
  

  ار سومپيوست گفت

  واستخر دربغستان بزرگ داريوش هاي نبشته سنگ متن

  )بيستون(نبشتۀ داريوش بزرگ در بغستان  سنگ. ۱

، شاه بزرگ، شاه شاهان،  شاهم داريوشا من

، نوۀ ەاَسپ ويشت ، شاه کشورها، پورپارسي

هخامنشيەارشام ، .  

يزرک  خشايت اَدم  دارە،  وئوش  خشَيتِيو،ي  

  َء  خشَيتي،يم  خشَيتِيە،  پارسياناخشَيِت

  ي ە،  اَرشامَء تر  پي ەاَسپ   ويشت،يونامده

    .هخامنِشي  ،َء نَپ

، پدر ەاَسپ ويشت پدر من :سخِن داريوش شاه

  ريارمن،آاَرشامە پدر  اَرشام، اَسپە  ويشت

پيش  پيش، پدر چيش چيشآريارمنَە پدر 

  .]بود [هخامنش

  پِتا  منا:  وئوش  خشَيتِيە ريي دا تاتي

،  اَرشامە  پِتا  ي ەاَسپ ،  ويشتاَسپە ويشت

ەاَرشام منَە  پِتا  يمنَاريارە،  اَريار پِتا  ي  

    .هخامنِش  پِتا  َء چيشپيش  چيشپيش،

ما هخامنشي   بهايرا از :سخِن داريوش شاه

ر ندان ما از اين پيشتر سروافراد خا. گويند

  . نداين پيشتر خاندان ما شاه بوداز . ندبود

  دِي  راي اَوه:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  َءتپرِوي  هچءَ  مهِي  تَهيا  هخامنِشِي  اَم وي

  تَؤما  اَماخَم  ي ەـتَپرِوي   هچءَ .اَمهي  َء   اَمات

    .آهخشَيتِيە  

ن از خاندان من پيش  ت۸ :سخِن داريوش شاه

همگي . ما من نهمين. اند از من شاه بوده

  .ماي شاه بوده پشت اندر پشتْ

  تَئومايا  منا  ۸:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

ە تِيم  خشَيتِيوري  پ اَدم  .آه  م۹  نَو.  

    .اَمهِي  ا  خشَيتِيووم  دوِيتاپـَرنـَم

من  اهورمزداعنايت  ه ب:سخِن داريوش شاه

من عطا کرده  پادشاهي را به اهورمزدا. ما شاه

  .است

  ه  اَئورمزداوشنا:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

ترم  منا  اَمِي  .اَدم  خشَيتِيە   اَئورمزدا  خشـَ

    .َءفرابـَر

 که کشورهايند اين :سخِن داريوش شاه

 اهورمزداعنايت  هب. اند اطاعت من درآمده به

، بابل، آشور، خَوجِيەپارس، : ام شاهبر اينها 

، يەليدِيە، ايونِدريا،  ، پشتەمدراي، عربيە

، زرنگان، پارت، پتوکَە کَت ماد، ارمنستان،

  تيا  ا  دِهياوايما:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تيتا

شام     اَدمه  اَئورمزداوشنا  .َءائيشي يپتِي  منا

روش،  بابي  خَوج،  پارس،  :آهمخشَيتِيە  

  ،ي اهدري  يتِـي  ،ەمودراي  ،ەاَرباي  ،ثورآ

  ،ەپتوکَ تـَک  ،ەاَرمينَ  ماد،  ،ەنَؤي  سپرد،ِا



۳۱۲  هخامنشي                                                                                                                                      داريوش بزرگشاهنشاهي 

، باختريە، سغد، گندارهرات، خوارزم، 

بر  .رانکُ ، مکەوتِي اَرخ، گوش تتَە، ائيەسک

  . کشور۲۳هم  روي

رپ،کَ  تَوي  ،ەزررهزمِي،،  اُوش،  باخـتري  وار

  وتيش،و،  تَتَگوش،  هرەسکَ  دار،نسغُد،  گَ

    .۲۳  دِهياو  هرومافر.  ەمکَ

ند که اياين کشوره: سخِن داريوش شاه

 اهورمزداعنايت  به. اطاعت من درآمدند به

ه روز چ. آورند نزد من مي باج به. اند من مطيِع

درنگ  بگويم بي هرچه گاهچه شب، هر و

  .دهند مي انجام را آن

  يا  تا  دِهياوايما:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  ابندک  منا  ه  اَئورمزداوشنا  .شائيي پتِي  منا

ي     اَتَههچام  شام   تـِي.اَبـَرتا  باجيم  منا  .آهتا

خشَپ و  ؤچتي  رپ يـَتااَکُ  اَو  ونَو.    

 اندر اين سرزمينها مردي :سخِن داريوش شاه

آنکه نافرمان . او پاداش دادم که وفادار بود به

اين  اهورمزداعنايت  به. سزا کيفر دادم بود به

 ،ندگذار ميقوانين من احترام  سرزمينها به

گفته شود همانگاه انجام آنها هرچه به

  .دهند مي

  ا  دِهياوايمااَتَر  :  ئوش  خشَيتِيەو ي داري تاتي

  هي  .  آه  اَوم  اُبـَرتـَم  اَبـَرمەآگـَِري  هي  مرتِي

  وشنا  .سم  آه  اَوم  اُفرستَم  اَپرەاَريکَ

  ا  داتمنا  نا تـِي  ا  دِهياوايما  هاَئورمزدا

اَپـَرِيياتاشام  ،اي  چاماَتَهه     تاييتااَکُ  اَوـنَو.  

اين سلطنت را  اهورمزدا :سخِن داريوش شاه

 تا مرا ياوري کرد اهورمزدا. من عطا کرد به

عنايت  به. اين سلطنت را داشته باشم

  .اين سلطنت را در دست دارم اهورمزدا

  مياَئورمزدا:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

م  ايمتر   اُپستامرمزدا  مي    اَئو.فرابـَرمنا   خشـَ

تا  ،اَبـَري  م  ايمخَشَتر  يدارمشنا  .يهو  

  .داريامِي  خَشَترم  ايم  هاَئورمزدا

 اين است که من کردم :سخِن داريوش شاه

  پور، نامبوجيە کام :که شاه شدم وقتي پس از

 برادِر.  از خاندان ما اينجا شاه بود،کوروش

 پدِر مادر و هم هم ،نام بوديە  برِدبوجيە کامآن 

 بردِيە بوجيە کامپس آنگاه . ]بود [بوجيە کام

را کشت  بردِيە بوجيە کاموقتي . را کشت

. را کشته است بردِيە دانست که او کسي نمي

وقتي . مصر رفت  بهبوجيە کامسپس 

پس . مصر رفت سپاه نافرمان شد  بهبوجيە کام

پارس هم ماد  هم ؛گرفتدروغ سرزمينها را 

َء     منتِي  ايم:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  کَبوجِيە  :اَبـَوماَو  يتا  خشَيتِيە     پسکرتـَم

  هؤوم  ،تَؤماي  اَماخَم  ،َء   پترشئوکور  ،َء نام

  ە  بردِيراتاِب  ي کَبوجِيە  ي اَوه.    خشَيتِيە  آهداِا

اَو     پس.ي ەبوجِيکَ  پِتاهما    ماتا  اهم  .آه   نام

  مبرِدي  ەکبوجِي  يتا  .اَواج  مبرِدي  اَوم  ەبوجِيکَ

هاَواجنَے  اَز   کار  داي  اَبـَو  تِي  رِديتَا  اَوەبەج.  

  کبوجي    يتا.  اَشِيومدرايـَم  بوجِيکَاَو   پس

اَو     اَبـَو،  پسەاَريکَ  کاراَو     پس،  اَشِيومدرايـَم

  اُتا  پارسي  اُتا  اَبـَو،  وسِي  ؤوادهـيدرؤغ  
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  .شُوااؤهي  ِدائواي اَنِي  اُتا  مادي  . هم ديگر سرزمينها را

 يک مردي مغ بود :سخِن داريوش شاه

 ؛آؤود پيشيپا خاست از  او به. گاؤماتَە نام

از ماه . ستزي  آنجا مي؛دريشرکَبنام اَکوهي 

چون .  روز گذشته بود۱۴ )اسفند (خنَهي يِو

 برِديە من: سپاه گفت دروغ به پا خاست به به

پس سپاه .  هستمبوجيە کام کوروش برادر پسر

 هم ؛ نافرمان شدند و با او رفتندبوجيە کام بر

 را پايتخت. پارس هم ماد هم ديگر کشورها

  روز۹ )تيرماه (هماه گرماپداز . گرفت او

.  را گرفتسلطنتوقت او  آن. گذشته بود

  . مرگ خودش مرد  بهبوجيە کامسپس 

  مرتِي  ۱اَو   پس:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  هچَء  اُدپاتـَتا  هؤو  ءَ، نام  ە  گاؤماتَآه  مغُش

  هچءَ  ە،کـَؤفََء     نامدريشاَرکَ  ي،داؤوي يپئيِش

  بيش روچ  ۱۴  ي ي  ماه ەيخنَ   وِي.اَودشَ

  اَوتا  ي کاره  هؤو  .اُدپاتـَتا  دِيي  .آه  تَکتا

روجِياَد  اَدم  :اَتَه رِدياَمِي  ەب  وشک  هيَءور  

  هرو  کاراَو     پس.َءبرات  ي ەبوجِيَء  کَ پتر

ميترِيه  اَبـَو  چءَ  کبوجِيم  اَبِي  ،ەهاَوواَشِي  ،  

ترم  .  دِهياوااَنِي  اُتا  ماد  اُتا  پارس  اُتا   خشـَ

ؤواَگَ  هه گرم  .تاربايدَپ   ماهي   ۹ي  وچبيش ر  

ترم  اَوتا  .آه  تَکتا اَو     پس.تارباياَگَ  خشـَ

ەکبوجي  رشِيشاُوام  ِريتااَم.  

 اين سلطنت که :سخِن داريوش شاه

 گرفت اين بوجيە کامي مغ از گاؤماتَە

سپس . ما بود در خاندان سلطنت از پيشتر

هم پارس هم .  گرفتبوجيە کاماز  گاؤماتَە

.  خودش کردآنِ او از راماد هم ديگر کشورها

  .او شاه شد

ترم  اَيتَ:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي   خشـَ

ەتَ  گاؤماتِي غُش  ياَدينا  م  اَيتَ  م،کبوجِي  

چءَ  مخشَتره  ِويرە  اَماخَم  تَپتَئوماي  آه.  

