبيه  اتوسم، خصالت ، وذو  ازما

فھو وفق اسس جديدة ، على أنظمته العسكرية وأدخل أصالحات ھامة ، بالجيش فأعاد تنظيمه 
وكتائب ، قسمھا الى وحدات ، بعد ان آسيا و،  النظامية في بالد الرافدين أول من أسس الجيوش

والفرسان ، ومجموعة الخيالة  رجال من حملة الرماح ، رجال من حملة السھام ، (منفصلة 
كان الميديون ( ،   حتى أصبح من أحسن جيوش العالم ، وأخذ يعد تدريبھا ، السريعة العدو

)  فيحرق كل شيء يصيبهوالنفط فينطلق السھم ، يلطخون سھامھم بخليط من الزيت 
االنتصار على الجيش اآلشوري المنظم ال و، األستقالل من حكم السيثيين ألنه راى أن 

، والتقاليد ، القبائل ، والعشائر المتباينة العادات  يكون على يد جيش من أفراد
  .المختلفة الطباع و

واراد ان يتخلص من ،  كما ذكرنايثيين واقعه تحت سيطرة السفي عھده كانت ميديا       
الذين آزرو اآلشوريين في حرب أبيه مع اآلشوريين ، وان  يونيثحكم ، وسطوة االشوريين ، والس

ثيون ) ( السياالنتقام من الدخالء وجده الذي إغتاله األشوريين ، فقرر في البداية ، ينتقم ألبيه 
دولتھم مترامية  أصبحتثيون) بعد أن يسري الذي وقع فيه (الزمستفيداً من الوضع الم، 

الشعوب في  تفثار، وال يقوون على إدارتھا عندما امتدت حتى فلسطين ، األطراف 
أعد ، ثم منھم  وأعلن ثورته عليھم ثم حرر بالده، من ھذا  ورخساستفاد كيفوجھھم 

ً ، وھاجم المناطق التي كانت تحت نفوذ األشوريين ، و ً منظما ً قويا ً لجبا  استطاع أن يقھرجيشا
، ( نينوى )  الى عاصمتھم ن يسقط جميع المدن األشورية حتى وصل، وأ الفرسان اآلشوريين

جاء الجيش  ، وكادت المدينة أن تسقط بأيدي الميديينوفيما كان يفرض حصاره على نينوى 
      لنجدة األشوريين ،ياس بروتوتيس ) دبقيادة الملك ( مامن جديد )  Scythian(  السيثي

حول الميديين  واالتفن الذي يثييننينوى بسبب تدخل السالجيش الميدي من حصار فأنسحب 
، وخسر الميديون المعركة كبيرة ،  ودارت بينھم معارك، حصار جبروھم على فك الأو

اسيا الصغرى بعد ذلك اراد السيثيون اخضاع مصر اال انھم  وفقدوا سيطرتھم على
  .ملك المصري ال حليف) اسكلون ( دحروا في سوريا من قبل 
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واستولوا على ممتلكات ، عاثوا في البالد فسادا كان تصرف السيثيون كاللصوص ، ف     
أستطاع بحكمته ،  7ملك الميديين ( سياكزرس ) وحسب بعض المصادر اليونانية أن، الناس 

قوھم وسالكثير من قادتھم الى وليمة كبيرة ، و، ودھائه من استمالة السيثيين ، ودعوة ملكھم 
ثم ،  وتس لما فعلوه بهيرادلملكھم سيلھم ، والسيف قتالً إنتقاماً ومن ثم عملوا بھم ، حتى الثمالة 

شور حتى اذا كانت سنة آالبالد التي كانت تحكمھا  بعدھا اوغزسيطروا على مناطقھم ، و
المركز و، لقديمة اى مدينة اشور ، العاصمة باالستيالء علالميديون قبل الميالد قام  612
  لآلوريين . الديني

االشوريين من بالد بابل غير انه  طرد منالبابليون بقيادة نابوبالصر  كذلك أستطاع     
عندما ألقت عند تحالفھم مع الميديين ، وال ، إفي مقدورھم دحر الدولة االشورية لم يكن 

وقاموا بتدمير ،  وزحفوا شماالً ، ميديا بثقلھا في الحرب ضد اشور، ھنا تشجع البابليون 
  الكثير من الحاميات اآلشورية .

، والتجمع في ساحة المدينة ألمر ھام ، قام الدعاة باالعالن في صباح اليوم التالي      
واسرع القوم الى انتجاع اماكنھم كالنحل يدوي من تجاويف الصخور ، يتطاير بعضه 

ً وقد كا، وبعضه ھناك ، ھكذا مشت القبائل المختلفة ، ھنا  ،  ن تبلبلھم عظيما
 ً حتى استوجب تدخل الدعاة يھدئون روعھم ، لكي يتمكنوا من  وضجيجھم صاخبا
في  وقفوا، ويرا كف الميديون من صياحھم واخ، سياكزرس الملك  ةاالستماع لخطب

  اماكنھم .
لقد آن األوان لفتح  : وقد حمل صولجانه بيده قائالً  فنھض فيھم الملك سياكزرس ،      

ولن ، من رجالكم األبطال ولمن قتل معه ،  فرايورتس واألنتقام لملكنا العظيم ،نينوى 
وجھزوا رجالكم ، وعدوا عدتكم قوموا االن يصدنا ھذه المرة شيء عن فتح المدينة ، 

 فلن، او يتقاعسون عنھا اما اولئك الذين يمتنعون عن القتال الى النصر العظيم ، 
فرارھم عن وطيور السماء في حال ، كالب البر لينجيھم شيء من ان يصبحوا طعاما 

عند ذلك ترديد الصياح ثم  المعركة او تقاعسھم في الذھاب الى القتال ، واعاد الميديون
 ً وقد حرك قلوب القوم ، وجاشت الجموع ، سياكزرس بھذا نطق الملك ،  اسرعوا اشتاتا

ت بھا قول القمح عصفكما يجيش البحر عندما تثير امواجه ريح شرقية ، بل كانوا كح
    . غربية شديدة ريح
بعد اعداد الجيش ، والمتطوعيين من الحلفاء من القبائل الكوردية ، نھض بھم       

الى القتال ، وليشحذ كل غدا في الصباح الباكر نمضي س: وقال لھم ، الملك من جديد 
النھار بطوله وليسخ على جواده بالطعام فقد نقضي ، وليعد درعه ، رجل سيفه جيدا 

   . مقاتلين دون اي توقف الى ان ياتي الليل فتفترق الجيوش
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تي الظالم يأو،  يا ألھي ال تدع الشمس تغرب(  ثم وقف الملك يتضرع الى االله قائالً      
، وقبل ان امزق درع واحرق ابوابه بلھب النار ، بالتراب  قبل ان امرغ سقف نينوى

   .)  على صدره ملكھم
رفعن له يالى ضريح االذھبن قد المسنات  العاصمة ( أكباتانا ) كانن النسوةفي      
بعد على أزواجھن ات قلق جزعات والزوجات،  اء بالنصر البنائھمعھن يتذرعن بالدداي

  . سماعھن خبر الزحف على نينوى
ولما انتھت الوليمة ، أخذ بعدھا بالتشاور مع ، كبيرة وليمة ، دعا الملك القادة الى       

ء نظم الزعما ، وفي الصباح الباكر، ومحاور الھجوم القادة يضعون خطط الحرب 
ولم يبقى ، حب القتال في كل قلب  جيوشھم للقتال محرضين أياھم على القتال حتى اثاروا

سطع و ،ھله وا، ال وھو يفضل الحرب على الرجوع الى وطنه واحد منھم إفيھم رجل 
وكاسراب العداد لھا ھكذا ، وھم يتاھبون لميدان القتال ، ودروعھم ، نور اسلحتھم 

  . ثف الميديون محتشدين للقتال تكا
ضد  ر ) لقيام جبھة متراصةابو بوالصمحالفة مع ملك بابل ( ن سبق ان عقد ملك ميديا     

 اآلشورية استولى على مدينةالعدو المشترك آشور ، وفي طريقه صوب نينوى العاصمة 
ناربيخري ) ثم أتجه نحو الجنوب حسب خطة موضوعة ليتصل بالجيش البابلي ، وفي ( 

ً عاصمة آشور القديمة ، وقد  طريقه ً على مدينة ( آشور ) الشرقاط حاليا استولى أيضا
ان ، وفرغ الجيش الميدي من تدميرھا حتى ك وما أن تم االستيالء عليھا , دمرھا تدميراً 

معاھدة جديدة عند أسوار آشور  يا سياكزرسحيث عقد مع ملك ميد ملك بابل قد وصل
فكان  م األتفاق على خطة الحرب ،ثم ت ، عينت بموجبھا الحدود المستقبلية بين دولتيھما

 ة العاصمةھاجمم ثم تصفية الجيوب ، والحاميات اآلشورية أوالً  الميديالجيش على 
وعلى أن ، وعلى البابليين الھجوم من األسفل ، والتقدم نحوھا ، من األعلى  نينوى

بينما ،  حربالاإلدارة السياسية للميديين فكان لھما ذلك بعد  تكون الغنائم للبابليين بينما
سبقته مفرزة للتجسس ،  ، ذھب الجيش الميدي صوب مدينة نينوى عاصمة األشوريين

وخيم الجيش ، ن ن خلوا الطريق من الكمائوجمع المعلومات ، والتاكد م، واالستطالع 
كان الفرسان في الصف األول ، والصف الثاني وفي اليوم التالي ،  في سھل نينوىليلة 

، والنبل ، والسيوف ، والصف الثالث الرماة حملة السھام ، المشاة أصحاب الرماح 
، والى الجانبين لتمكين الرماة من مزاولة اعمالھم ، وكان الفرسان يقفون في االمام 

يتقدموا الى المعركة وكانت تعليمات الملك سياكزرس ان  وللقيام بحماية الجانبين ،
  ومن عدة محاور . ى،سرية بعد اخر

في ( الميدي ، اآلشوري ) العظيمان التقى الجيشان وقبل ان يصل الجيش البابلي      
والحرب يستعر ، وھي تطحن الرجال ،  الحربودارت رحى ، ا معاً والتحم، سھل نينوى 
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، الرماح الطويلة ذات الحدين ديين قتالً في صفوف االشوريين ، بوامعن الم،  اوارھا
والرؤوس بين ، تخترق الصدور وھي ، الفؤووس القتال بو، السيوف والمبارزة ب

ً وكم من سالح ، الطرفين  ، والقى  االدماء تسيل منھو، بھي طرح على األرض محطما
وما الملك سياكزرس الشجاعة في قلوب رجال ميديا ، وجال في المقدمة مبتھجا بقوته ، 

الى رجل يحملون الفؤوس  او النشابة من بعيد بل حاربوا رجال، منھم من رمى بالسھم 
منھا الدماء ، ابلى الكورد بالًء فاق حدود التصور ، والرماح ، وتدفق ، والسيوف ، 

وعزيمتھم لذلك ، وعظمتھم ، جيش اآلشوريين الوكان ھؤالء االبطال يقدرون كبر 
وعندما راى ،  رحمةالتعرف الأكبر وببسالة  قرروا خوض المعركة بعزيمة اشد ،

تال ما يوم ، والقال خارت عزيمتھم نوعاً ما ، وانقضى نھار ذلك داالشوريين باس الكور
حيث انفصل الجيشان نتيجة  ، وأستمرت المعركة حتى المساء،  يزال حامي الوطيس

وال ريب في ان اربطة الدروع وھما يستعدان لمواصلة القتال في اليوم الثاني ، ، الظالم 
، أبتلت ، واليد التي تحمل الرمح أنھكھا االعياء ، والخيل التي تجر العربات تسبح عرقا 

فنقلت مفارز  ،تفقد الطرفان ساحة المعركة  .بعد تذكر النصر الى اي جھة م يبان ول
   الطرفين القتلى ، والجرحى الى الخلف ، ونقلوا الجرحى لتقوم النساء بتمريضھم .