  اُتا  .مکبوجي  اَدينا  مغُش  ي ەاَو  گاؤماتَ پس

  ستاآي  هؤو  دِهياو  ااَنِي  اُتا  مادم  اُتا  پارسم

    .اَبـَو  خشَيتِيە  هؤو  .تااَکُ  پـَشِيم ياُوا

 نبود مردي نه پارسي نه :سخِن داريوش شاه

که بتواند آن  خاندان ما کسي مادي نه از

مردم . ي مغ بازگيردگاؤماتَە سلطنت را از

را  بردِيە که يدند که او کسانيترس ميهمه 

رو مردم را بکشد  از اين. ند بکشدشناخت مي

 بردِيە ند که منشناس ميآنها مرا ] بگويد[که 

  کهکرد کسي جرأت نمي. سر کوروش نيستمپ

تا .  که مغ بود بگويدگاؤماتَە ۀچيزي دربار

ياوري  اهورمزدامن از . که من رسيدم وقتي

  ،مرتِي  آه  ےنَ:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  ە،تَئوماي  اَماخَم  ےنَ  ءَ،  مادےنَ  ءَ،  پارسےنَ

ترم  مغُم  تِيم  مماتَ  گاؤاَوم  هِي  شچِيکَ   خشـَ

  س  هچَء  درشَم  اَتَرکارشيم  اچخرِي  ديتَم

  اَدانا،  مبرِدي  پرنـَم  هي  ااَواجنِي  ي  وسکارم

  شناساتِيخَ  مامـيا  ماتاَواجنِي  کارم  رادِيي اَوه

ےنَ  اَدم  تِي  ردياَمِي  ەب  ئوش  هيترَء  َءکورپ.  

  پرِي  تَستَنَي  چيشچِي  اَدرشـنَؤش  ےنَ  شچِيکَ

اَو  اَدم     پس.اَرسم  اَدم  تاي  .مغُم  تِيم  ماتَمگاؤ
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از ماه . مرا ياوري کرد اهورمزدا. طلبيدم

.  روز گذشته بود۱۰ )مهرماه (باغياديش

ي مغ را گاؤماتَەاندکي مردانِ آنگاه من با 

 او بودند ي که وفادار بهعده مردان کشتم و آن

تيش نام سيکايائوو دژي به. کشته شدند

 در ماد، آنجا من او را ەنام نيساي سرزميني به

عنايت  به. من سلطنت را از او گرفتم. کشتم

سلطنت را  اهورمزدا. من شاه شدم اهورمزدا

  .دادمن  به

  اُپستام  مي   اَئورمزدا.ياوهيپتِي  ماَئورمزدا

يشب  .اَبـَرماهاغَياد     ۱۰ي  وچتَکتا  بيش ر  

تا  .آهدا  اَدم  اَورتي  بيش نَے  کم  هم بيش يي  

شَي     تِيياُتا  اَواجنَم،  مغُم  تِيم  مماتَ  گاؤاَوم

َء     ناموتيشؤيسيِک  آهتا،  ااَنوشِي  امرتِي  فـرتَما

  اَودشيم  ،مادي  هياؤش،َء  ِد   نامنيساي  دِدا،

ترم  .اَواجنَم   وشنا  .اَدينَم  اَدم  مشي خشـَ

  اَئورمزدا  .اَبـَوم  اَدم  خشَيتِيە  هاَئورمزدا

ت     .فرابـَر  منا  رمخشـَ

ما   از خاندانکه  سلطنتي:سخِن داريوش شاه

. را بازگرفتم  آنگرفته شده بود من برپا داشتم

من بناهائي .  کردماش استوار شالوده بررا  آن

.  مغ ويران کرده بود را بازساختمگاؤماتَەکه 

هائي   خانهکشتزارارها وها و  چراگاهها و رمه

 من  مغ از مردم گرفته بودگاؤماتَەرا که 

 پارس و ماد و ؛ درمردم بازدادم  بهبازگرفتم و

ديگر جاها چنانکه پيشتر بود من هرچه گرفته 

عنايت   بها رااينهمن . شده بود را بازآوردم

من تالش بسيار کردم تا . کردم اهورمزدا

 که پيشتر گونه همانخاندان سلطنتي خودم را 

. کوشش بسيار کردمباز من . بازگرفتمبود 

ه نتوانستهنوز  مغ  گاؤماتَەاهورمزداعنايت  به

  .  خاندان ما را بگيردبود که

ترم:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي   تِي  خشـَ

  اَدم  اَو  آه  پرابـَرتَم  ەتَؤماي  اَماخَمهچءَ  

  يتا  .ماَواستاي  گاتَوا  شيم م  اَد.اَکـُنـَوم  پدم پتي

  تِيا  آيـَدنا  .ومنَ  اَدم  اَکُجاپرومچِي  اَوي

  .تراريم ينِيـَّ  اَدم  َءکي وي  مغُش  ي گاؤماتَە

  مچامانـِي  مچاگـَيتا  اَبيچريشي   کاره

  اَدينا  مغُش  ي ە  گاؤماتَتِياديش  ويتبيشچا

  مادمچا  پارسمچا  ؛ماَواستاي  گاتَوا  کارماَدم  

    اَدم  تِياَوتا  پرومچي  دِهياو  يتا  ااَنِي  اُتا

تِي  پرابـَرتـَم م پـرشنا  .بزداواَئورم  اَدم  ا  ايمه  

  اماخَم  تِيام  ويتَم  يتا  همتَخشَيدم    اَ.نَومکُاَ

  اَدم  اَوتا  پرومچِي  يتا  .ماَواستاي  گاتَوا

  ي ە  يتا  گاؤماتَه  اَئورمزداوشنا  .همتَخشَي

    .پرابـَر  نَے  اَماخَم  تِيام  ويتَم  مغُش

ه من کردم آنچ اين بود :سخِن داريوش شاه

  .که شاه شدم پس از وقتي

  اَدم  تِي  إيم:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  .اَبـَوماَو  يتا  خشَيتِيە   اَکُنَوم  پس

  مغە کهگاؤماتَ من چون :سخِن داريوش شاه

 ەنام آترينَ  را کشتم آنگاه يک مردي بهبود

رمەدر  ەپسر اوپدپا   به)خوزستان (خَوجِي

يتا  اَدم  :  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  ەتِي  مر۱اَو     تِيم  مغُم  اَواجنَم،  پسماتَمگاؤ

  اُدپاتـَتا    هؤو،َء   پتري ەَء  اُپدرم   نامريناات



۳۱۵  هخامنشي                                                                                                                                      داريوش بزرگشاهنشاهي 

 خَوجِيەمن شاه «: مردم گفت او به. خاست

 نافرمان شدند و با خَوجِيە پس مردم ».هستم

يک مرد .  شدخَوجِيەاو شاه .  رفتندەنَآن آتري

بابل   او در۔آينيرا ل پسرنام نيدينتاِب بابلي به

نَبوخَد پا خاست، مردم را فريب داد که من  به

 بابل با آن سپاهپس .  هستمنبونِهيد پسر نَصَّر

ليها نافرمان شدندباب. يل رفتندنيدينتاب .

  .گرفت  را او بود بابلپايتختي که

يجه.خَوکار     تاياَو  يدم    اَاَتَهجخَو  

  ،اَبـَو  ارِيتهمي  ەاَو  خَوجِي   پس.اَمِيخشَيتِيە  

  اَبـَو  خشَيتِيە  هؤو  .  اَشِيورِينَمت  اَوم  اَاَبِي

يجتا  .خَورتِي  ۱  اَوم  وِيبابير،  يرءَ     نامنَديـتَب

ي تهؤو  ،پترَء  ي هراَيـنـَ   کيرم  ،ووربـياب  ا  اُدپاتـَ

  هي  اَمِي  ر اَدم  نبوخَدرچ: اَتَه اَدروجِي  اَوتا

  َءبابيرووِي  ي هکاراَو     پس.َء پتر  ي ەتَنَبونَي

ورم اَبِي  هم اَويرنَديتَبومي  بابيروش . اَشِيتهارِي  

ت.  اَبـَو   .تااَگـَرباي  هؤو  بابيرؤو  تي  رمخشـَ

خوجيە  سپس من به: خن داريوش شاهس

گسيل کردم، آن اَترينَە را دستگير کردند و 

  .نزد من فرستادند و من او را کشتم به

اَو اَدم  پس: وئوش خشَيتِيە ي داري تاتي

ستَە اَناَترينَە ب وم، هم خَوجتا اَبي مام  فرايشَيي

  .اَدمشيم اَواجنَم

بابل  من به سپس :سخِن داريوش شاه

 نَبوخَد نَصَّرل که خود را جنگ نيدينتابِ به

در ل دجله را لشکر نيدينتابِ. ناميده بود رفتم

در آنجا ايستاد و ناوهائي .  داشتدست

 رويپس من بخشي از لشکرم را بر . داشت

ديگران را بر اسب . نشاندممشکهاي پرباد 

عنايت  هب. مرا ياوري داد اهورمزدا. نشاندم

مآنجا من با سپاه . ماز دجله گذشتي زدااهور

 )آذر (ەريادياز ماه اَتَ. درگير شدمل نيدينتابِ

   . جنگ کرديمآنگاه. روز گذشته بود۲۶

اَو  اَدم   پس:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  هي  نَديتَبيرم  وم اَبِي  م  اَشِيورومبيبا

  ي رهنَديتَبي  ي ارهک  ،نبوخَدرچر  اَگـَؤبتا

تاشاَي  اَودا  .اَداري  تيگرام   اناوِي  اَبيش  اُتا  ـتـَ

س.اَهاَدم     پ  شکاَوم  مکاراَواکُنَم  اؤو  م  اَنِي

.  مفرانـَي  اَسم  يا اَنِي  .نَومکُاَ  باريم اُش

  ه  اَئورمزدااوشنا  .اَبـَر  اُپستام  مي اَئورمزدا

  تِيم  کارم  اَوم  اَودا  .تَرياما   ويمتيگرا

يره م  يا نَديتبـنَم  اداَج  سِياتَ.  وەرياِدي ي  

  .  اَکُماهمرنـَم اَوتا .آه تَکتا بيش روچ ۲۶ي  ماه

. بابل رفتم  سپس من به:سخِن داريوش شاه

 در نَەنام زازَ  بهبابل نرسيده، محلي هنوز به

ل که خود را يدينتابآنجا آن ن ،کنار فرات

 با لشکري در برابر من ناميد مي نَبوخَد نَصَّر

. آنگاه جنگ کرديم. آمد که جنگ کند

 اهورمزداعنايت  به. مرا ياوري داد اهورمزدا

اَو اَدم   پس : خشَيتِيەوئوش داري ي تاتي

  ،ماُپاي  يتا  نَے  بابيروم  اَتي  .م  اَشِيوبابيروم

نَم  اَنو  اُف   نامزازانرددا  راتُوا،َء  وؤو  اَوه  

يرنَديتَب  هيچنبوخَدر  تا  ردا  شـآي  اَگـَؤبه  

  همرنـَماَو    پس.چرتَنَي  همرنـَم مما پتيش  اکار

  وشنا .اَبـَر اُپستام مي اَئورمزدا.اَکُما
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بقيه در آب .  نيدينتابل را شکست دادمسپاه

 ەکَاز ماه انام.  برد آبآنها را. افکنده شدند

   .آنگاه جنگيديم. ه بود روز گذشت۲ )ماه دي(

  اَجنَم  اَدم  ي   تِيم  ندينتَبيرهکارم  هاَئورمزدا

سِيو  اَنِي  ا  آهآپِـييمشيا آپ  .تاـي  رابـَرپ.  

  اَوتا  .هآ  تَکتا  يبيش رؤچ  ۲ي     ماهي  ەاَنامکَ

  .  اَکُماهمرنـَم

ل با سپس نيدينتابِ: سخِن داريوش شاه

. بابل رفت  بهگريخته سواران اندکي از اسب

 هم اهورمزداعنايت  به. بابل رفتم پس من به

دستگير ل را بابل را گرفتم هم آن نيدينتابِ

ل را من در بابل سپس آن نيدينتابِ. کردم

  .کشتم

يراَو   پس:  ش  خشَيتِيەوئو ي داري تاتي نَديتَبـ  

  بابيروم  اَمتا  بيش اَسباري  بيش نَے  کم  هدا

وس.اَشِياَدم     پ  بابيروماَووشنا  .م  اَشِيو  

  اَوم  اُتا  مرباياَگَ  بابيروم  اُتا  هاَئورمزدا

  اَدم  مندينتَبير  اَوماَو     پس.ربايماَگَ  نَدينتَبيرم

ؤونَم  بابيراَواج.  

 وقتي من در بابل بودم، :سخِن داريوش شاه

: اينها هستند سرزمينهائي که نافرمان شدند

پارس، خوزستان، ماد، آشور، مصر، پارت، 

  . سکائيە، گوش  تتَەمرو،

  بابيرؤويتا  اَدم  :  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  :ا  اَبـَوهميترِي  هچام  تيا  ا  دِهياوايما  آهم،

اَثور  ،ماد  ،جخَو  ،پارس،  مودراي،  ،رتَوپ  

    .ەسکَ  وش،گ  تَتَمرغوش،

 پور ەمرتِينام   مردي به:سخِن داريوش شاه

 در ەنام کوگـَنَکَ چيخراي، محلي به چين

 در خوزستاناو . زيست پارس، آنجا او مي

 من ايمانيش شاه :مردم گفت  بههپا خاست به

  .  هستمخَوجِيە

،  مرتي  ۱:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  ەکوگـَنَکَ  ،پترَء  چينچيخرائيش  ،َءنام  ەتِيمر

  هؤو  .اَداري  اَودا  ،پارسي  وردنـَم،َء   نام

  :ي  اَوتا  اَتَه  اَدم   کاره،خَوجي  اُدپاتـَتا

  .»  خشَيتِيخَوجي  ياَِم  ايمانيش«

 در آن هنگام من نزديک :سخِن داريوش شاه

 از من خَوجِيەمردم . خَوجِيە بودم به

 را دستگير کردند که ەيآنها آن مرِت. ترسيدند

  .رهبرشان بود و او را کشتند

  اَدم  ياَدکَ:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  ەاَتَرس  هچاماَو     پس.خَوجم  اَبِي  آهم  اَشنـَي

م  اخَوجِياَو  رتِـيمم  اَگَرباي  ت  شام هِياشتيم  آه  

  .ەم  اَواجنَتاشياُ

 از فرورتيشنام   مردي به:سخِن داريوش شاه

من : مردم چنين گفت پا خاست، به ماد به

وقت  آن.  هستمخشَتر هوتخمۀ از خشَتريتَە

من نافرمان   برند بودکاخسپاه ماد که در 

 . او شاه ماد شد.  رفتندفرورتيششدند و با آن 

  مرتِي ۱ :خشَيتِيەوئوش  داري ي تاتي

  مادي  .اُدپاتـَتا  هؤو  مادَء     نامفَرورتيش

  اَمِي  ەخشَتريتَاَدم  «:  اَتَه  اَوتاي   کاره

اُوهخشَتر يس».ە  تَئومايپ     اَوکار  ماد  هي  

  اَوم  اَبِي  اَبـَو  اهميترِي  هچام  هؤو  اُوِيتاپتِي
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    .مادي  اَبـَو  خشَيتِيە  هؤو  .  اَشِيوفَرورتيم

 سپاه پارس و ماد که :سخِن داريوش شاه

پس من لشکري . همراه من بود اندک بود

، مطيع ەنام ويدم يک پارسي به. فرستادم

آن لشکر  به. انده آنها کردم او را فرم،من

 آن سپاه ماد که خودش ،حرکت کنيد«: گفتم

 آنجا اين ».خواند در هم کوبيد را از من نمي

ماد رسيد، محلي   بهچون.  با سپاه رفتەدموي

آن .  آنجا جنگ کرد،نام ماروش در ماد به

وقت آنجا  مادي که رهبر مادها بود، او آن

عنايت  به. ردمن ياوري ک به اهورمزدا. نبود

سپاه من آن سپاه نافرمان را در هم  اهورمزدا

 روز گذشته ۲۷ )دي (ەاز ماه اَنامکَ. کوبيد

پس از آن اين . وقت با آنها جنگيدم آن. بود

 ، در مادپد منام کَ  يک آبادي به،لشکر من

   .ماد رسيدم انتظار من ماند تا من به آنجا آن به

  اُتا  پارس  کار:  يەوئوش  خشَيِت ي داري تاتي

ماد  مام  اُپا  هي  آه  ؤونَممکَ  ه  س.آهاَدم     پ  اَو

  منا  ءَ،َء  پارس   نامەويدم  مفرايشَي  کارم

:  اَتَهم  اَوتاشام  .نَوماَکُ  متِشتَم  شام اَوم  ،بندکا

  نَے  نام  هي  جتا  مادم  تِيم  کارم  اَوم  پرئيتا«

  .  اَشِيوکارا  هدا  ويدم  هؤواَو     پس».ےگـَؤبتَ

  وردنَمَء     نامماروش  ،  پرارسەمادميتا  

يدا  ،مادنـَم  اَورمدا  .  اَکُنَؤشهي  هبيش ماد  

ي  هيتيشتَ  اشُو مادەم  آه  ؤوکَ  هدا  نَے  ياَداَو  

زدا.آهي   اَئورمستام  ماُپ  شنا  .اَبـَرزداواَئورم  ه  

کار  نا  هِيم  مم  اَوم  کارميترِيم  هتِي  اَج  

سِيکَ  .وەاَنام ماهي     ۲۷ي  وچتَکتا  بيش ر  

تاشام  .آهنـَم  اَورمس.رتَمکَ  هپ     اَوؤوه  

هکار نيا  م،  دهيائوشَء     نامکمپي،م  داد  

  .مادم  اَرسم  يتا  اَدم  ،اَمانـَي  مام  اَودا

نام   يک ارمني به:سخِن داريوش شاه

 او را من فرستادم ،دادرشيش، مطيع من

حرکت کن سپاه : گفتم او به. ارمنستان

 را در داند مينافرمان که خودش را از من ن

 آنگاه دادرشيش رفت تا به. م کوبه

هم  آن شورشيان بهپس . ارمنستان رسيد

 با دادرشيش بيرون روياروييپيوستند و براي 

 در ەنام زوزاي جائي به. يدندشدند و جنگ

من  به اهورمزدا. يدند آنجا جنگ،ارمنستان

سپاه من آن  اهورمزداعنايت  به. ياوري کرد

 راوه ورتاز ماه . هم کوبيد سپاه نافرمان را در

 آنگاه با . روز گذشته بود۸ )بهشت اردي(

  دادرشيش:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  فرايشَيم  اَدم  اَوم  ابندک  منا  اَرمينيَء   نام

  ي هکار  پريدِي«:    اَتَهماَوتاشَي  اَرمينَم

ميترينا  اهتَمم  ے،  نَے  گـَؤباَو  دِيس».جپ     اَو

رشيشدادوتا    اَشِيەاَرمينَم  يسرارس.  پپ     اَو

ميترِيتَ  اهگميتا  يهرتيش  پرشي  پم  داد

  اَرمينَي،  آوهنَمَء     نامەي ازوز.  تَنَيهمرنـَم  چر

  .اَبـَر  اُپستام  مي   اَئورمزدا.نَواَکُ  همرنـَم  اَودا

  تِيم  کارم  وماَ  منا  ي کاره  ه  اَئورمزداوشنا

  ۸ي     ماهي هوهارتور.  وسِي  اَجهميترِيم  

وچتَکتا  بيش ر  تاشام  .آهنـَم  اَورمکرتَم  ه.  
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  . آنها جنگيدم

دوم   دوباره براي باِر:سخِن داريوش شاه

هم برآمدند با دادرشيش مقابله  نافرمانان به

 در گرنام تي دژي به. کردند که بجنگند

مرا  اهورمزدا. نديدآنجا جنگ ،ارمنستان

سپاه من سپاه  اهورمزداعنايت  به. ياوري داد

 رهاو ورتاز ماه . نافرمان را در هم کوبيد

وقت  آن.  روز گذشته بود۱۸) بهشت اردي(

  . با آنان جنگيدم

ـِي  پتِي:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي   مدويت

ميترِيتا  اهگميتا  هرت  پرشيم  يشپنـَم  دادرمه  

  اَودا  ،ياَرمينِي  دِداَء     نامتيگر  .چرتَنَي

  وشنا  .اَبـَر  اُپستام  مي   اَئورمزدا.نَواَکُ  همرنـَم

    تِيم  هميترِيمکارم  اَوم  منا  ي کاره  هاَئورمزدا

سِي  اَجو  .وههاتورر ماهي     ۱۸ي  وچبيش ر  

  .رتَمکَ  همرنـَم  اَوتاشام  آه،  تَکتا

بار ديگر براي   يک:سخِن داريوش شاه

هم برآمدند و برضد  بار نافرمانان به سومين

نام   بهدژي. جنگ برخاستند دادرشيش به

 اهورمزدا.  در ارمنستان آنجا جنگيدندەمياو

سپاه من  اهورمزداعنايت  به. مرا ياوري داد

از ماه . ه شورشي را در هم کوبيدآن سپا

روز گذشته بود آنگاه ۹ )خرداد (ايگرچئيشت

پس دادرشيش در ارمنستان . با آنها جنگيدم

  . ماد رسيدم که من به منتظرمن ماند تا وقتي

  مترِيـتـِي  پتِي:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

مِيترِيگمتا  اهيتا  هرتيش  پرشيم  پداد  منـَمهر  

  اَودا  ي،يـِاَرمين  دِداَء     نامەماُي  .چرتَنَي

  وشنا  .اَبـَر  اُپستام  مي   اَئورمزدا.نَواَکُ  همرنـَم

  تِيم  کارم  اَوم  منا  هِي  کار  هاَئورمزدا

  ۹ي     ماهتايگـَرچيش  .وسِي  اَجهميترِيم  

وچتَکتا  بيش ر  تاشام  .آهنـَم  اَورمکرتَم  ه.  