في ھذه األثناء وصلت لالشوريين نجدة من القبائل الموالية لھم فأشتركوا في القتال     
أخذ سياكزرس ، بعد أن  معنويات الميديين المصممين على النصراال ان ذلك لم يؤثر في 

األن : في القتال قائالً لھم  القتال ببسالة أكبر ةويحرضھم على مواصل يشجع الجنود ،
 ين ،براع الصفأن النصر موأحملوا ، أصبح النصر حليف الفريق الذي يصبر فاصبروا 

واشتد ،  قالشوريين شر ممزفزاد حماسھم ، وتقدموا بھجوم  كاسح مزق صفوف ا
عند ذلك بدات صفوف األشوريين تضطرب ، والسيما باألجنحة التي أخذت ل القتا

السرايا تھاجمھم من كل صوب ، ومكان إذ تراجعت الى الخلف مبعثرة ، وبقي القلب 
، او وحده يقاتل اال ان الميديين شددوا عليھم الخناق ، وأحدثوا فيھا خرقا حتى  صامداً 
المعركة حتى المساء ثم  وأستمرت، نحو الحصن قرب قائدھم الذي بدأ بالتراجع  وصلوا

  . مواقعھما يستعدان لمعركة اليوم الثالث ن الىعاد الفريقا
ً ، وأن يوم الغد سيكون حاسماً        ً فشيئا لقد أيقن سياكزرس ان عدوه بدأ ينھار شيئا

متنعت عليه في من أنھا أرغم على ال االستيالء على نينوى مھما كلفه األمر , والبد من
  .والثاني ، االول في اليوم ھجومه 

، وشكوا في السالح ، اخذ الميديون طعامھم على عجل  في صباح اليوم الثالث       
ا اقل من الميدين نوولم يكو، بعد توحيد صفوفھم ، وكذلك تھيا االشوريين في مدينتھم 

 ً ، حاجة الدفاع عن الزوج ناھيك عن ومدينتھم ، عن مجدھم  رغبة في القتال دفاعا
 عليھمھجوماً عاتياً الميديون وشن ،  االبواب فاسرعوا منھا الى االماموفتحت ، والولد 
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ً من جديد والتحم الجيشان ،  ً ، لترس  ترسا وتقارعت حدبات التروس ، لرمح  ورمحا
، يقين حتى كان الظھر ولم تظھر الغلبة الحد الفر، وتقدم النھار بالحرب ، برنين عظيم 

، بان على اآلشوريين األنكسار ، والضعف ، والھوان بعد ان قتل معظم قادتھم الكبار 
فاحملوا عليھم حملة األبطال وصرخ الملك سياكزرس لقد بان نصركم ايھا الميديون 

 وھكذاواخوتكم الذين أمعنوا في قتلھم شر قتلة ، ، وابائكم ، وانتقموا لملكم ، رجل واحد 
وفتك ، وازبد ، فارغى ، في المعركة أوالً بنفسه ھو وقذف ، اثار الحماسة في صدورھم 

وشدوا على ،  كالغيوم الدكناء وتكاتف الميدون،  بعدد من رجال االشوريين االبطال
وفي ،  وأخذوا يتراجعون الى الوراء بأتجاه أالسوار، اآلشوريين الذين بانت ھزيمتھم 

فصرخ ، المقابل كان ملك األشوريين يترقب المعركة بقلق من اعلى اسوار المدينة 
من الدخول  مفتوحة في ايديكم لكي يتمكن الجيشاتركوا كوات االبواب لھم :  الً ئقابجنده 

، وكما يتعقب األسد فريسته  وھم يلوذون الى حماھاوفر اآلشوريين الى االسوار ، ، 
ً في أ وامعنوأ، وھم يفرون ، يين تعقب الميدون اآلشور ، وھم يفرون ،  قبيتھم ضربا

كما تختبيء خلف األسوار مختبئين  يتوارون ، وبدأو يھلكون عند االسوار واآلشوريين
، وكاد الميديون يدخلون المدينة لوال أسبتسال اآلشوريين في الدفاع  سدالكالب امام األ

، وتجمعھم عند باب المدينة حتى صرخ بھم ملكھم اسرعوا في الدخول ، عن المدينة 
وبقي من بقي منھم خارج ، فأغلقت األبواب بسرعة ، وأغلقوا ابواب المدينة بسرعة 

 ً نتيجة عدم والجذل ملء نفوسھم ، راجعين  ، وكر المديين األسوار فتم قتلھم جميعا
  .وحسم المعركة لصالحھم ، دخولھم المدينة 

وھنا ، من النعاج ة ، حجزوا معھا في المدينة كقطيع االشوريين منكر كانت ھزيمة    
الحصار على المدينة المحصنة ، وكان اآلشوريين  واوفرضوصل الجيش البابلي ، 

يخرجون من أسوار المدينة ، ويغيرون على المديين في بين فينة ، وأخرى في محاوالت 
يائسة لخلق الجزع ، والقلق في صفوف قوات الميديين فتحدث معركة سريعة بين 

   . الطرفين ثم يھرعون الى اسوارھم بعد ترك قتالھم خلفھم
وكلما ، لمدة ثالثة أشھر ، لم تستسلم خاللھا المدينة عل العاصمة لحصار فرض ا     

 ، ھم بوابل من النبل من فوق اسوارهيرمونأقتربت كتيبة من الحصن كان اآلشوريين 
تجھيز كتيبة من بر حيث قام اسوبمناورة لجر اآلشوريين خارج األقام الملك الميدي ف

، عليھا أستخدام النشاب كان و، مة الحصن لمھاج ھارسلبكامل سالحھا ، وأ الفرسان
ويستفزوھم للخروج ، وتتظاھر انھا عازمة على اقتحام االسوار ليغضبوا اآلشوريين 

لتجر الجيش فأذا ما خرجوا تتظاھر الكتيبة بالھزيمة ، بالسيوف  ةمن الحصن للمناجز
، وأشتبكوا معھم ، ، وفعالً خرجت كتيبة من فرسان اآلشوريين البابلي بعيداً عن األسوار
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سرعان ما عادوا الى و، وتظاھر المديين بالھزيمة ، لكن اآلشوريين أدركوا ھذه المكيدة 
  داخل الحصن .

وقرر فتح المدينة باي صورة كانت ، فنھض بقومه ، جزع الملك سياكزرس أخيراً      
عينة ، وقد ونحن نحاصر ھذه المدينة الل، ھا قد مضت علينا ثالثة اشھر  :لھم قائالً 

حقا واطفالنا ينتظرون عودتنا .. ، في العراء ، ثم ھناك في الحمى نساءنا  تعفنا خاللھا 
ً  ان لدينا ھنا من العمل الى ديارنا منتصرين غانمين الى العودة  ما يجعل قلوبنا تحن شوقا

 ي ھذا ف واحداً  شھراً  وأوالده،  ، فان الرجل منا لياخذ منه االعياء اذا ما ابعد عن زوجه
وقد شط بنا المقام عن ارض الوطن فكل املنا بثالثة أشھر ، فما بالك  الصيف الالھب ،

وعودتنا ،  على نكوصنا متراجعين الوشجاعة فائقة ، االن يقوم على ما نبديه من باس 
معارك الى ديارنا خائبين بعد ھذه التضحيات التي اعطيناھا من رجالنا األعزاء في ال

كال لن نعود الى ديارنا قبل ؟ ثم ماذا نقول لعوائل قتالنا اذا رجعنا خائبين .. .. السابقة 
وعودتھا الى حضيرة حكمنا ، ، وأسترجاع أمالك أجدادنا ، تحقيق النصر النھائي 

ً للقتال وه الكلمات قلولذعت ھذ ً شوقا وأخيرا قال الملك ، ب المقاتلين ، فھتفوا جميعا
عة بالمنجيق ، والبد ان نحدث ھذه المرة فيھا ثغرة للنفذ أضربوا أسوار المدينة المني

  وننھي ھذا الموضوع .، منھا الى داخل المدينة 
االستيالء على  ولما رأى أن، ولكن كانت أسوارھا منيعة ،  دك المدينة بالمنجيق       

فبدأ يساوم  المدينة ما زال صعب المنال أخذ في تكوين جبھة قوية يستطيع بھا قھرھا
في  ية التي كانت تشد أزر اآلشوريين ، وتقف الى جانبھم ، ونجحبعض القبائل السيث

 مھمريين ، وھرعوا اليه معلنين انضمااغرائھم بنھب ، وسلب الغنائم فتآلبوا على اآلشو
 وما أن أھل، بابل تنفيذاً لالتفاقية التي ابرمت بينھما ، نضم اليه جيش الى جانبه كما أ

، ورغم انھا حتى بدأت نينوى تتعرض العنف ھجوم شنه عليھا الحلفاء  شھر آب
ال انھا لم تستطع الحفاظ على جيش العرمرم في ھجومين متتاليين ، إھذا ال متنعت علىأ

وفتحوا فيھا ، مرغمة الى التسليم بعد ان دك الحلفاء حصونھا  واضطرت، صمودھا 
االمبراطورية اآلشورية عاصمة ھكذا سقطت و، ثغرة نفذوا من خاللھا الى داخل المدينة 

  )ق.م .612حلفاء شھر آب عام (أيدي ال في
ابن ( آشور بانيبال ) صبراً على  8شن شار ايشكوم ) لم يطق الملك اآلشوري (       

المحترق نفسه في نار قصره بقلب المملكة النابض فألقى  فقدانو، النكراء ھذه الھزيمة 
    . وحشم بالنار، ومن معه من خدم ، واحرق نفسه ، 

، نينوى  احاط الميديون بأسوار مدينة ھذا الھجوم وكما يلي ( 9احد المؤرخين يصف      
 ً يجلبوا  واستطاعو بذلك ان، اليھا بتحويل مجرى نھر ( الخوصر)  واحدثوا فيھا فيضانا