  يرمينِياَ  اَمانـَي  مام  چيتا  دادرشيشاَو   پس

  .مادم  اَرسميتا  اَدم  

نام   سپس يک پارسي به:سخِن داريوش شاه

واو را من فرستادم ،، مطيع منەئوميس 

حرکت کن سپاه «: اوگفتم به. ارمنستان به

را در  خواند يشورشي که خودش را از من نم

راه افتاد تا   بهەسآن وئومي  پس از».هم کوب

هم  پس شورشيان به. ارمنستان رسيد به

 بيرون ەسبرآمدند و براي جنگ با وئومي

نام ايزَال  يک آبادي به. شدند تا با او بجنگند

مرا ياوري  اهورمزدا. نديددر آشور آنجا جنگ

 شورشي سپاه سپاه من اهورمزدا عنايتِ به. داد

اَو   پس:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  اَدم  اَوم  ،ابندک  مناَء  َء  پارس   نامەسوئومي

تاشَي  .اَرمينَم  مفرايشَيم  اَويدِي«:  اَتَهرپ  کار  

هي  تميهتَمنا  ارِيم  ے،  نَے  گـَئوبدِي  اَوج.«  

  .ەپرارس  ارمينَم  اَشِيو  يتا  ەسوئومياَو   پس

  مسوئومي  پتيش  پريتا  هگمتا  اهميترياَو   پس

اؤش  يَء  ده   نامايزَال  .چرتَنَي  همرنـَم

  مي مزدا  اَئور.نَواکُ  همرنم  اَودا  ،ثورايآ

  اَوم  منا  ي هکار  ه  اَئورمزداوشنا  .اَبـَراُپستام  

  ي  ەاَنامکَ  .وسِي  اَج  تِيم  هميترِيم  کارم
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روز  ۱۵ )دي (ەکَناماز ماه اَ. را در هم کوبيد

  . آنها جنگ کردم  باآنگاه. گذشته بود

  همرنَم  اَوتاشام  .آه  تَکتا  بيش روچ  ۱۵ي   ماه

  .کرتَم

 سپس بار دوم شورشيان :سخِن داريوش شاه

 ەئوميس با و تادندهم برآمدند و بيرون ش به

 در يک آبادي بنام اَئوتِيار. بجنگند

مرا  اهورمزدا.  آنجا جنگ کردند،ارمنستان

سپاه من سپاه  اهورمزداعنايت  به. ياوري داد

 هاروروتروز آخر ماه . نافرمان را در هم کوبيد

 پس .وقت با آنها جنگيدم آن. )ارديبهشت(

از ظر من شد تا  در ارمنستان منتەسآن وئومياز 

  .  رسيدمماد

ـِي  پتِي:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي   مدويت

  همرنَم  مسوئومي  پتيش  پريتا  هگمتا  ارِيتهمي

  اَودا  ،ميـنِيـَّياؤش  اَردهيَء     ناماَؤتِيار  .چرتَنَي

ـَ  اُپستام  مي   اَئورمزدا.ـنَواکُ  همرنـَم   وشنا  .راَب

  تِيم  هميترِيم  کارم  اَوم  منا  ي کاره  هاَئورمزدا

اَج  سِيه  .وهاروتور ماهي     يمنَم  جِيتِيپ.  

  سەوئومياَو     پس.رتَمکَ  همرنـَم  اَوتاشام

  اَرسم  يتا  اَدم  يي ياَرمينِـ  اَمانَي  مام  چيتا

  .مادم

 پس از آن من از بابل : داريوش شاهسخِن

ماد رسيدم، يک  که من به وقتي. ماد رفتم به

 فرورتيش آن ،نام کودوروش در ماد محلي به

که خودش را شاه ماد ناميده بود با يک 

 پس .سپاهي در برابر من بيرون شد تا بجنگد

مرا ياوري  اهورمزدا.  جنگيديمهمآن ما با از 

  را منفرورتيشسپاه  مزدااهورعنايت  به. داد

 )فروردين(ە نَيشَدوکَه اَ مااز .م کوبيدمدر ه

  . وقت جنگ کرديم آن.  روز گذشته بود۲۵

اَو  اَدم   پس:   خشَيتِيەوئوش  ي داري تاتي

  مادم  يتا  .مادم  م  اَشِيوبابيروش  هچَء  نيجايـَم

،  اَودا  اديم  وردنَمَء     نامدروشکُ  پرارسم

  اَگـَؤبتا،  خشَيتِيە  مادي  هي  تيشهؤو  فرور

  .تَنَيش  مام  همرنـَم  چرپتي  کارا  هدا  شـآي

  اُپستام  مي   اَئورمزدا.  اَکُماهمرنـَماَو   پس

شنا  .اَبـَرزداواَئورم  م  هم  کاررتيش  تِيواَدم  فر  

  بيش روچ  ۲۵ي     ماهي ەشَاَدکنَي  .وسِي  اَجنَم

  .  اَکُماهمرنـَم  اَوتا  .آه  تَکتا

 با فرورتيش سپس آن :سخن داريوش شاه

 يک آبادي. گريختسواران  اندکي از اسب

 پس .گريختآنجا  در ماد به) ري (غَەنام ر به

. فرستادمتعقيب  بهرا   ازآن من سپاهم

. او را در جلوم راندم.  دستگير شدفرورتيش

 و زبانش را بريدم و يک  و گوشهايبيني

 ورودي کاخ ۀاو بردرواز. آوردمدرچشمش را 

سپس در .  مردم او را ديدندۀهم. من بسته شد

  هؤواَو   پس:  شَيتِيەوئوش  خ ي داري تاتي

  اَمتا  بيش اَسباري  يشب نَے    کَمهدا  فرورتيش

  .  اَشِيواَوپرا  ،مادي  ياؤشَء  ده   نامرغَە

  تيش  فرورنيپدِيم  فرايشَي  کارماَو  اَدم   پس

  مناه  اُتا  .شَيم  اَدمام  اَبِي  تاي اَن  اَگَربايت

  چشَم ۱  شَي اُتا  ،فراجنَم  هزانَم  اُتا  ـَؤشاگ  اُتا

  کار  هروشيم  اَدارِي  ەبستَ  مي رياا  دو،اَوجم

ينس.اَوپ   تانَي  شيماَوگمتِي  هياپم  اُزماَکُنَو  
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او   و مرداني که بهکشتم شمشير همدان او را به

در دژ  ەتانَگمن آنها را در ه.دار بودندوفا

  .زدم بردار

  اَوي  .آهتا  ااَنوشِي  فرتَما    تِييشَياتِياُتا  مر

  .فراهجم  دامِد  اَتَر  هگمتانَي

نام   يک مردي به:سخِن داريوش شاه

وسِط اهل (سگَرتي ، يک ەتَخم چيترن

 گونه ناي.  او از من نافرمان شدو)آذربايجان

 از  شاه هستمسگَرتِيەمن در : سپاه گفت به

پس من يک سپاه پارسي و . خشَترهوخاندان 

 سپاداَ متَخ. مادي فرستادم] يک سپاه[

 او را ،مطيع مندي،  نام، ما)تهماسپ(

حرکت «: آنها گفتم به. فرماندهشان کردم

  از منسپاه دشمن که خودش را. کنيد

سپاد با اَ  پس تخم».کنيد، سرکوب داند مين

 اهورمزدا. يد جنگەخمتَ سپاه رفت با چيترن

سپاه من  اهورمزداعنايت  به. مرا ياوري داد

ا  رەتخم  چيترن.سپاه شورشي را در هم کوبيد

من بيني . نزد من فرستاد بند کرد و بهدرگرفته 

گوش او را بريدم و يک چشمش را  و هردو

من نگاه داشته شد کنار خانۀ او در . درآوردم

آن او را در  پس از . مردم او را ديدندۀهم و

  . کشتم شمشير اربيل به

  تِيمر ۱: وئوش خشَيتِيە داري ي تاتي

  اهميترِي  مي   هؤو.َءـَرتِياَسگَء    نامەرنتَخمچيت

ه  .اَبـَوکار تا  ياَو  ە  «:  اَتَهاَمِياَدم  خشَيتِي  

اَو  اَدم     پس».ەتَئوماي  خشَترياوو  اَسگـَرتَي

  پاداَس تَخم.  مفرايشَي  مادم  اُتا  پارسم  کارم

  ممتيشتَ  اَومشام  ،ابندک  منا  ،َء  مادَء نام

  هميترِيم  کارم  پريتا«:  اَتَهم  اَوتاشام  .نَوماَکُ

نا  هيمم  ے،تَ  نَے  گـَئوبتا  اَوس».جپ     اَو

  اَکُنَؤش  همرنـَم  اَشِيو  ارک  هدا  اَسپاد تَخم

  .اَبـَر  اُپستام  مي   اَئورمزدا.ەرنـتَخمچيت  هدا

  تِيم  کارم  اَوم  منا  ي کاره  ه  اَئورمزداوشنا

  اَبِي  اَنَي  اَگَرباي  ممترنتَخچي  اُتا  اَجهميترِيم  

  گـَؤشا  اُتا  مناه  اُتا  اَدم  .شَياَو   پسمام

  مي دواريا  ،اَوجم  چشَم ۱  شَي اُتا  فراجنَم

م  شياَو س  پ.اَوين  کار  هرووشيم  اَدارِي  ەبستَ

  .نَوماَکُ  اُزمياپتِي  رايـبـَياَر

 اين بود آنچه من درماد :سخِن داريوش شاه

  .کردم

  منا  تِي  ايم:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

    .مادي  رتَمکَ

 نافرمان پارت و هيرکانِيە: سخِن داريوش شاه

.  خواندندفرورتيش ازآنشدند، خودشان را 

او را مردم . پارت بود  او در، پدرماَسپە ويشت

 اَسپە ويشتپس . بيرون کردند نافرمان شدند

 جائي.  رفتنداو وفادار بود  که بهانيبا سپاهي

پرتَو  اُتا  :  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  تَئيش  هچام  فرور،اَبـَو  ارِيتهمي  ەکانَور

  .آه  تَوياَسپە  منا  پِتا  هؤو  پر   ويشت.اَگـَؤبتا

اَو     پس.اَبـَو  ارِيتهمي  دهر   اَوارک  اَوم

  اَنوِشي  ےشَ  ي ه ارک  هدااَسپە  اَشِيو   ويشت
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 آنجا با ،وزاتيش در پارتا  ەنام ويشپ به

. مرا ياوري داد اهورمزدا. پارتيها جنگيد

 آن سپاه اَسپە  ويشتاهورمزداعنايت  به

 ەخنَي يه و از ما.در هم کوبيدشورشي را 

 وقت با آنها  روز گذشته بود، آن۲۲) اسفند(

   .جنگ کردم

ئوزاتيششوي  .آهنَمَء     نامپردر،وپ  يدا  ،تَواَو  

   اَئورمزدا.بـيش تَوياَکُنَؤش  هدا  پر  همرنـَم

اَسپە     ويشتهزدا  اَئورموشنا  .اَبـَر    اُپستاممي

ي   ەيخنَ   وِي.وسِي  اَج  تِيم  هميترِيم  کارم  اَوم

  همرنـَم  اَوتاشام  .آه  تَکتا  بيش روچ  ۲۲ي   ماه

  .رتَمکَ

 سپس من سپاه پارسي :سخِن داريوش شاه

). ري (رغَە، از اَسپە ويشتفرستادم براي 

 رسيد، سپەاَ ويشتنزد  وقتي اين لشکر به

محلي . راه افتاد  آن را گرفته بهاَسپە ويشت

 آنجا او با نافرمانان ،بنا در پارتنام پتيگر به

. من ياوري کرد به اهورمزدا. جنگ کرد

 آن سپاه اَسپە  ويشتاهورمزداعنايت  به

 داز ماه گرماپ. نافرمان را در هم کوبيد

آنها وقت با   آن.ز گذشته بود رو۱ )تيرماه(

  .جنگ کردم

 آنِپس سرزمين از از آن: سخِن داريوش شاه

  .اين است آنچه من در پارت کردم . من شد

اَو  اَدم   پس:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  هچءَ  ماَسپ   ويشتاَبِي  مفرايشَي  پارسم  کارم

  اَبِي  پرارسە  کار  هؤو  يتا  .ي رغَە

  اَوم  ستاآياَسپە   اَو  ويشت  پس م،اَسپ ويشت

  ،پرتَوي  وردنَمَء     نامپتيگربنا  .  اَشِيوکارم

  .بيش ـيِريتهمي  هدا  اَکُنَؤش  همرنـَم  اَودا

  ه  اَئورمزداوشنا  .اَبـَر  اُپستام  مي اَئورمزدا

  اَجم    تِيم  هميتِريکارم  اَوماَسپە   ويشت

سِيو.  ه گـَرمدپ ماهي   وچ  ۱  يتَکتَم  ر  آه.  

    .رتَمک  همرنـَم  اَوتاشام

  ياؤشاَو  ده پس: وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  .پرتَوي  رتَمکَ  منا  تِي  ايم .اَبـَو  منا

نام مرغوش   سرزميني به:سخِن داريوش شاه

، فَرادنام  يک مردي به. ن شدنافرما) مرو(

.  او را آنها رهبرشان کردند،يک مرغوشي

 ، مطيع من، پارسي، نامپس من دادرشيش

: او گفتم به.  را فرستادم،باختريەشهريار 

حرکت کن آن سپاه را که خودش را از من «

 پس دادرشيش ».خواند در هم بکوب نمي

 اهورمزدا. با سپاه رفت، با مرغوشي جنگيد

سپاه من  اهورمزداعنايت  هب. من ياوري کرد هب

 ەريادياز ماه اَتَ. م کوبيد در هسپاه نافرمان را

َء     نامشمرغو:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  مرتِي ۱  .اَبـَو  ارِيتهمي  مي  هؤو  ،دهياؤش

رغَوءَ،َء     نامفرادم  متي  اَوتااَکُ  تَمشمس.نَوپ     اَو

  منا  ،َء  پارسَء  نامدادرشيش  مفرايشَياَدم  

تي  باخترِبندکا   اَوتاشَي  اَوم  اَبِي  .رپاواە  خشـَ

  نَے  منا  هِي  جدِي  کارم  اَوم  يدِيپر«:  اَتَهم

  اَشِيو  کارا  هدا  دادرشيشاَو     پس».ےگـَؤبتَ

   اَئورمزدا.بيش مارغَوي  هدا  اَکُنَؤش  همرنـَم

  منا  ي کاره  ه  اَئورمزداوشنا  .اَبـَر  اُپستام  مي

  ي  ەرِيادِي  اَتَ.وسِي  اَج  تِيم  هميترِيم  کارم
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 با آنها آنگاه.  روز گذشته بود۲۳ )آذرماه(

  . جنگيدم

 من  سپس سرزمين ازآنِ:سخِن داريوش شاه

  . کردمەباخترياين است آنچه من در . شد

  همرنـَم  اَوتاشام  .آه  تَکتا  بيش روچ  ۲۳ي   ماه

    .رتَمکَ

اَو   پس:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  .ە  باختريرتَمکَ  منا تِي  ايم  .اَبـَو  منا  ياؤشده

نام   يک مردي به:سخِن داريوش شاه

 تاروا، يک نام  بهجائي يک ،وهيزداتَە

 او ، در پارس)يهوديە؟( يئوتِيە نام  بهشهري

 در بود که] کس[دومين او . را داشتآنجا 

 پسر بردِيە من«: سپاه گفت به. شوريدپارس 

از که  در کاخپس سپاه پارس س ».ما کوروش

 با آن ند بر من نافرمان شدآمده بودند يدايە

   . در پارس شاه شداو. ند رفتوهيزداتَە

  مرتِي  ۱:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  ەئوتِيي  وردنَم،َء     نامتاروا  ،َءناموهيزداتَە  

  هؤو  .اَداري  اَودا  ،پارسي  ؤش،ياَء  ده نام

وِيتِيپاتـَتا  مدي  اُده.پارسکار     تاياَو  اَتَه  :

اَو     پس.پترَء  ئوشکور  هي  اَمِي  ەِدياَدم  بر«

کار  ەپارس تِي  يچَء  ويتاپه  يم  ەدايتَرفر  ؤوه  

چاممي  هتهارِي  هاَبِي  اَبـَوم  واَو  داتَمزيواَشِي  .  

ؤوە  هخشَيتِي  اَبـَو  يپارس.    

 پس من سپاه پارسي و :سخِن داريوش شاه

 وردِيە اَرتَە. ممادي را که با من بود فرستاد

 او را فرمانده آنان ،، مطيع من نام، پارسي

ماد   پارسي همراه من بهيانسپاه ۀبقي. کردم

پارس   به با سپاه وردِيە اَرتَەپس از آن . ندرفت

نام رخا در   بهجائيپارس رسيد  وقتي به. رفت

 بردِيە  که خودش راوهيزداتَە آنجا ،پارس

 آمد  وردِيە اَرتَە ۀمقابل ش بهناميده بود با سپاه

. مرا ياوري داد اهورمزدا. تا با او بجنگد

 را وهيزداتَەسپاه من سپاه  اهورمزداعنايت  به

) بهشت اردي( وروهارته  از ما.در هم کوبيد

  . وقت با آنها جنگيدم آن. روز گذشته بود۱۲

  اَو  اَدم پس:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  مام  اُپا  هي  مفرايشَي  مادم  اُتا  پارسم  کارم

آه.  ردِينا  ،َءَء  پارس   نامەاَرتَوکا  مندب،  

  ە  پارسکار  اَنِي  هِي  .نَوماَکُ  متيشتَم  شاماَوم

  هدا  ەاَرتَورِدياَو     پس.مادم  اَشِيو  منا  پسا

کار  واَشِي  تا  .مپارسم  يەپارسسرارخا  ،  پر  

  ي ،  اَودا  هؤو  وهيزداتَەسي  پار،وردنَمَء   نام

  ماَرتَوردِي  پتيش  ارک  هداش  آي  اَگـَؤبتا  ەدِيبر

  .نَواَکُ  همرنـَماَو     پس.چرتَنَي  همرنـَم

  ه  اَئورمزدااوشن  .اَبـَر  اُپستام  مي اَئورمزدا

  اَج  ي ەزداتَي  تِيم  وهکارم  اَوم  منا  ي کاره

سِيه  .وهاروتور ماهي     ۱۲ي  وچتَکتا  بيش ر  

تاشام  .آهنـَم  اَورمرتَمکَ  ه.  

 با وهيزداتَە سپس آن :سخِن داريوش شاه

 وادآؤ پيش او به. گريختاندکي از سواران 

. دست آورد نجا او يک سپاهي بهاز آ. رفت

اَو  هؤو   پس:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  ا  اَمتبيش اَسباري  بيش نَے    کَمهدا  ەزداتَيوه

  ويشِياَشِيآ پچَء  .مؤوادشَ  هدم  اَوکار  تاآيس  
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 آمد که با او  وردِيە اَرتَە ۀمقابل بعدتر او به

 آنجا جنگ ،ەنام پرگَ  بهيک کوهي. بجنگد

عنايت  به. مرا ياوري داد اهورمزدا. کردند

م  در ه راوهيزداتَەسپاه من سپاه  اهورمزدا

ذشته  روز گ۵ )تيرماه (د از ماه گرماپ.کوبيد

 آن هم. وقت با آنها جنگيدم آن. بود

او  آنها که به هم  شد ودستگير وهيزداتَە

  .  شدنددستگيروفادار بودند 

م  هِيرپ  تيش  آيرپش  اَرتَونـَم  ِديرمم  ه

  همرنـَم  اَودا  .َءَء  کؤف   نامەپرگَ.  تَنَيچر

  وشنا  .ابر  اَپستام  مي   اَئورمزدا.نَواَکُ

  تِيم  کارم  اَوم  منا  ي کاره  هاَئورمزدا

  ۵ي     ماهي دهپاگـَرم.  وسِي  اَج  ي ەزداتَيوه

وچتَکتا  بيش ر  تاشام  .آهنـَم  اَورمرتَمک  ه  .