طريق نھر  عناالكالك الضحمة من منطقة زاخو الحالية  والعتاد على، الت الحصار آ
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، االالت  واستعملت ھذه، الخوصر  وبعدھا الى نھر، وايصالھا الى نھر دجلة ،  الخابور
دافع االشورين  ودخلوا المدينة بعد ان، والعتاد في ھدم جزء من سور المدينة العاصي 

 ً ، نشبت في قصره  وسط النيران التي، ومات الملك االشوري ،  عنھا دفاعا مستميتا
   . مدينة بأكملھاوالتھمت ال

ين يوالبابل، واسيا الصغرى بين الميدين ، االشورية  قسمت اراضي االمبراطورية      
، ودجلة العليا ، وشمال سوريا  ميديا ) القريبة من ( فكان حصة الميدين كل البالد

اما البابليون فقد استحوذوا على جنوب  10حدودھم الى البحر االسود وامتدت، والفرات 
  . وجنوب بالد الرافدين،  سوريا

وتحققت ، والنسل ، اھلكت الحرث و، التي دوخت المنطقة اآلشورية الدولة  سقطت    
احد أنبياء بني إسرائيل حيث قال أيام مجد الدولة اآلشورية بان تلك الدولة ة ناحوم ؤنب

وان ، وان عورتھا ستنكشف ، الدول بالخضوع ستزول و، التي تتوجه نحوھا الشعوب 
 فمن ذا الذي لم يلحقه شرك المستطير على الدوام كل من يسمع خبرھا سيصفق فرحاً ((

  )).  ؟..
جيشه  معنوية التي غرسھا الملك في نفوسالتجلت في معركة نينوى عظمة الروح       

المھمة وامل ا يزال من العوم، ن كاالذي والمعنويات ، فوق بالقيادات ، ناھيك عن الت
، بعد أن فرغ جيش الحلفاء من نھب المدينة ، ف وبعليھا نتيجة الحر التي تتوقف

ويتعقب ، قسماً من االشوريين الھاربين من المدينة  تدميرھا أخذ الجيش البابلي يطاردو
حليف الفرعون المصري (  آشور وباليت )(  آثارھم حتى لجأت جماعة منھم بقيادة

 ناك أساس حكومة جديدة لكن سياكزرس) حيث وضعوا ھ أورفة الى حران (بسامتيخ ) 
ويقض ، ال أن يشتت شملھم على نفسه إ آل، وعليھم االستقرار في اي مكان  أبى

ويمد ، ليلحق به  ر)ابوالصن واتته الفرصة عندما استنجد به ملك بابل ( وقد، مضاجعھم 
ألنضمام الجيش المصري الى الجيش حران منطقة النجدة في و، عون يد الاليه 

وبمھارته الفائقة ، وانضم اليه الجيش البابلي فاستطاع ، اليه على عجل  فخفاآلشوري 
منھا أنسحبوا ف، االستيالء على حران آخر حصون اآلشوريين  السديدة وخططه الحربية، 

كان األنتصار الحاسم فيھا للميديين بين الطرفين فحيث وقعت معركة كبرى ، كركميش منطقة الى 
ت ختف، وأ وبذلك تم انھاء اسطورة األمبراطورية اآلشورية العظيمة، والبابليين ، 

 االبد . ق. م ) الى 612االمبراطورية االشورية سنة ( 
ً  قفلفالملك سياكزرس  مالتحققت آ        مع جيشه  بأكاليل النصر الى بالده مكلالً  راجعا

 لحكمهآشور  جميع مملكة أخضع بعد ان ،التي تركھا االشورين  ةالطائل والثروة، المظفر 
راطورية الميدية الكبرى سنة فوضع بذلك أساس األمب، بأستثناء المقاطعات التي خضعت للبابليين 

وأمتدت فيه حدودھا ، ق. م ) حيث بلغت ھذه األمبراطورية أوج مجدھا في عھده الزاھر  612( 
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ً ، وبخاري ) شرقاً  –من ( باختريانه  ومن بحر قزوين شماالً الى ، الى نھر ( قزل أيرماق ) غربا
    .ثم وصلوا الى الحدود القريبة من مصر  الخليج جنوباً 

أصبحت  إلى درجة ورقوية جداً في عھد كيخس كما أصبحت األمبراطورية الميدية      
،  وحولھا، وساھم ذلك في نشر األمن في منطقة ميزوبوتاميا ، مرھوبة الجانب 

 واستقرار بعيدين عن اعتداءات اآلشوريين إذ يقول، وعاشت الشعوب في أمن 
حرب ھي وإنما ، أو التوسع ، المؤرخون إن حرب ميديا ضد آشور لم تكن لألطماع 

صلحة جميع شعوب وإن تلك الحرب أو ذلك النصر جاء لم، ودفع االعتداءات ،   انتقام
والدمار ، والقتل ، والعنف ، األوسط حينذاك إذ تميز اآلشوريون بروح العنجھية  الشرق
 وتسبب ذلك في وصولھم إلى نھايتھم إذ كانوا، وكانوا قساة جداً ، شعوب المنطقة  لكل

، لديھم  ولم تكن للنساء قيمة، ھكذا حتى مع أنفسھم حيث خلق المرء لديھم للحرب فقط 
، في طي اإلھمال  والتي لم تلد الصبيان ال قيمة لھا , والصبي المصاب بعاھة دائمة يكون

   .ون منه يتخلص وكثيراً ما كانوا

وأزالتھا ، وأسقاط الدولة األشورية ، في تطويق والبابليين  ،بي الميديين نجاح التحالف  أسفر    
والبابلية ، أذ زوج ، حدوث مصاھرة بين العائلتين الملكيتين الميدية عن  لمسرح السياسيمن ا

ابو نالى نبوخذ نصر أبن الملك البابلي  Amytis (11أماتيس  أبنته (سياكزرس الملك الميدي 
لتوفير األجواء الجبلية للملكة في منطقة بابل الجنائن المعلقة  نبوخذ نصرلھا  بنىر ، وبالص

   .التي أحبھا كثيراً الكوردية 
قام  وخاصة البابليون حيث، اصبحت ميديا دولة قوية تخافھا الدول المجاورة كما        

، الشمالية  وتحصينات كبيرة على طول الحدود، ملكھم ( نبو خذ نصر ) ببناء سد ضخم 
ھجوم ميدي من  ولحماية بابل من اي، وقد عرف بالسد ( المادي ) نسبة الى الميدين 

   .الشمال
ذ ما ، إفي ميادين القتال إال  إال ان القدر أبى إال أن يمضي كل عھد ھذا الملك العظيم     

وبين ، غمار حرب أخرى ، وكانت الحروب التالية بينه  ال ليخوضيخرج من حرب إ
استقصاء أسبابھا ، فتقول احدى الروايات أن بعض  الليديين التي تباينت الروايات في

ولما طالبت ، الحكومة الليدية ، واعتصموا بحماھا  السيثيين قد لجأوا الى المجرمين من
رفضت الحكومة الليدية تسليمھم لھا فكانت ھذه ھي  حكومة الميدية بردھم اليھاال

ونجد رواية أخرى تعزو ، نيران الحرب بين الحكومتين  التي أوقدتاألولى الشرارة 
تملكھا الطمع في المستعمرات اآلشورية التي  الليدية قد اسباب الحرب الى أن الحكومة

اندالع نيران بعد االستيالء على نينوى مما ادى الى  كانت من نصيب الحكومة الميدية
 كانت عاصمتھا " ساردو،  "Lydie المملكة الليديةو"  الحرب بين الميديين

Sarde".   ،ودارت رحى معركة ،  12)الجيشان على شاطئ نھر (ھالياس والتحم



53 
 

) ق. م ، ولم تقف رحاھا اال يوم  591عام (  وطويلة المدى في مطلع، حامية الوطيس 
خسوف كلي للشمس  فقد حدث ألھية )ق . م ، وذلك بمعجزة 585مايو من عام  28(

عالمة من عالئم  الن أن ھذه الظاھرة العجيبة ان ھي إفأيقن الطرفا، طيلة ھذا اليوم 
دون طائل  ه ، وبين نفسه في وضع حد لسفك الدماءالغضب االلھي فرغب كل منھما بين

 النھاء ما، وساطتھسينيس) ملك كيليكيا ( و، ، وما ان عرض نبوخذ نصر ملك بابل 
،   "Alyates آليات " " معاھدة سالم مع ملك الليديين يخسروأبرم " كحتى " القتال ،

ً لھذه المعاھدةو  Halys" (Kizil-Irmak) تأشير مجرى نھر " ھاليس ، تم وفقا
 والواقع قرب مدينة أنقرة الحالية، الذي يصب في البحر األسود  (قزل إيرماق الحالية )

     ، كحدود بين المملكتين .  
 مالكتين فتزوج استياغاالسرتين ال ثم عزز ھذا الصلح ، وتوج بمصاھرة ملكية بين       

  . "ق .م 585كريمة ملك ليديا في سنة  ينيس )او ( آر من آريانا نجل سياكزرس
في ھذه الفترة  الليديةو، والبابلية ، ، الميدية  تميزت العالقات بين الممالك الثالث    

 585 " الذي إستمر حتى وفاته في عامرووالسالم في عھد الملك " كيخس، بالھدوء 
 ).ق م585آستياغ) ( - اليونانية آستافاغيس في وخلفه ابنه إيشتوفيغو ( ، قبل الميالد
  . سنة 40 -35 حكمه والذي دام
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  ق. م  550 – 585 أستياغس الملك                        
  
دكتاتوراً  كان 13بـ (اشتوميكو) ونالبابلي ويسميه  "Astyages(استياغس)  الملك      

لم يكن بقوة و، الشعوب المنضوية تحت لواء حكمه على ، و رعيتهوقاسياً على ، ظالماً 
ضعيفة إذ أصبح القانون في  السياسية , وأصبحت البالد في عھده موشخصيتھ، سلفه 

فانقسم المجتمع إلى طبقتين رئيسيتين ، واإلقطاعيين ،  المتنفذينو، البالد بيد األقوياء 
وإلى جانبھم الشريحة االجتماعية الواسعة من الطبقة العامة ،  واألغنياء، األشراف 

وكان ،  والئھم لهعدم صفوف الجيش وزاد الطين بلة  ودبت الفوضى في، الفقيرة 
     على البالد  لليھود يد حينذاك في إضعاف القصر الملكي في السيطرة

 ،وفي احدى الليالي ليكون خلفاً له في الحكم من بعده ، ،  ( ذكراً) ولداً الملك استياغ لم يخلف      
فنھض ،  سيا، واغرقت كل آالمدينة بھا جلبت مياه كثيرة ملئت مندانة قد حلم ان ابنته 