  تِييشَي  اتِي  اُتا  مر،گـَرباياَ  داتَمزياُتا  اَوم  وه

  .اَگـَربايا  آهتا  ااَنوشِي  فِرتَما

  ووهيزداتَە من آن سپس :سخِن داريوش شاه

، ر کردمدستگيآنها که وفاداران او بودند را 

 آنجا من ، در پارسەچي نام اوودي  بهجائي

  . آنها را کشتم

اَو  اَدم  اَوم   پس:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  آهتا  انوشِياَ  فرتَما  تِييشَي  اتِيتا  مراُ  داتَمزيوه

اُوييچنَمَء     نامەدردو،  يپارس،  دش  شيماَو

  .نَوماَکُ  مياپتِياُز

 اين بود آنچه من در :سخِن داريوش شاه

  .پارس کردم

  منا  تِي  ايم:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

    .پارسي  کرتَم

 آن وهيزداتَە که خودش :سخِن داريوش شاه

 ەتِيوهر ناميد يک سپاهي را به را بردِيە مي

 ،ي پارس نام،ەويوانَ. ه بودفرستاد) هرات(

 )وهيزدات (او.  بودەتيورشهريار ه، مطيع من

آنها   به،يک مردي را فرمانده آنها کرد

کس   آنسپاه و ەحرکت کنيد، ويوانَ«: گفت

د در هم خوانَ که خودش را شاه داريوش مي

راه افتاد که   آنگاه اين سپاه به».کوبيدب

.  بجنگدەوهيزداتَە فرستاده بود تا با ويوانَ

. ، آنجا جنگيدندکَپە اِشکَنيشام ن دژي به

 اهورمزداعنايت  به.  مرا ياوري داداهورمزدا

از . سپاه من آن سپاه نافرمان را در هم کوبيد

روز گذشته بود۱۳ )ماه دي(ە کَماه انام  .

  . وقت با آنها جنگ کردم آن

  هؤو:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  فرايشَي  کارم  هؤو  گـَؤبتااَ  برِدي  ي وهيزداتَە

تيؤورنا  ،َء  پارسَء نام  ەوانَوي  .مهکا  مندب  

م  مرتِي ۱  اُتاشام  اَوم  اَبِي  ،رپاوتخشَ  َء هرؤوتـِي

  ويوانـَم  پريتا«:    اَکُنَؤش  اَوتاشام  اَتَهمتيشتَم

  ؤشوه داري  هي  کارم  اَوم  اُتا  جتا

ەخشَيتِي تَي  يس».گـَؤبپ     اَوؤوه  کار  واَشِي  

  همرنـَم  ويوانـَم  اَبِي  فرايشَي  ەزداتَيتِيم  وه

  اَودا  دِدا،َء     نامکَپە اِشکَنيش  .چرتَنَي

  وشنا  .اَبـَر  اُپستام  مي   اَئورمزدا.ـنَواَکُ  همرنـَم

  تِيم  هميترِيم  کارم  اَوم  منا  ي کاره  هاَئورمزدا

اَج  سِيکَ  .وەاَنام ماهي     ۱۳ي  وچبيش ر  

  .رتَمک  همرنـَم  اَوتاشام  .آه  تَکتا
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 باز هم بعدتر شورشيان :سخِن داريوش شاه

 بيرون آمدند تا ەوان ويدر برابرجمع شدند و 

 ،)قندوز؟ (تَوندونام گَ يک آبادي به. بجنگند

. مرا ياوري داد اهورمزدا. آنجا جنگيدند

 سپاه من سپاه شورشي را اهورمزداعنايت  به

 روز ۷ )اسفند (ەيخنَ ه وي از ما.م کوبيددر ه

  . وقت با آنها جنگ کردم آن. گذشته بود

  هياپرم  پـَتِي:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

ميترِيتا  اهگميت  هرتيش  اپنـَم  وي  پرموانَم  ه

  همرنـَم  اَودا  دهياؤش،َء     نامگـَندتـَو  .نَيتَچر

  وشنا  .اَبـَر  اُپستام  مي   اَئورمزدا.نَواَکُ

  تِيم  هميترِيم  کارم  اَوم  منا  ي کاره  هاَئورمزدا

اَج  سِيخنَ   وِي.وماه  ەي  ي   و  ۷يربيش چ  

  .رتَمکَ  همرنـَم  اَوتاشام  .آه  تَکتا

 پس آن مرد که فرمانده :سخِن داريوش شاه

 ەوانَسوي وي  بهوهيزداتَەآن سپاه بود که 

 ي دژبهسواران  فرستاده بود با اندکي از اسب

پشت آن  ، بهە رفتتيرو در هنام اَرشاد به

ب تعقي  با سپاهش بهەوانَآن وي پس از .رفت

را و مرداني که  جا وي، و در آنآنها رفت

  . شت و ککرددستگير او بودند  وفادار به

 پس سرزمين ازآنِ  از آن:سخِن داريوش شاه

  . کردميەوِترن بود آنچه من در هاي .من شد

  هؤواَو   پس:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

رتِيەم هيهيا  اَوکار     تيشتَيم  م  آهتِي  

  هدا  تا  اَمهؤو  ويوانَم  اَبِي  فرايشَيوهيزداتَە  

َء     نام  اَشِيو  اَرشاداَسباريبيش  بيش نَے  کَم

  ەويوانَاَو   پس .ائيشاَتِي  اَوپرا ە،هرؤوتـِي  ،دِدا

  اَگَرباي  اَوداشيم  .  اَشِيويتِـي  نيـپدِي  ارک  هدا

 .اَواج  آهتا  ااَنوشِي  فرتَما  تِييشَي  ەتِيتا  مراُ

  ياؤشاَو  ده پس:  وئوش خشَيتِيە ي داري تاتي

  .ەهرؤوتِي  کرتَم  منا  تِي  ايم  .اَبـَو  منا

 وقتي من در پارس و ماد :سخِن داريوش شاه

. بودم، باز براي بار دوم بابليها شوريدند

، ەتَ، يک ارمني پسر هلديەم اَرخَنا  بهمردي

نام   بهيک آبادي. پا خاست او در بابل به

من «: سپاه گفت دروغ به ، از آنجا او بهەدوبالَ

 آنگاه مردم ». هستمنبونِهيد پسر نَبوخَد نَصَّر

 ەز من نافرمان شدند، همراه آن ارخَبابل ا

  . او در بابل شاه شد. او بابل را گرفت. رفتند

  پارسييتا  اَدم  :  وئوش  خشَيتِيە ريي دا تاتي

ا  رِيتهمي  ابابيرووِي  مدوِيتـِي  پتِي  آهم  مادي  اُتا

اَبـَو.  چامرتِي ۱  هَء  نامەاَرخَ  م،  اَرمينِي،  

ـَ   ەبالَ  د،رؤوبابي  اُدپاتـَتا  هؤو  ،پترَء  ي  ەهلديت

ي     کارههؤو  اَودشَ    هچءَ،دهياؤشَء   نام

  هي  اَمِي  نَبوخُدرچراَدم  «:   اَتَهاَدروجِي  اَوتا

  هچام  بابيرووِي  کاراَو     پس.پترَء  ي ەتَبونَينَ

  بابيروم  .  اَشِيوخَم  اَوم  اَراَبِي  اَبـَو  يآتِرهمي

ؤوه  تااَگـَرباي.  ؤوە  هاَ  خشَيتِيبابي  بـَوؤور.  

بابل   بهلشکر پس من :سخِن داريوش شاه

، مطيع من، او ە نام، پارسيفَرنَ ويد. فرستادم

حرکت «: گفتمآنها  به. را فرمانده آنها کردم

اَو  اَدم   پس:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  ،َء  نامنَەدفَروي  .بابيروم  مفرايشَي  کارم

نا  ،پارسکا  مندمشام  ،بتي  اَوماَکُ  تَمشمنَو،  
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  از من آن سپاه بابلي را که خودش رايد،کن

 با سپاه ەفَرنَ  پس ويد».يدم کوبداند در ه مين

.  ياوري دادمرا اهورمزدا. بابل رفت به

م  در ه بابليها راەفَرنَ ويد اهورمزداعنايت  به

 )آبان(ە زَنَ  ەکَاز ماه ور. ردارک و مکوبيد و تار

دروغ   که بهە آن ارخَآنگاه. روز گذشته بود۲۲

 ناميده بود و مرداني که نَبوخَد نَصَّر را خود

 من فرمان. دستگير کرداو وفادار بودند را  به

او وفادار   و مرداني که بهە ارخآنفرستادم 

سخن  .تيغ سپرده شدند بودند در بابل به

  . اينست آنچه من در بابل کردم:داريوش شاه

  مبابيرووِي  کارم  اَوم  ،پريتا«:  اَتَهم  اَوتاشام

  نَەدفـَروياَو     پس».تَي  نَے  گـَؤبمنا  هي  جتا

  اُپستام  مي   اَئورمزدا.بابيروم  اَشِيو  ارک  هدا

شنا  .اَبـَرزداواَئورم  فـَروي  هنَەد  ا بابيرووِي اَج  

ـَ ەورکَ  .ياَنَ  ەبستَ  اُتا   ۲۲ي     ماهي ەزَن

وچتَکتا  بيش ر  تا  .آهم  اَواَرخَم  اَو  هي  

  تِييشَي  مرتِيا  اُتا  اَگـَؤبتا  مغتَدرچر  دروخَبونَ

م  هؤو  شتاينِي  اَگَرباي  آهتا  ااَنوشِي  فرتَما

  آهتا  انوشِياَ  ما  تِييشَي  فرتَمرتِيا  اُتا  ەخَاَر

ؤوتِي  بابيرياپاَکَ  اُزمتاتي .تاِري يئوش   ي دارو

    .وبابيرؤ  کرتَم  منا  تي  ايم:  خشَيتِيە

 اينست آنچه من :سخِن داريوش شاه

 در همان سال  انجام دادماهورمزداعنايت  به

.  جنگ کردم۱۹ .پس از آنکه شاه شدم

 ۹ و شکست دادمه را هم اهورمزداعنايت  به

 مغ ، نامگاؤماتَەيکي . دستگير کردم را شاه

 پسر بردِيە دروغ گفت که من او به. بود

. او پارس را نافرمان کرد. کوروش هستم

او . )خوزستاني(خَوجي  نام، ەنَيکي اتري

او .  هستمخَوجِيەدروغ گفت که من شاه  به

ل ِبيکي نيدينتا.  را از من نافرمان کردخَوجِيە

نَبوخَد دروغ گفت که من  او به. نام، بابلي

او بابل را نافرمان .  هستمنبونِهيد پسر نَصَّر

دروغ  او به.  نام، پارسييەيکي مرِت. کرد

او .  هستمخَوجِيەگفت که من ايمانيش شاه 

 نام، فرورتيشيکي .  را نافرمان کردخَوجِيە

 از خشَتريتَەدروغ گفت که من  او به. مادي

او ماد را نافرمان .  هستمخشَتراندان هوخ

  تِي  اَدم    ايم:وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

اَو     پستَرد  ياي  اَئورمزداه  همهااَکُنَوم  وشن

  وشنا  .اَکنَوم  همرنا  ۱۹  .اَبـَوميتا  خشَيتِيە  

  خشَيتِيە  ۹  اُتا  اَجنَم  شيشم  اَدهاَئورمزدا

غُشَء     گاؤماتَە  نام۱  :ماَگـَربايم  آه.  ؤوه  

  هي  اَمِي  ەِدياَدم  بر«:    اَوتا  اَتَهيِجاَدرو

  هميترِيم  پارسم  هؤو  ».پترءَ  کورئوش

  هؤو  ،خَوجِيَء     ناماَترينَە ۱.  اَکُنَؤش

روجِيتا  اَداَو  ە  «:  اَتَهاَمِياَدم  خشَيتِي  

جئي ەخَو.«  ؤوم  هجم  اَکُنَخَوميترِيؤش  ه.  

۱ يرَء     نامنَديتَببابيرووِي،  ؤوه  روِجياَد  

  هي  اَمِي  راَدم  نبوخَدرچ«:  اَتَه  اَوتا

  هميترِيم  بابيروم  هؤو  .پترءَ  ي ەتَنبونَي

  هؤو  .َءَء  پارس   نامەمرتِي ۱  .اَکُنَؤش

روجِيتا  اَداَو  اَمِي  نيشاايماَدم  «:  اَتَه  

جئي ەخَوە  خشَيتِي.«  ؤوم  هجم  خَوميترِيه  

  هؤو  .مادَء     نامفرورتيش  ۱  .اَکُنَؤش
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او . سگَرتي نام، ەخمتَ يکي چيترن. کرد

 هستم از سگَرتِيەدروغ گفت که من شاه  به

 را نافرمان ها سگَرتياو . خشَتر هوۀخانواد

. )مروي (يي رغَو م نام، يکيکي فراد. کرد

) مرو( مرغَودروغ گفت که من شاه  او به

يکي .  را نافرمان کردغَوييهامراو . هستم

 دروغ گفت که من او به.  نام، پارسيوهيزداتَە

او پارس را نافرمان . پسرکوروش هستمبردِيە 

دروغ گفت  او به.  نام، ارمنيە ارخَيکي. کرد

او بابل .  هستمنبونِهيد پسر نَبوخَد نَصَّرکه من 

  . را نافرمان کرد

روجِيتا  اَداَو  اَمِي  ەخشَتريتَاَدم  «:  اَتَه  

اُوخشَتري  ەتَئوماي.«  ؤوم  هم  مادميترِيه  

  هؤو  .َءگـَرتِياَسَء     نامتَخم چيترن ۱  .اَکُنَؤش

روجِيتا  ەاَداَو  ە  «:  اَتَهاَمِياَدم  خشَيتِي  

  هؤو  ».ە  تَئوماييخشَتراُو  ئي، ەاَسگـَرتَ

ءَ     نامفراد ۱  .  هميترِيم  اَکُنَؤشاَسگـَرتَم

رغَوم.  ؤوه  روجِياَدتا  اَتَهە  «:    اَواَدم  خشَيتِي

  .  هميترِيم  اَکُنَؤشمرغُم  هؤو  ».رغَؤوم  اَمِي

  اَدروجِي  هؤو  .َءَء  پارس  وهيزداتَە  نام۱

  کورئوش  هي  اَمِي  ەبرِدياَدم  «:  اَتَه  اَوتا

 ۱  .  هميترِيم  اَکُنَؤشپارسم  هؤو  ».پترَء

  اَوتا  اَدروجِي  هؤو  .ئي ەاَرمينِيَء     نامەاَرخَ

اَدم  «:  اَتَهرچاَمِي  نَبوخُدر  ەتَنبونَي  هِي  ي  

    .  هميترِيم  اَکُنَؤشبابيروم  هؤو  .پترَء

  ۹  ايمي: وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  .همرنا  ايما  اَتَر  ماَگـَربايخشَيتِيە  اَدم  

شاه را من در اين  ۹اين : سخِن داريوش شاه

  . جنگها گرفتم

 سرزمينها اينها بودند که :سخِن داريوش شاه

 .آنها را نافرمان کرددروغ . نافرمان شدند

 اهورمزداآن از  پس.را فريب دادند اينها مردم

 که گونه هماندستهاي من داد،  آنها را به

  . با آنها کردم بود)ميِل دلم (کامم به

  تيا  ايما  اهياوِد:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  .  اَکُنَؤشارِيتهمي  ديشدرؤغ  .  اا  اَبـَورِيتهمي

ي  تِيک  ايمم  اَدؤارس.جِيشَرپ   ديش  اَو  

  َء  کاممام  يتا  .  اَکُنَؤشدستَيا  منااَئورمزدا  

  .نَوماَکُ  ديش  اَوتا

پس پادشاه  که از اين  تو:سخِن داريوش شاه

 خودت را در برابر دروغ نگاه ،خواهي بود

 کيفر سزا بهکه پيرو دروغ باشد را  کسي. دار

انديشي که کشور من پر  بده اگر تو چنين مي

  . امن باشد

  کا  تووم:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

ەخشَيتي  ماهي  يرؤغاَپچءَ  دررشَم  َء  هد  

  اَوم  اَهتِي جن  غدرؤ  هي  مرتِي  .ؤوياپ پتي

  مي اؤشي  دهاهيمنِي  اَوتا  دِيي  پرسا  رشتَماُف

  .اَهتي  ودرؤ

 اينست آنچه من کردم :سخِن داريوش شاه

تو که از . در همان سال اهورمزداعنايت  به

  اَدم  تي  ايم:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  .نَوماَکُ  َء  تَرديايه  همهامزدورئ  اوشنااَکُنَوم  
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آنچه  ها را خواهي خواند به پس اين نوشته اين

   .دروغ مپندار ،من کردم يقين داشته باش

  تِي  پتيپرساهِي  ديپيم  ايمام  اَپرم  هي  کا  تُوم

  .اهينِي م  درؤغَم  ماتِي تُوام  نـَوتامرتَم ورک  منا

سوگند  زدااهورم  من به:سخِن داريوش شاه

. نگفتم دروغ گفتم، اينها راست  کهخورم مي

  .ما هسال انجام داد من در همان

و  اهورمزداعنايت   به:سخِن داريوش شاه

ي ديگر بيش از اين انجام بسيارتوسط من 

از . ام شد که آنها را در اين نگارش ننوشته

که از  ام که کسي آنچه من کردم ننوشته رو اين

د خواهد خوانَ ها را مي پس اين نوشته اين

  . انديشيد که اينها دروغ است

 غَم   رهاَئورمزدا:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  اَدم  .تَموغر  نَے  دماَ هشِي  ايم  يتا  ئيرتَياو

    .َء  تَردهمهياياَکُنَوم  

  ه  اَئورمزداوشنا:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  رتَم  اَوهيايکَ  اَستِي  وسِي يشِچاَنِي  يم اُتا

ـِ  نَے  ِنَءديپِـي شتَم  ِپ  نَے  ِنرادِيياَوه.  شتَمپ

ر پتي  ديپيم  ايمام  اَپرم  هِي  يمات ساتِيپـ  

م  اي  ميِش ے  نَکرتَم  منا  تِي  تَدياتَي  پرو  يااَوه

  .اتَينِي م  تَموغ  درنَواتَيور

 آنها که پيشتر از اين شاه :سخِن داريوش شاه

، )؟بوجيە کامکوروش و  اشاره به (اند بوده

کرده نشده است که من  چندانتوسط آنها 

  . سال کردم در همان اهورمزداعنايت  به

  پروا  يتِـي:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  رتَمکَ  تِي  نَے  اَس  اَوشام اَوي  آهخشَيتِيە  يتا  

  .کرتَم  تَردَء  همهياي  ه  اَئورمزداوشنا  منايتا  

 اينک يقين داشته باش :سخِن داريوش شاه

همچنين مردمي که . آنچه من کردم نسبت به

ها  اگر اين نوشته. آنها را مپوشان. دور هستند

 مردم مردم به ]دربارۀ آن [،را نپوشاني

 و اد بدوست تو اهورمزدا ،يئبگو

  . و شاد بِزِئي  بادپايدارات  خانواده

  م  تُونورم:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  يرادِي     کارهاَوتا  کرتَم  منا  تِي  ورنـَوتام

  نَے  هدوگام  ايمام  دِيي  .اَپگـَؤدي م۔

يگـَؤده،يِهاَپکار     اَتَهِي،يزدا  تُوم  اَئورم  

  اُتا  ،بِيا  وسِي  تَئوما  ےتَ  اُتا  ،بِيا  تَدؤش

  .واجي  درغَم

 اگر تو اين نوشته را :سخِن داريوش شاه

 اهورمزدامردم نگويي،  بهرا   آنبپوشاني،

  .  بادو خاندانت تو ۀنابودکنند

  ايمام  دِيي:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  ،ي   کارههيتَاَ  نَے  يه  اَپگـَؤديهدگام

  .بِيا  ە  تَؤمتَي  اُتا  ا  بِيجتا  يئتَ  اَئورمزدا

انجام  من  بود آنچه  اين:سخِن داريوش شاه

انجام  اهورمزداعنايت  سال به  در هماندادم،

هر خداي  و ،مرا ياوري کرد اهورمزدا. دادم

  . که هستديگري

 اَدم   تي  ايم:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  ه  اَئورمزداوشنا  تَردَء  ايهمهي  ،اَکُنَوم

  اهاَنِي  اُتا  اَبـَر  اُپستام  مي   اَئورمزدا.اَکنَوم

  .هتِي  يتِـي  ه ەبغَ
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مرا  اهورمزدارو   از اين:سخِن داريوش شاه

، هر خداي ديگري که هستياوري کرد، و 

نبودم،  نبودم، پيرو دروغ بدکارزيرا من 

. ام  نه من و نه خانواده؛زورگو و ستمگر نبودم

 و نه ناتوانان بهنه . برطبق راستي عمل کردم

که با من همکاري  کسي. کردم ستم توايانان به

که  کسي.  پاداش دادمسزا بهکرد من او را 

  .گزند رساند او را کيفر دادم

پس شاه   که از اين هم تو:سخِن داريوش شاه

که پيرو دروغ باشد،   کسي،خواهي بود

 با آنها دوست مباش، ،که ستمگر باشد کسي

  . کيفر بدهسزا بهآنها را 

  رادِيياَوه:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  يتِـي  ه ە  بغَاهاَنِي  اُتا  اَبـَر،  اُپستاماَئورمزدا  

  ە  نَے  درؤجنَآهم،  ەاَريکَ  يتا  نَے  هيجِي

  يئمے  نـَ  نَے  اَدم  آهم،  زورکرنَے    آهم،

تام  اَرشاُپـَرِي  .ەتَؤم  اُپـَرِيشکَ  نَے  .مايمؤري  

  همتَخشاتَ  هي  مرتِي  .نَوماَکُ  زور  تُنُوتَمنَے  

،  اَوم  ناتَييِو  هي  .اَبـَرم  تـَم  اَوم  اُبر،وتِيا  منا

   .سماُفـرسـتَم  اَپر

  کا  تُوم:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  درؤجن  هي  َءتِي  مر،آهي  اَپرمي   خشَيتِيە

  دؤشتَ م  اَوي  ،اَهتِي  زورکر  وا ي  ه،اَهتِي

شتادِي  اُف،بِيرسا  رپ.    