ومفسري ، ، والسحرة العرافين  سل في الحال في طلبوأر،  مفزوعا من ھذا الكابوس المرعب
، ويزيل حكمه ، رجالً ما  اانه سيخرج من صلبھاألحالم لتفسير رؤياه ، واجمع العرافين على 

منع  وتفسير العرافيين، وعلى خلفية ھذه الرؤيا ، وقد ذعر الملك لھذا التفسير ومملكته ، 
  . 14على يد أحدھمخشية زوال حكمه  من اي ميدي مرموقعليھا الزواج 

وفتح نينوى ، إنھم يحتفلون سنوياً بذكرى إنتصارھم على األشوريين كان من عادة بالد ميديا      
البلدان واألمصار ، ويبدأ في القصر الملكي احتفال كل واألمراء من ، ، ويدعون لھا الملوك 

راقص عظيم ، ناھيك عن األحتفاالت الشعبية في كل مكان من األمبراطورية ، ولما كانت 
، وباألخص البابليين ، ترامية األطراف فكان يغشاھا الجميع وم، األمبراطورية الميدية قوية 

وبينھا ، وتقدم ، وكانوا يتقربون الى الملوك الميديين من خالل المصاھرة بينھم ، والمصريين 
  .ألبنته ماندانة الكثيرين منھم لكن الملك كان يرفض بأستمرار 

 ،الفارسية  تبريز نطقة أنشان فيمأمير  قمييز ) كميوجية (مير األمن الحضور ضكان من      
فبعد سقوط الدولة  منضوية تحت لواء األمبراطورية الميدية ،ويقال في لورستان الحالية وكانت 

تايسبس بن ھاخامنيش رجال قبيلة ( باسركاوا األخمينية ) األقوياء ھو (  العيالمية ، استطاع احد
وتاسيس حكومة جديدة باسم الحكومة األخمينية واصبحت أنشان )  السيطرة على دويلة ( من) 

ولدين حكما في جنوب أيران ، ھما  15خلف ( تايسبس ) ،فيما بعد تابعة لالمبراطورية الميدية 
  وخلف كورش االول قمبيز ھذا .وأريارامنا ، ، كورش األول 

ً يافعاً وسيم ، األميرة الجميلة ( ماندانة ) فأخذ يالحقھا بنظره  الحظ قمبيز      وبما إنه كان شابا
وفي ملعب المصارعة واستحسنتھا ، ،  ھذه األشارةواستلمت ، اليه لمت ھي بدورھا اأستالطلعة 

وكانت اللعبات ودية ، ومن البلدان األخرى ، ديا يابطال من مكانت تقام مباريات للمصارعة بين 
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بل كانت تنتھي بوقع احدھما على ، ا بعد اي التنتھي بالقتل كما كان يفعل المصارعون الرومان فيم
يالحقھا  واالمير، جالسة بجوار ابيھا الجميلة كانت االميرة األرض او تجريده من سالحه ، 

في حال طلب يدھا  ھذ دليل على موافقتھا بهو، حتى ابتسمت له من مكانه بين األمراء ، بنظراته 
ً من تجاوبھا معه من ابيه فأبتسم بدوره  بعد من ابيھا ويطلب يدھا ، ذا ما دفعه ليتجرأ وھ، فرحا

تجري  لكونه ال، موافقة أبيھا على طلبه األمير قمبيز ق ، ولم يصد األنتھاء من مراسيم األحتفاالت
بن سيروس  قمييز األمير ( كانحيث بل كان من الطبقة الوسطى ، ،  ةفي عروقه الدماء الملكي

بقايا  ( وھو من دمج،  ( أنشان ) رئيس فخذ قبيلة األخمينيين ، وأمير على منطقة صغيرة )االول 
بأقليم واحد ھو ( أقليم ) البارسية المسور مع  بعد سقوطھا على يد األشوريين ، الميةعيال الحكومة

، ھم البناءوكان من عادة الملوك ان اليزوجوا ،  بارس ) الذي تحول فيما بعد الى بالد فارس
ابعادھا بھذا أن  رأي أخر ، فلقد وجدالميدي لكن كان للملك  ، الملوك وبناتھم إال من األمراء أبناء

ً ، الزواج حل منطقي  صل وھي شابة جميلة ، ناھيك أن أ ، وأفضل من حرمانھا من الزواج نھائيا
وھو كان يحبذ ، أي من جذور كوردية المية عيساللة من الساللة االخميننة ( النخامنسية ) ھي 

    .كوردي ليبقى الدم الكوردي نقياً رجل تزويجھا من 
 Les" ، أنّه بعد تفسير الكھنة ( Clio 107 ) ھيرودوت " في كتابه األول " يذكر       

Mages"  هبخصوص كريمته ماندان غلرؤيا أستيا "Mandane"  فّضل تزويجھا ،
يقوم  ، لكي يقضي على أية محاولة الميديينقمبيز الفارسي " بدالً من أحد النبالء  " من

حديثه بأّن "  " س. يتابع " ھيرودوت بھا نبالء قومه إلزاحته عن الحكم في المستقبل
كوروش في  عاش ."Kurush " أنجبت ولداً من قمبيز أسمته " كوروش هماندان

ً  كنف الشعب الميدي و تلقّى تربيته بينھم ع اإلطاحة إستطا ، . عندما أصبح كوروش بالغا
 "Harpage يُدعى " ھارباج " ، بفضل أحد القادة الميديين الذي كان غبجّده " أستيا

  .  والفرس، نّصب نفسه ملكاً على الميديين و، 
يذكر بأنه لم تكن ھناك ) Stesias" )16 أخرى، فأن المؤّرخ " ستيسياس من جھة      

 المؤّرخ " كزينفونعائلية تربط كوروش بالملك الميدي. أّما  أية رابطة
Xenophon")17 (  ّقائالً  له رأي مشابه لرأي " ھيرودوت " في ھذه المسألة فان ،

، ويضيف بأنّه تربّى ، وقمبيز الفارسي ، " الميدية  هماندان " بأّن كوروش كان إبن
  إلى أن بلغ سّن الرشد.  غالميديين في كنف جّده أستيا وأقام صباه بين

المكتشفة تدل بأّن كوروش كان ينتمي إلى العائلة األخمينية  التنقيبات األثريةكما ان      
ً حيث يمكن قراءة الكتابة التي ھي باللغة المسمارية على احد  وأن والده كان،  ملكا

 ، الملك األخميني " وھناك إبن قمبيز ، الملك القوي " ، يتبعه " أنا كوروش " األلواح
ً إلى أنّه كا ً على مملكة " إشارة أيضا  " ـبعد إطاحته ب "Susiane شوشالن ملكا

  .  " و إسقاط إلمبراطورية الميدية غأستيا
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مع األميرة ورحلت ، وأحتفاالت جماھيرية واسعة  جرى مراسيم الزواج في حفل مھيب ،     
(  أسموهاً وبعد عام وضعت مندانة طفلھا في ميديا في قصر ابيھا ، وكان ذكر ، زوجھا الى أنشان

فوجده كما وصفه له العرافين ، حفيده ألول مرة شاھد الملك  سيروس ، قورش ، كورش الكبير )
ً ، وأن زوال حكمه ،  ومملكته العظيمة  سيكون على يد ھذا الطفل ، ، فعلم أن رؤياه كان صحيحا

وأمين سره ( ،  ، وعھد به الى احد أقاربهمن القصر طافه من أمه سراً تفأخذ يكيد له ، فأمر بأخ
  .بعيداً عن القصر  ، والتخلص منهوحرقه كيفما يشاء ،  ، وأمره بقتله 60ھارباكوس )

حائر من طلب الملك  وھو، على مضض المقمط الى بيته الطفل  حمل ھارباكوس     
ولن  الملك ،ولن انفذ ما امر به ، سوف لن اقبل  فقال في سره، لقتله ھذا الطفل البريء 

وان الملك ، رابطة الدم صلة رحم ، وفالطفل تربطني به ، بھذه القتلة الشنيعة يدي لطخ أ
ً ، ومندانة الوريثة الشرعية من بعده للحكم ، رجل كبيرة  شنيعاً  وسوف تنتقم مني انتقاما

ميتراداتس احد  ألحضار الجندفي خطة للتخلص من ھذا األمر فارسل  حال علمھا ، ففكر
، موحشة بعيدة عن المدينة كان يعلم بانه يرعى قطعانه في مناطق ، ورعاة الملك 

ً فلربما يكون ھذ، مليئة بالحيونات الموحشة و  لتنفيذ الخطة فجاءوا بميتراداتس ا مناسبا
ً مف او ، الحيوانات وطلب منه ان يرمي الطفل في منطقة موحشة لغرض ان تاكله ،  زوعا

امر أو جاء بناًء على ھذا بان طلبه ، وأفھمه  قتله بأي طريقة كانت بعيداً عن المدينة
   .، وقال له الويل للعوام من غضب الملوك  وسوف يعاقبك اشد العقاب ان لم تنفذ، الملك 

وفي حالة المغاض ، حامل في شھرھا األخير  سباكو كانت زوجة متراداتس المدعوة     
وخشيت على ، فزعت ،  بطريقة مخيفةواقتادوا زوجھا ، وبعد ان جاء جند الملك ، 

من خدم الملك ،  ، وزوجھازرجھا ، فأستفسرت من احد الجنود عن سر ھذا األستدعاء 
وحاولت منعھم من أقتياده ، دفعھا احد الجنود ، وعندما ألحت ، فلم يجب الجندي 

ونتيجة ، لن ترى بعدھا زوجھا  انھا ضنتالغالض فسقطت على األرض تتوجع بعد أن 
  ومات .،  هجنينھا على األرض سقط منھا طوسقو والفزع، الھلع 

مجبراً خوفاً على حياته أو فقدان عمله ، وھو يردد الويل للعوام من حمل ميتراداتس الطفل     
وعاد به الى كوخه ، ، وھو في حيرة من أمره ، ترى كيف يمكنه قتل طفل بريء  لملوكغضب ا

وھي تبكي ، فسألھا عن السبب ، فحال عودته وجد الراعي زوجته طريحة الفراش ، 
طلب أستدعائه  مات ، وسالته عنن قد سقط منھا من خوفھا عليھا ، وفأجابت ان الجني

مصيبتنا مصيبتان  ، لتصبح يناسوف تحل عليأخرى فاجابھا لغرص مصيبة  على عجل ،
ما ، فسألته عن تلك المصيبة ، ففتح الراعي السلة التي كان يحملھا فأندھشت المرأة حين

 وھو يلبس المالبس الثمينة ، بعد ان نھض من نومه  داخل السلة، طفل يرفس وجدت 
ھشت وقالت وما ھذا ، فأجاب الراعي ھذا ھو د، فأن والذھبالجواھر، المرصعة ب

  وني ان اقتله .وامر، انه طفل مدانة ابنة الملك  ،المصيبة الثانية 
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  أعرف ، ھذا سر بينھمفأجابت المرأة مندھشة ، ولماذا يقتلونه ، فأجابھا الزوج ال 
وقالت ، واجھشت بالبكاء ، حتظنت الطفل انھى الرجل كالمه نھضت المراة فأ الماح

، فركعت على األرض ، فاجاب الرجل بان ليس لديه خيار كيف يمكنك قتل طفل  ويحك
فاجباھا ليس لديه من خيار لقد تم ، اء على الطفل وامسكت بركبته متوسلة اياه بالبق

   خيار !! بل لديكعلى الفور فاجابت ه بالقتل الشنيع في حال عدم تنفيذه األمر ، دتھدي
ودعنا ، فاحرقه بدل ھذا الطفل ، وھا ھو ميت ينتظر الحرق ، لقد سقط طفلي مني 

بما عرضته  اتس سروراً امتالء مترادوالطفل بدالً عنه فمن يعلم بذلك ، نحتفظ بھذا
في الى بيت ھارباكس  الميت ، وذھب هطفلالراعي احرق وبعد يومين ، عليه زوجته 

بل مات من ، ولم تاكله الحيونات ، لقد تركت الطفل في مكان موحش وقال له المدينة ، 
، وبعد ان تأكد  ث احد من رجالك ليتاكد اذا تشك في ذلكعوقد احرقته فاب، الجوع 

بعد ان علمت ماندانة بأمر أختفاء  ،ھاباكوس من موت الطفل طويت صفحة ھذا الموضوع 
ً لم  ابنھا أقامت الدنيا ، ولم تقعدھا ، وتم البحث عن الطفل في كل أرجاء المدينه ، ولكن عبثا

،  الى أنشان يعثروا عليه ، فأتھمت أبيھا بقتله على خلفية الرؤيا السابقة ، وعادت مع زوجھا
  وأقسمت أن ال تعود الى ميديا أبداً ، وأسدل الستار على ھذا الموضوع .

       ً وذو بنيه قوية ، وفي عمر ،  ترعرع الطفل في كنف امه ، وابيه الجديدين ، وكان طفالً نبھا
لكي ،  اخذ الفالح يصطحبه معه الى ردھات الخدم في القصر ، وبعد ان نسي األمر العاشرة
والوزراء ، واللعب مع ابناء األمراء ، ، حذره من األقتراب و في القصر ،ل اعمبعض اده في يساع

الصبي ينظر وأخذ ، وال يجوز له األختالط معھم ، ألنه من أبناء العامة الذوات ، وأبناء والقادة ، 
والمبارزة بالسيوف الخشبية ، والمصارعة ، الذين يشكلون مجاميع للعراك  من بعيد الى الصبيان

،  ويتألم لحرمانه من األقتراب ، واللعب معھم، وھو يتحسر ، ناء غفي باحات ، وحدائق القصر ال
وينظر أليھم ، حتى دعاه أحدھم للعب معھم ، يقترب منھم  كنه كان في غياب أبيه لشأن ماول

وكان يھرب منھم عندما يشاھد والده قد أقبل من ، ولكن بحذر ، فلعب معھم ، ليس إال  ل عدداألكم
بعيد ، وھكذا أستمر باللعب معھم حتى بوجود أبيه ألن الصبيان ھم من طلبوا ذلك من أبيه فأذعن 

 فقد ترأس مجموعتهوشخصيته القيادية ، ، ونباھته ، لقوته  وبالنظروألحاھھم ، ، األب لطلبھم 
حتى تم أنتخابه ارك مع المجاميع األخرى من الصبيان من الصبيان التي تلعب ، وتتبارز ، وتتع

والعراك ، ، في اللعب وأخذ ھو من يوزعھم ، ومن ثم على كل المجاميع ، مجموعته على  زعيماً 
وكان الصبيان يدعونه بالملك ، وكان ھو بدوره قد نسي بأنه ابن  وما الى ذلك ، والمصارعة ،

،  ويقول لھم انا الملكأمره يعاقبه ، من يخرج عن  ل، وكان ككيفما يشاء مرھم يأراعي فأخذ 
 رتمبارس الذي رفض تنفيذ امره ،ا المدعواالعيان  اءابن احد فأمر بمعاقبة ذات مرة وتمادى

شتكى لدى باكياً ، وأوھرب الى منزله ، بضربه بالسوط ، فأھتاج الصبي لقسوة المعاملة 
سيروس قد أمر بضربه بالسوط ، فقال األب ، ومن ھو سيروس ، فأجاب ان  والده قائالً 
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ارتمباس للقسوة التي عومل بھا ھذا األمر غضب وأ،  الصبي أنه أبن احد رعاة الملك
ن معاملة قاسية مإھانة ونه قد تعرض الى واخبره ان اب، ابنه فاصطحبه معه الى الملك 

وتذمر من االھانة التي ، وكتفيه ، ظھره واراه اثار الضرب على ، ابناء احد الرعاة 
  .لحقت به من ابن راعي من عبيد الملك 

وابنه ديسوس ووقفا امام الملك ، فحضر الراعي وابنه ، ستدعى الملك الراعي أ     
  .بخشوع 

وانت ابن وكيف تتجرأ ، ، بھذه الوقاحة أنت من اين اتيت للصبي  الملك : موجھاً كالمه
   . سيادكأبناء أمن بوحشية ابن  عبد لتعاقب

ً  رتكب عمالً سيدي لم أ( بلسان فصيح ) الصبي :    .بما فعلته معه  خاطئا
  وأنت ضربته بالسوط ، الملك   : ( بعصبية ) كيف ذلك 

ً لقد عينوني الصبي : سيدي الملك  ً و، زعيما عليھم بسبب اعتقادھم بانني االصلح  ملكا
ولم يعرني اي ، فقد تمرد ، ال ھذا الصبي اوامري ، إ ، وكان الجميع يطيعلھذا المنصب 

عن أمري ، وطوعي ، وبصفتي ملكھم فمن حقي معاقبة من يخرج اھتمام فتمت معاقبته 
  وان كنت استحق العقاب لما فعلت فانا مستعد، ھذا كل ما حدث كما تفعل أنت سيدي ، 

  شزراً .. الفالح اليه أبيه فنظر
ً ، وقال : ومن والك عليھم زعيماً ، الفصاحة فأبتسم فأندھش الملك من ھذه        ..؟ وملكا

ً  نتخبونيالصبي : ھم سيدي الملك ، ھم من أ   . . وملكاً عليھم،  زعيما
  ..وتعاقب كيف تشاء ، تضرب ، اذن أنت الملك الملك  : 
  ..؟اال تفعل أنت ذلك مع من يخرج عن طوعك سيدي الملك الصبي : 

  وقال تأدب ياولد ..، وھنا صرخ الفالح بالصبي 
  موجھاً كالمه الى الفالح : دع الصبي يتكلم الملك  : ( بضحك ) 

  الفالح : ولكنه يا سيدي 
   ..؟ وھل يوجد في المملكة ملكان ، ثم أردف : وال تقاطعنا، الملك : دع الصبي يتكلم بحرية 

  .. الصغارعلى وانا ملك ، الكبار على نعم سيدي انت ملك الصبي : 
ً ، لوقاحة الصبي : الفالح  لك ، ولكنه كتم والغشية عليه من غضب الم، يشتاط غضبا

   غيضه خشية ، وطاعةً ألمر الملك ..
وھذه الجرأة ، وھو الملك الذي ال يتجرأ احد الوقوف ، ضحك الملك كثيراً لھذا اللسان السليط 

وندم ، وتأمله ، وتفحصه جيداً ، وتذكر أبن ماندانه الذي قتله ، أمامه مرفوع الرأس ، فنظر اليه 
فقال في ،  فلم يراھا بعد تلك الحادثة قطنه خسر أبنته ماندانه إلباألخص ،  ساعته على ما فعل

نسل نبيل ، وليس بأبن ھذا الراعي ، ثم تمعن في مالمح الصبي  سره البد ان يكون ھذا الطفل من
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ان الطفل  فخمنذات شبه كبير به ، وبأبنته مندانه  وجه الصبي ان مالمح جيداً ، فالحظ
   .. لم يقتلربما وأنه ، أبن ماندانه ربما يكون 

ورغب في فرصة للتاكد ، واخيرا تدارك نفسه ، فاضطرب الملك لذلك فترة طويلة       
، واخبر ارتمبارس بانه سوف يتعامل مع االمر ، وسرية ، من الراعي بصورة شخصية 

   . ويرضي ولده ، وصرفھم، وبما يرضيه 
  الملك : موجھاً كالمه للفالح ھل ھذا الصبي أبنك ..؟ 

  الفالح : ( بأرتباك ) نعم سيدي ..       
الملك : ( بغضب ) ال تكذب ، انا احبك ، وانت تخدمني بأخالص منذ سنوات طوال ، كما خدمني 

أفعل حين أغضب ، ثم أمر بأخراج الطفل من ابيك ، فال تجعلني أغضب عليك ، وأنت تعرف ماذا 
  ديوانه موقتاً .

  الملك  : األن تكلم بصراحة عن قصة ھذا الطفل ..
   سباكوالراعي : سيدي انه ابني من زوجتي 

فأشار الى ، وتقول الحقيقة ، د فانت التعترف .. جيزوجتك سباكو الملك : بأستھزاء ابن 
وھموا بتعذيبه فانھار ، متراداتس حرس الملك  وجندل ه اجعله يعترف بالحقيقة ..حرس

   .. وانھاھا بطلب العفو منه،  بالقصة كاملةً مجبراً واعترف ، 
وأمر بأحضار ھراباكوس ، حالما سمع الملك بالقصة اخرج الراعي من دائرة تفكيره 

   ، نظر الراعي المسكين الى ھارباكوس ، الذي طأطأ بدوره رأسه ، وبان عليه الذعر ، واألرتباك 
ألنه طفل ، لغرض قتله ، ، ولكني لم أستطيع قتله  ھو من اعطاني الطفل : فقال الفالح للملك

  بريء ، فأخفيته ، ومن ثم  قمت بتربيته .
  والذي قال بدورهفصب الملك جام غضبه على قريبه ھارباكوس ، 

، رغبتك أمرك ، وسيدي عندما تسلمت الطفل اخذت بنظر االعتبار تنفيذ : ھارباكوس 
، في حال ندمك يوما ما حفيدك الصغير بقتل وفي نفس الوقت لم ارغب في مضايقتك 

وكل ما وھو ينتسب الي بصلة رحم ، ، كما لم تطاوعني يدي على قتله بيدي ، على قتله 
المھمة بدالً عني ھذه  اعطيته الطفل ليقوم بتنفيذف ، استخدمت ھذا الراعيفعلته ھو انني 
  ..ھي الحقيقية أقسم أن ھذه 

وھي من ارادة ، وصلت الى ھذه النتيجة السعيدة ، واالن ما دامت االحداث : الملك 
خير ما فعلت ،  وقال للراعي، نتما األثنان األلھة التي حمت ھذا الطفل فقد عفوت عنكما ا

  بكتمان ھذا السر لحين أعالنه ھو بنفسه .ابن ماندانه الذي أختفى ، وأمره فھذا حفيدي 
فأنفرجت أسارير وجه الراعي ، وتنفس الصعداء ، وفرح كثيراً بعد ان  كان يتوقع      

  عقاباً شديداً على فعلته ..
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نظر ، ثم د أحسنت تربيته الملك : سوف نكافئك على فعلتك ، وتربيتك لھذا الصبي ، فق
وخرج مطأطأ الرس ، الى وزيره ھارباكوس بنظرة ذات دالله ، والوزير بدوره لم ينبت ببنت شفة 

       راعيخرج من بعده ال، من ديوان الملك ، واثقاً بأن الملك سوف لن يغفر له عدم تنفيذ األمر بيده 
ً أنت ملك أبن ملكة ، ثم أمر بأحضار ، بعد مثوله أمامه أحتضن الملك حفيده        وقال له حقا

قد  وانه، لوا له ان حلمه قد تحقق األستشارتھم في األمر ، فقوالسحرة ، والعرافيين ، الكھنة 
 ً ً حقيقا سيكون له  وأن الصبيتفسير الرؤيا ، حقيقة ، وھذه ھي  ولكن على الصبيان، أصبح ملكا

  والقلق منه .، وال داعي للخوف ، كته من بعده وسيساعد أمه في أدارة ممل، شأن عظيم 
، لھذا التفسير  ففرح، ين س بالفرح عند سماعه نصيحة المفسرمتالء اساور استياغإ     

وأن احد  ، وأخبرھا ببرائته من دم ابنھا ،وأرسل في طلب أمه التي لم يشاھدھا بعد ھذا التأريخ 
وولى ، األنتقام منه ان تأكله الذئاب لغرض ورماه في العراء لغرض ، الخونه قد سرقه من قصره 

، ثر عليه ، فأحتضنه ورباه يه ، وننتقم منه ، وان ھذا الراعي الطيب قد ع، وسوف نعثر علھارباً 
  وأنا كافئته على ذلك .، وأحسن تربيته 

، البالد األحتفاالت عم و، لاللھة التي يعود لھا الفضل في ذلك  القرابينوتم ذبح 
ً بھذه المناسبة ، ودعا الملك الوزراء ولمدة ثالثة أيام متتالية ، واألفراح  ، أبتھاجا

وعلى مائدة الطعام جلس الملك في وسط ،  هقصرديوان والوجھاء الى وليمة كبيرة في 
والشرب ، نھض  ، وبعد األنتھاء من األكل، وقادته ، وعلى جانبيه وزرائه ، المائدة 

  ھاربكوس ھل شبعت ..؟ ل وقال ،  وھو ثمل نوعاً ما وتشفي، الملك من مكانه بأستھزاء 
  نعم سيدي 

  الملك : وھل تعرف ماذا أكلت ..؟
ً  ھارباكوس   .. : أكلت سيدي ما أكلتم انتم جميعا

 ً   .. فقال الملك : ال فقد كان أكلك خاصا
  : كيف ذلك سيدي ..؟  اكوسھارب

  ..فقال الملك : أحضروا له ماذا أكل 
  البالغ ثالثة عشر عاماً . هأبنواال برأس ، فأحضر له الخدم أناءاً ، وتم رفع غطاءه 

ً  ھاباكوس فسقط   .. على كرسيه متھالكا
  .بحدة لقد أكلت من لحم أبنك .له وقال ، فنظر اليه الملك الظالم 

ق الملك على الطاولة البالط ، فطروعم الفوضى في ، ما في معدته  فأفرغ ھارباكوس
  فعم الھدوء .

، وقلب الحديث أمام الحضور  من يتھاون في عملهكل ھذا جزاء ) بحدة : ( فقال الملك   
م ، وعثور يعظال وانت حاميه ، لوال إرادة األله ، وقال كيف يسرق حفيدي من القصر، 



61 
 

ومن ھذا ، فمن أختطفه ، ألكلته الذئاب ، وكان األن في خبر كان ، المخلص عليه  راعي
  . المجرم الخائن 
دھشته من ھذا الحديث المحرف ، ولكنه خشي عاقبة وكذلك  غيضه ، فكتم ھارباكوس

أكبر من ملك ظالم مثله ، وبعد أن أستعاد ھدوئه قال : نعم سيدي أنا أستحق ھذا العقاب 
، وانا أعتذر ، وأستحق ھذا العقاب ، وأي عقاب ترونه ألني أھملت واجبي في حينھا 

   .مناسباً بحقي .
فقال الملك : ال اكتفينا بھذ العقاب ، وستستمر في عملك ، ولكن حذاري من اي أھمال 

  في المستقبل .آخر 
   .ففھم الوزير ما يريده الملك من كتمان ھذا السر .
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  سقوط األمبراطوريةبدايات                       
  

مكيدة أخرى  ةخوفاً عليه من اي فاالت عادت األم بأبنھا الى أنشانبعد انتھاء األحت        
ً األحتفاالت شن، وعمت أ وترعرع ، وما الى ذلك ، ونحر الذبائح ، واألفراح ، ان أيضا

  .حتى أصبح شاباً قوياً  انشفي أنالحقيقيين وأبيه ، الصبي في كنف أمه 
ً  35طوال عھده الذي استمر الملك الميدي وأحجم ، عزف         عن االشتباك في  عاما

كان ھارباكس و. ل شؤون مملكته وأھملحماية مملكته من العصيان والتمرد ، ، الحروب 
ً في الجيش  ً من الملك فوجد في ابن ماندانه سيروس الذي كان ضابطا يتحرق غيضا

، في المقابل عمل سيروس  ياويرسل له الھدا، وظل يتودد له ، خالصه أنذاك الميدي 
،  مھد الى بداية ظھور دولة األخمينيينعلى تقوية نفوذ البرس في الجيش ، ومن ثم 

لالستقالل ، وباتوا ينتھزون فرصة للتخلص من سلطة الميديين  وعلو شأنھم ، وتحفزھم
في وجه ميديا ، وقد نجحوا في ضم  ، وشرعوا في تكوين جبھة قوية ممتدة للوقوف بھا

اعة ، شقت عليھا عصا الط اقوام آخرين الى جانبھم من الشعوب الخاضعة لميديا التي
حين الفرص لألنتقام من الملك علنت العصيان ، وبما ان الوزير ھارباكوس كان يتوأ

يا ابن قمبيز ما دامت االلھة قد  ( الى سيروس لمقتل أبنه ، فقد أرسل الرسالة التالية
ومن دونھا لما توفرت لك ھذه الفرصة ، لمعاقبة استياغس الذي كاد ان يكون ، حرستك 

يعود الفضل في ، ولي قاتلك ، فلو قدر له ان ينفذ امره ، لكنت االن من االموات ، لاللھة 
، وكيف حاول استياغس معاقبتي ، وبدون شك تعلم بالتفصيل ما حدث لك  انقاذ حياتك ،

وسوف تصبح سيد ، وكيف اعطيتك الى راعي البقر بدال من قتلك . اعمل بما انصحك به 
وازحف بھم ضد ، على التمرد والعشائر األخرى حرض عشيرتك ، كل مملكة استياغس 

وامرك . سوف تكسب كل نفذين بأن اليعصون أجانب الميديين المتلك منت ، لقد أميديا 
كل شيء لك سقاطه ھنيئا وااللتحاق بك بھدف إ، نبالء ميديا النھم راغبون في ازاحته 

وسوف أقوم أنا بمؤازرتك للسيطرة على عرش جدك ،  ونفذھا بسرعة، اعمل بنصيحتي 
دعوك للقدوم الى ميديا للسيطرة عليھا قبل أني أ، ، علماً ان غالبية قادة الجيش ھنا معنا 

، ويستولي غيرك على عرش ان  يثور الشعب على جدك ، وساعتھا سيذھب عرش أمك 
         .   18)ميديا ، وأنت أولى بھا من غيرك ألنك ابن مندانة العزيزة 

  :بدعوة رؤساء العشائر التالية الى وليمة وھم قام وس سيرمن قبل بعد قراءة الرسالة 
بانيثيالي ، وديروساي ، وجرماني وكلھا عشائر  وماسني ، باسركادا ، مارفي ،( 

)  عشائر رحل، فھم ودروبس ، وسكارتي ، وماردي ، مستقرة اما االخرى مثل داي 
النھا كانت تضم فخذ ( األخمينين ) التي تبحث عن  ا )د( باسركا تهكانت عشيروأبرز ھذه العشائر 
، والمقترنة بالرغبة في األستيالء على الدويالت المجاورة ، والعسكرية ، السلطة السياسية 
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 . الميديينوخاصةً ھذه الممالك التي كان ملوكھا الصغار يخضعون لسيطرة ( أكبتانا ) عاصمة 
وتقبلوا بحماس افكاره ،   ميدي أستياغالوالتحرر من ظلم جده ، فعرض عليھم الثورة 

  . ديينوالثورة على المي، التحررية 
كما دعى في اليوم التالي أبناء ھذه العشائر ، وسلمھم مناجل لغرض حصاد مساحة 

حتى أنھكھم التعب ، ثم دعاھم في اليوم من الصباح حتى المساء ، واسعة من األرض ، 
  واللھو ، ففرحوا بذلك .، رب شوال، الذي يليه الى وليمة كبيرة مفتوحة من األكل 

لھم أيھما كان األفضل عمل البارحة المضني ..؟ ام عمل اليوم فنھض بھم خاطباً ، وقال 
  رب ولھوا ..؟شمن اكل و

  البارحة ..وعمل ومشقة اليوم طبعاًھناك بون شاسع بين فقالوا جميعاً : 
فقال لھم ان طاوعتموني فيما أريد ، وھو خير لكم ، ستكون كل ايامكم مثل اليوم بذخ ، 

  وراحة ، وعز .
  ومن منا اليحب الراحة ، والثراء ، والعزفقالوا جميعاً : 

وآسيا وسوف تكون كل ، ، لتكونوا أسياد ميديا  نفسكم للثورةأفقال لھم : اذن ھموا 
  كنوزھا واموالھا تحت تصرفكم ، وتكونون انتم األسياد وتخدمون ، وليس العبيد الخدم

   في نفوسھم ،  فھتف الجميع للثورة ، والعز ، والمجد ، وھكذا بث العزيمة والحماس
 وجه ميديا  لعمل على اثارة القالقل في المناطق الميدية المختلفة فيا كورشأستطاع  كذلك

وقد نجح ، وتحريض القبائل ، تحشيد بعد ، ھا تھازالن الظروف المالئمةكورش وجد ف
ثم  ومن، والھيركيا ، البارث  كأقوام، وقيادات ميدية الى جانبه ، في ضم اقوام  فعالً 

وعبودية الملك ( ، ظلم دكتاتورية ، وفأندفعت ھذه القبائل الزالة ضد جده  قواته ،تحشيد 
  .أستياغس ) 

،  واالستيالء على حّران، بابل  ، بالھجوم على فكر في أواخر حكمهي بينما كان الملك     
بلغه ،  ولكنه قبل أن يقدم على الھجوموفعالً حرك جيشاً بقيادته لآلستيالء على حران ، 

  .  فاضطر للعودة إلى عاصمته ، كورشحفيده بقيادة عليه القبائل البارسية  خبر تمرد
ً كبيراً قاد كورش ف      دام الميدية ، و ، وحمل لواء الحرب ضد االمبراطوريةجيشا

، وتقدم به ألحتالل  زحف على رأس جيش جرارأخيراً سنوات ثالثة  طرفينبين ال الحرب
العاصمة اكباتانا بعد ان انظم اليھم اعداد كبيرة من القبائل من الفرس ، والكورد ، وبقية 

ً واشتبكا ،  جدهالتقى بجيش  حيثالطوائف المستائة من جور ، وظلم الملك الميدي   معا
دافع فيھا و قادھا الملك أستياغس بنفسه ،قرب العاصمة في معركة حامية الوطيس 

ً  دفاع المستميت ، يحدوه األمل في المحافظة على عرشه ، وعلى  وأبلى فيھا بالء حسنا
المعركة سجاالً بين الفريقين ، وكان النصر يتأرجح بين  واستمرت شرف اسرته ،

في  شرفه ، واجرم مصير الحرب بعد ان باع  ررق) قد  وسكالكفين اال ان الخائن (ھاربا
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ً مختاراً ، وانضم من معه من القادة ، والجنود الى حق وطنه ، فتقدم الى العدو ط ائعا
،  نب العدو وجه طعنة الى صدر استياغوطنه اللدود ، وبانضمامه الى جا كورش عدو

ھزائم متالحقة لم يستطع أخذت تنتابه الجيش المعنوية ، و وجيشه حيث ضعفت روح
ميديا تمخضت عن خلع اندالع نيران ثورة جامحة في  امامھا صموداً مما أدى الى

كشفت  وھكذا كسب كورش المعركة ، وسبق ان ق.م , )550استياك عن العرش عام(
 غأستيا عندما عرف، وعن ھذه المؤامرة  19زوجة كبير كھنة الموغ ) ( مينا السيدة 

جيش  وأصبحت ذات قوة إذ أنقسم، بالمؤامرة لم يتمكن من مجابھتھا إذ كانت مستشرية 
ولكن كان لذا قاد الجيش بنفسه ، وثمة مجابھات عديدة بينھما ، ن البالد إلى قسمي
ھكذا لعبت الخيانة دورھا في ،  غأستيا الذي قضى على حكم جده لكورش النصر النھائي

فأما فروا ، ببسالة أما البقية  فحاربواوكان القليل منھم اليعرف المؤامرة ،  تغيير نتيجة المعركة
وأسقطعت ، وھكذا دخلت الجيوش الغازية ميديا ، وأنضموا الى الجيش الغازي ، أو أستسلموا ، 

، ) جده الملك أستياغس بأحترام عظيم  كورشملكھا ( أستياغس ) وعامل (  عزلو، حكومتھا 
وأنھى حكم اإلمبراطورية الميدية بإقامة إمبراطورية فارسية تحمل اسم ، وأبقاه في قصره 
  .ق . م  549وذلك في سنة ،   األخمينية اإلمبراطورية

الذي حسم المعركة لصالح أعداء وطنه  وسوكرم كورش معاملة ھارباك،  حسنأ    
قامت على ، و وقضي عليھا بالزوال، الميدية  وانتھت االمبراطورية، االخمينيين 

     . حكومة االخمينين االيرانية أنقاضھا
ما ھو له : وقال ، أستياغس حضر ( ھارباكوس ) وسخر منه تشفياً  عزل الملكعندما تم      

   ..؟بعد أن تحولت من ملك الى عبد األن شعورك 
   ؟من تدبيرك ..ھذا كان  ھل الملك : 

  نعم :  ھارباكوس 
بل أكثر الرجال غباًء أيضاً... ، لست رجالً شريراً وحسب  تأن: ( بعد ان بصق في وجھه ) الملك 

النك فضلت بأن يكون غريب على رأس السلطة في حين كان بأمكانك أن تكون أنت الملك أنك غبي 
وحولتھم من ، شرير النك منحت السلطة لرجل غريب عن أبناء جلدتك الميديين الطيبين  ت، وأن

ً لو منحت ھذا لشعبك الميدي ، أسياد الى عبيد بدل األحتفاظ به لنفسك  وليس ، وكان رائعا
  رباء . الغ يينرسبالل

مات في الصحراء عندما آثر على اإلقامة  غأستياالملك   بأنبعض المؤرخين يذكر      
  .    كورش في القصر كرجل عادي ال سلطة له بناًء على رغبة

وارتضوه ملكاً عليھم ، الحقيقة ان الميديين انفسھم ابتھجوا بانتصار كورش على ذلك الطاغية     
نقلبت األية وما ھي اال واقعة واحدة حتى أ ،صوت واحد بينھم باألحتجاج عليه  ، ولم يكد يرتفع

كما توقع ارس سيدة ميديا ( ببل أصبحت ، وبقية الواليات الميدية ، ارس بفلم تعد ميديا سيدة 
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ولتتحول اسم األمبراطورية الميدية الى ، الملك الطاغية ) لتكون سيدة عالم الشرق األدنى كله 
  .األخمينية ورية البارسية األمبراط

ھكذا أنسحب الميديون مبكراً من المسرح السياسي للشرق األوسط القديم بعد أن كانوا أسياد     
ً أجبروا على ، وثمانية ، أسيا في كل المنطقة الممتدة وراء نھر ھاليس مدة مائه  وعشرين عاما

الميدية ،  االمبراطوريةوكانت ھناك بعض المحاوالت العادة شرف التخلي عن السلطة ، 
  :واالسرة الحاكمة من قبل بعض الغيورين ، ومنھم 

  

  :522سنة  )20(كؤماتاثورة 
 دارا األخميني حمل ھذا الرجل لواء الثورة ضد الملك بعد سقوط األمبراطورية الميدية     

في الوقت الذي كان ( داريوس ) االول وعامة الشعب الميدي ، الفالحين من األول بدعم 
فاضطر في بادى األمر الرسال جيش على ( التي ثارت من جديد ، مشغوال بالقتال في بالد ( بابل ) 

ولكن ( داريوس ، ميديا ) الخماد الثورة الناشبة فيھا ، فلم يتمكن الجيش المرسل من عمل شيء 
تم و ق.م) 521واخمد الثورة (، ى ( ميديا ) ( بابل ) ذھب بنفسه ال أخمد الثورة في) بعد أن 
، م رمي بالسھام ، واذنه ، ولسانه ، وفقأت عيناه ث ، وقطع انفه على كؤماتاالقبض 

 ة كؤماتاقضى على ثور ومن الجدير ذكره ھو إن دارا األول بعد أن،  وقتل في اكباتا
والفالحين ليكسب ، لفقراء اب واألھتمام ، إ جراء بعض األصالحات األدارية اضطر إلى 

    .    ودھم
قصة الملك حيث يذكر في  )21(كوردي ميدي رد في الكتاب المقدس ان داريوسو       

وستين سنة". ، وھو ابُن اثنتين ، فأخذ المملكةَ داريوُس المادّي  داريوس الميدي
ً بالمتنور، والحاكم المحبوب. ،  5/31دانيآل:  ً مشھوراً، معروفا ً ميديا كان داريوس ملكا

والمستشارين الحكماء بمعزل عن منابتھم ، حاول أن يحيط نفسه بالعديد من الناصحين 
ً  وأوطانھم ، يُسمى دانيآل الذي كان رجالً  . وكان مستشار الملك داريوس األقرب يھوديا

 ً ذ إجتمع ھؤالء الوزراء والمرازبة (حكام الواليات) وقالوا حينئ ".صادقاً، حكيماً، ومؤمنا
   6/3. أيھا الملك داريوس عش إلى األبد". دانيآل:  له ھكذا

  
      ثورة الزعيم خشريتا :

إلى  ينتمي وھو ، 22الزعيم ( خشريتا ) بعد كؤماتا ،االخمينين  الثورة ضد علنأ     
، إعادة اإلمبراطورية إلى الحكم الميدي  إلىوسعى ،  ورسخعائلة الملك الميدي األبرز كي

،  ) اكوندور ( ھزيمته في آخر معركة تحمل اسم ولكنه لم ينجح في ذلك , فقد كانت
ولحق به الجيش األخميني ، الحالية  ري إلى مدينةبعد خسارته المعركة   خشريتا ھرب

، جداً تقشعر لھا األبدان إذ قطع الملك إذنه  وكانت نھايته بشعة، ثم ألقي القبض عليه 
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ورمي ،  أكباتانا ثم ربطه بشجرة في مدينة وقطع لسانه، وفقع عينه ، وجدع انفه 
دونه  ذلك المتمرد على حد تعبيره عندمامع  دارا بالسھام حتى مات , وھذا ما يفتخر به

   . في أخبار انتصاراته  بھيستون على نقش
  

  ثورة جتران تخوما :
، وحاول األستقالل من حكم  )23(بعد ثورة الزعيم خشريتا ثار جتران تخوما   

األخمينيين ، ولكنه خذل من قبل أبناء جلدته ، وخيانة بعضھم له عندما قاموا بالقبض 
ليست ، وسلموه الى الملك داريوس في مدينة ھولير ( أربيل ) ثم كانت نھايته عليه 

واإلذن  ،واللسان ، وقطع األنف ، يث التعذيب سلفه خشريتا من ح أرحم من نھاية
   .   الخ…..
، وجيتران من نبالء عائلة سياكرز ، وھكذا تالشت اآلمال في  كؤماتامن كان كل      

الميدية  اعادته ، وبالتالي النيل من الذين تسببوا في سقوط االمبراطورية اعادة ما يمكن
غيرھا من البالد الميدية بعد سقوط حكومتھا الى وخضعت جميع بالد كوردستان كما خضعت  ،

الحكومة األخمينية ( الكيانية ) وبقيت على ذلك الحال حتى غلبة األسكندر المكدوني على أيران 
  بعد ذلك التاريخ بقرنين .

ونيف جمع بعض ، بعد قرن  24كي بداخ )(  وھو،  غحاول احد احفاد استيا      
حيث استولى عليھا  تستمر طويالً  ولكنھا لم، االمارات الميدية في دولة واحدة 

   . 25لبالد ( أديابن ) واربيل ق.م عند اجتياحه 331سكندر المقدوني سنة األ
       ً إلى درجة كبيرة كما يتصف  أو لقوميته، لجنسه  لم يكن إسكندر المقدوني متعصبا

ً إلى حد ماأو اال، به االحتالل  ، ولغة ، إذ لم يقضي على ثقافة  ستعمار بل كان لينا
 أوجد حضارة ممزوجة تحمل اسم وحضارة منطقة الشرق األوسط عندما وصل إليھا بل

يست معناھا الشرق أو، ھيلين اسم جدة اليونانيين  )25 ھيلين + ايست أي ھلنستية
 شخصاً ميدياً ال يونانياً يحمل اسمبأرض ميديا وضع عليھا  باليونانية ) لذا فيما يتعلق

وفي ھذا العھد ، ق.م  348سنة أتروبات ومن بعده، ق .م  350في سنة  اكسودات
، إسكندر حفلة زواج فخمة له  ومشھور في التاريخ إذ أقام، أقيم حفل زفاف كبير 

(  الميديةالفتاة إسكندر  ، وتزوج وتزوجوا من الشرقيات، لمئة من قواده العساكر و
وھكذا لبقية القادة )  أباما(   لفارسيةمن الفتاة ا سلوقس  وقائده المفضل)  وكسانار

فقد أخذت تحمل مع الوقت ، رض التي يحكمھا أتروبات األأما بالنسبة لمصير ميديا أو 
  .     اسم أذربيجان

بعد أن تمرد على ، ألخمينية الحاكمة يعد كورش الثاني المؤسس الحقيقي للساللة ا       
سيطر وووحده مع العرش الفارسي ، ،  ةتوأغتصب عرش مملك، جده الملك الميدي 
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ومنھا ، والمعاھدات الميدية ، وتحمل بالتالي تبعة كل األتفاقيات ، على كل أيران 
 ، وبعد أن سيطر على ميديا، تحالفھم مع الساللة األكدية الحاكمة في بالد بابل الى أنه 

،  الشام ، طمع في بالد بابل وشمال بالد، بالد الرافدين عند نھر الخابور  وأقصى شمال
بقيادة قائد كوردي وأحتلھا ، ق.م  547وغزا بابل ألول مرة عام ، فنقض المعاھدات 

وأنھى حكم ونفي الملك البابلي ( نابونائيد ) الى كرمانيا ، ،  26ميدي ھو ( غبارو )
، ومن ثّم التقّدم نحو الغرب ،  ثم توسع إلى بالد الشام، في بابل   البابليين الى االبد
الذي كان  "Cresus ضارية مع الليديين بقيادة ملكھم " كريسوس والدخول في معارك

وتوسع شماالً ،  بحر إيجة آليات ". وكذلك إلى غرب األناضول إلى " إبن الملك
أقصى ما وصلت إليه الحضارة إلى  آسيا الوسطى كما توسع شرقاً في ، جبال القوقاز إلى

مصر، ثم  وقام ابنه من بعده باحتالل،  )27(قرقيزستان يعتقد بوصوله إلى حدود (
   .  وشعوب البحر األسود، أحفاده بحروب ضد اليونان  انشغل

طبق كورش سياسته الخاصة باألنفتاح على أھالي المناطق التي يحتلھا ، فأحترم المعتقدات      
نابونائيد على كھنة مردوخ ، مما جعل  من عبادة القمر الذي فرضھا وحررھا، ية الدينية البابل

لرجوع الكھنة يفرحون به ألنه أعاد أليھم أمتيازات األرستقراطية الدينية كما سمح ليھود بابل با
   الى أورشليم كما أرادوا .

، نھضت من جديد في ھذه الفترة ، وأحتلت أكد في ھذا الصدد تروي لنا الحوليات ، أن عيالم      
ً بدأ يحكم الوركاء ، أي أن  ً عيالميا الميديون  كما أن، الكورد حكموا من جديد بالد أكد وأن ملكا

بقوا على رأس غالبية القيادات في الدولة األخمينية ، يقول المؤرخ ( حسن بيرينا ) مشير الدولة 
تقيم في عاصمة األخمينيين ( م ) كانت ست أسر ميدية كبيرة يسابقا ًفي كتابه القيم ( أيران قد

بعد ست أسر فارسية نبيلة ، فكانت الثانية والدرجة ، وكانت تأتي في المرتبة ، ھخامش ) 
       والميدية . ، المناصب العليا خاصة برجال ھاتين الطبقتين من األسر الفارسية 

ودخلت في نزاع مع الدويالت أالغريقية غرب ، مصر  الدولة األخمينية كما أحتلت      
على يد ، ومن ثم أنقراضھا  الفارسي –وكانت بداية الصراع اليونانى ، اسيا الصغرى 

  . وبضمنھا كوردستان  دوني الذي أستولى على البالد األيرانية ،قاألسكندر الم
في جميع أدوار التاريخ أحتفظت بأستقاللھا الداخلي  28لكن العشائر الكوردية ( كاردوخي )     

، والعربية ، البرثية ، األشكانية  أذ كانت مستقلة في عھد الحكومات ( الكيانية ، المكدونية ،
ً عبر القائد اليوناني ( زينفون ) قائد ( رجعة  49وبعد سقوط ميديا بـ (  والتركية ) ) عاما

، ق. م)  400والذي أنسحب عبر جبال كوردستان في عام (، العشرة األف ميل ) الشھيرة 
والمشاكل ، وأستغرق عبوره من خاللھا زھاء سبعة أيام واجه خاللھا الكثير من المصائب 

وصفھا في كتابه ( أناباس ) وھو أول من بحث عن ھؤالء القوم الذين ضايقوا جيشه في دربند ( 
ھذه المنطقة حتى عبرھا بعد ان  وطاردوه في، راً وقاتلوه قتاالً مستم، زاخو ) مضايقة شديدة 
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وھم قوم ، الكاردوخ ) بأنھم شعب يسكن الجبال  -  وصف زنفون ( الكورد ،اعطى خسائر كبيرة 
 وغير خاضعين ألحد . ، بواسل جداً 

بعد أحتالل بابل من قبل تعاقبت أصبحت كوردستان بعدھا تؤلف جزء من األمبراطوريات التي      
له على بالد  قام الملك السلوقي أطيوخوس السابع بأخر حملة كبيرةو، ر المقدوني األسكند

بذلك حلت الكارثة الكبرى باألغريق في ف، نھا أبيدت عن بكرة أبيھا أال أاو ميديا  الكاردوخي ،
     ق.م . 140في عھد السلوقيين في العام .  29وبالوجود الھيليني في بالد الرافدين، الشرق 

ردستان في حكم القائد الروماني ( مارك انطوان ) الذي كان في وق.م ) دخلت ك 36في ( سنة      
نضال شديد مستمر مع االشكانيين ، فادى ھذا النضال المستمر في النھاية الى انكسار جيش 

ا والعتاد والذخيرة ، ھذا وكانت ( ميدي، الرومان شر كسرة ، واغتنام االشكانيين كثيرا من االموال 
 مستقلة تماماً . الحاليةالصغرى ) التي ھي والية ( اذربيجان ) 

االشكان ، بجيش عظيم على  ) الملك الرابع من ملوك بعد مدة من الزمن زحف ( فرھاد      
واستولى على أرمينيا ، وأسر ملكھا ، فقضي عليھا بعد معارك دامية  30حكومة ( ميديا الصغرة )

ً ملك ونصب أحد أقاربه، ايضا  وقبل الميالد بسنة واحدة ، عقدت الحكومة االشكانية ، عليھا  ا
معاھدة مع حكومة روما تنازلت بموجبھا عن مقاطعتى ( أرمينية ) و ( كوردستان ) لحكومة 

  روما .
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  الخاتمة                              

العديد  افكار تنھكالصعبة المعقدة التي أالبحث عن تاريخ  ميديا واحدة من االمور        
الى  ني أستناداً لك، من المؤرخين لكون المديين لم يخلفوا لنا اية كتابات تذكر كما اسلفنا 

تبعاً و، والمؤرجين العرب ، والكورد ، والغرس ، واألجانب من الكتاب ،  كتبجميع 
المحايدة ، والدقيقة باألضافة الى ، واستناداً لبعض البحوث العلمية موثوقة لدراسات 

ھي مبراطورية الميدية األان وجدت ان جميعھا تؤكد واللغة ، االثار القديمة المكتشفة 
  .الشرق األدنى تاريخ شھدھا برية رعوية كوردية اكبر امبراطورية 

على االنتقاص منه وال يمكن ألحد ، الكوردي غني جداً  التاريخ ي وجدتإنكما       
، كما ال يمكن إخفاء الشمس بالغربال ف ، وھناك ، ھنا  البعض الرغم من محاوالت

ً  ثمة أقالم جادة محايدة تبذلوجدت  وھي كثيرة ، جھوداً حثيثة ألمانة المھنة إنسانيا
  .للكشف عن ھذا التأريخ وبيانه حسب وعائه الحقيقي 

وحسب الكورد ان أرضھم قد ذكرت في القرآن الكريم ( ورست على الجودي ) حين 
ومن أرضھم أبتدأت الساللة البشرية الثانية بعد فناء األولى رست عليھا سفينة نوح ، 

  بالطوفان .
، تم تسجيله  إن تاريخ الكورد الرائع يمتد آالفاً من السنين، وأكثرية ھذا التاريخكما      

تخبرنا قواميس الكتاب ، و  ."، حين كان الكورد يدعون بـ "الميديين في الكتاب المقدس
، تقُع  أن ميديا كانت بالداً آسيوية قديمة(  ان الكورد ينحدرون من الميديين : المقدس

، وغرب بارثيا. إنھا قسم  ، شرق جبال زاغروس ، شمال عيالم في جنوب بحر الكاسب
. كانت ميديا معروفة بأحصنتھا العجيبة  من األرض التي نسميھا اليوم كوردستان

. في ذروة مجدھا كانت تحكم من اليونان إلى  ة، وثروات كبير ؛ أرض غنية الخيالية
، ، أقام جنة عدن بين نھري دجلة  أن الرب( يقول الكتاب المقدس: كما )   طھران

يمكن إرجاع بدء ، . والفرات، اللذين اليزاالن يجريان في أراضي كوردستان إلى اليوم
تستطيع  ) ھا ب، والمنطقة المحيطة  زمننا على األرض التي تسمى اليوم كوردستان

الرب  غرس(  حيث كتب ، كتاب موسى األول وقراءة ذلك في سفر التكوين اإلطالع،
ومن ھناك ينقسم  ، وكان نھٌر يخرج من عدن ليسقي الجنة ،اإلله جنةً في عدن شرقاً. 

وھو المحيط ، واسم النھر الثاني جيحون  ، فيشون ولة رؤوس. إسم األفيصير أربع
. والنھر  شرقي أّشور ي. وھو الجار النھر الثالث حداقل . واسم بجميع أرض كوش

سفر  ) ويحفظھا، ه في جنة عدن ليعملھا ووضع،  وأخذ الرب اإلله آدم ، لفراتالرابع ا
  2/8/15التكوين:
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