پس اين   تو که از اين:سخِن داريوش شاه

افت آنها ام خواهي ي نگارش را که من نوشته

توان داري آنها را نگاه تا وقتي . برمرا از بين 

  .دار

  هي  کا  تُوم:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  نِپِشتَم  اَدم  تِيام  يناهيو  ديپيم  ايمام  اَپرم

  اُتـَو  ياوا  .ناهيويکَ  تِي م  پتيکرا  وا ايمي

  .برا پري  شَتا اَوتا  آهي

 اگر تو اين نوشته را :ريوش شاهسخِن دا

دريابي و تا توان داري آنها را از بين نبري و 

،  باددوست تو اهورمزداآنها را نگاه داري، 

 و ،شاد بِزِئي، و  بادات استوار و خانواده

  . کامياب کناد تو را اهورمزداهرچه بکني 

  ايمام  دِي:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  ديش نَي  پتيکرا  وا ايمـي  ناهييو  ديپـيم

  اَهتِي  ەتَؤم  ياوا  يئِت  اُتا  ناهيويکَ

  بِيا،  دؤشتَ  تُوام  اَئورمزدا  براهديش پري

  اُتا  جيوا،  درغَم  اُتا  بِيا،  وسِي  ە  تَؤميئِت  اُتا

ؤتُوکُ  اُچارم  اَئورمزدا  اَوتَي  نَواهيکُ  يئِت   .نـَ

 را ها نوشته  اگر تو اين:اريوش شاهسخِن د

از را   آنقدرت هستي که در  و تا وقتيدريابي

 اهورمزداحفظ نکني را   آنبين ببري يا

، بادم] پايدار[ ات خانوادهباد وۀ تو نابودکنند

  .نابود کناد وقت  هماناهورمزدا کردارت راو 

  ايمام  يدِي:  وئوش  خشَيتِيە   داريتائي

  کناهديشوي  ناهيـوي  راپتيکَ  وا ايمي  ديپيم

  پريبراهي،  نَيديش  اَهتِي  ە  تَؤمياوا  اُتاتَي

  اُتا  بِيا، م  ەتَؤم  يئتَ اُتا  بِيا  جتا  يئتَ اَئورمزدا

  .تُوکَ ني  اَئورمزدا  اَوتَي  نَواهيکُ  يئِت

  امرتِي  ايمي:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي اينها هستند مرداني که :سخِن داريوش شاه
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  را که خودش راگاؤماتَەند وقتي من آنجا بود

وقت اين مردان  آن. ناميده بود کشتمبردِيە 

. عنوان وفاداران من همکاري کردند با من به

 نام ەاوتانَ.  پارسي،سپار وايپور نام ويندفَرنَە

 يە مردوِنپور نام گاؤبروو.  پارسي ثوخرپور

.  پارسيەغنَغابي بپور نام ەدرنَوي. پارسي

ە پور نام ەبوخشَ  ەغَبهيپارسيداتوو  .

  .  پارسيەکَوه وپوراردومنيش نام 

کَ  يتـِيتا  دا  اَوياَدتا  اَدم  گاؤآهم  ماتَم  يتِي  

  ايمي  ياَدکَ  اَگـَؤبتا  ەبرِدي  هي  اَواجنَم  مغُم

ءَ     نامەدفَرنَوي  :منا  ااَنوشِي  متَخشَتاه  اتِيمر

َء     نامەتانَواُ  .َء  پارس،َء   پتري ه سپارواي

ه ثُخر ترينام.َء  پارس،َء   پ  ورءَ،   گاؤب  

ردونِيەم ترءَ،  يرنَ  .َء   پارسپَء     نامەويد

َء     نامەشَبوخ ەبغَ.    پارس،َء   پتري ەنَغبغابي

َء   ش  ناماَردومني  .َء  پارس،َء   پتري ەيداتووه

  .َء  پارس،َء   پتري ەوهؤکَ

پس شاه  که از اين  تو:سخِن داريوش شاه

خواهي بود، افراد خاندان اين کسان را در 

  .حمايت بگير

  خشَيتِيە  کا  تُوم:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

م  هيريشام  امتي  آهي  اَپايم  رتِيانام  تَؤمام  م

  .برا پري  تاماُبـَر

 اهورمزداعنايت   به:سخِن داريوش شاه

  اينجز. اينست نگارشي که من کردم

 و بر نوشته شدآريايي زبان  به] ئي نسخطه[

.  بود]گاو [ چرم و ]گوسفند [پوستطومار 

کنار آن  در. خودم کردم  آن پيکري ازجز

 نوشته  پيِش من اين. کردمۀ خودمنام شجره

بعدتر اين .  در برابر من خوانده شدسپسشد 

ميان مردم  جا به همه  را من بهها نوشته

  سرزمينهاي تابعه فرستادم

  ه  اَئورمزداوشنا:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

ي  مِايديپيممم  تِيتيشَم  .  اَدم  اَکُنَوآ  پارِي  آه  

  پتيشَمي  .آه  گـَرتيتا  َء  اُتا  چرمەستايپو  اُتا

ـَاُتا  اَکُنَوم  اُودام  پتيشَم  .  اَکُنَومرمپتيکَ   ەِتي  نِـيپ

  ديپيم  ايماماَو     پس،مام  ە  پـيشِيەپـتِـيفرسِي  اُتا

  اارک  ا  دِهياواَتَر  ويسپدا  فراستايماَدم  

  .خشَتاهماتَ

  ]هاي بغستان ومِ نوشتهبخش د[  

 آنچه من کردم در نستيا: سخِن داريوش شاه

 شاه که ي سالها پس از وقتني و سومنيدوم

.  نافرمان شديەنام خَوِج  بهينيسرزم. شدم

 را ي آنها و،ي خَوج،ەتَينام اَتَم  بهي مردکي

. پس از آن من لشکر فرستادم. فرمانده کردند

 من، عي مط،يسنام گاؤبروو پار  بهي مردکي

  اَدم  تي  ايم:  وئوش  خشَيتِيە يي دار تاتي

اَو  يتا     پسدمتامچا  تَرتري  اامچدويـتِياَکُنَوم  

  هؤو  ،دهياؤشَء     نامەخَوج  .اَبـَومخشَيتِيە  

  َءخَوجِيَء     نامەاَتَميتَ  مرتِي ۱  .اَبـَو  ارِيتهمي

  کارماَو  اَدم     پس.اَکنَوتا  متيشتَم  اَوم

  منا  ءَ،  پارس،َء   نامبرو  گاؤتِي مر۱.  مفريشَي
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پس گاؤبروو با سپاه .  آنها کردمندهاو را فرما

آنجا . دي جنگها ياو با خَوج.  رفتيەخَوِج به

 را شکست داد و در هم ها يگاؤبروو خَوج

 را ياو و.  کردري و فرماندهشان را دستگديکوب

پس  از آن. من او را کشتم. نزد من آورد به

  .  من شد ازآنِنيسرزم

  برواَو  گاؤ   پس.نَوماَکُ  متيشتَم  شام  اَوم،ابندک

  اَکُنَؤش  هدا  همرنـَم  خَوجم  اَشِيو  کارا  هدا

جس.يبيشئ ەخَوگاؤ   پ  اَوورَء  خَوجِيب  اَواج  

  اَبِي  اَنَي  اَگَرباي  متيشتَم  مشامتِـي  اُتا  دمرييِو

اؤش  منا  ياَو  ده پس.    اَدم  اَواجنَماُتاشيم  مام

اَبـَو.  

 بدباور ها يآن خَوج: سخِن داريوش شاه

من . کردند ي را پرستش نماهورمزدابودند، 

 اهورمزدا تيعنا به. پرستم ي را ماهورمزدا

با آنها ) ميل دلم بود(که کامم بود  آنطور

  . کردم

ە    خَوجِياَوي:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

  .اَيدِي  اَئورمزدا  نَے  اُتاشاما  آه  اَريک

  مام  يتا  ه  اَئورمزداوشنا  .اَيدي  ماَئورمزدا

تاديش  کامماَکُ  اَونَو.  

 را بپرستد ااهورمزدآنکه : سخِن داريوش شاه

 هم در اتي بر اواست هم در حييرحمت خدا

  .ممات

  م  اَئورمزداهي:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

ا  اُتا  يوهجي  اُتا  اَهتِي  اَوها  يانـَم  يئيداتَ

  .يامرتَه

 پس از آن من با لشکر به :سخِن داريوش شاه

 يها ەسکَ] نيسرزم به [سپس.  رفتميەسکائ

 نيا]. رفتم [)شمال رود ارس (زخوديت

) ارس يا کُررود  (ايدر  من بهي وقتها ەسکَ

 ايپشت در  از برابرم دور شدند و بهدميرس

) ارس يا کُررود  (ايآنجا با سپاه از در. رفتند

 يسخت  را بهها ەپس از آن من سکَ. گذشتم

 را او ، کردمري دستگيکي را شکست دادم،

 فرمانده. را کشتم اونزد من آوردند  بسته به

 کردند و ري نام، او را دستگە اسکوخَآنها

 را فرمانده آنها يگريمن د. نزد من آوردند به

پس  از آن. صالح دانستم گونه آنکردم 

  .  من شد ازآنِنيسرزم

  کار  هدااَو   پس:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

وکام  اَبِي  ماَدم  اَشِيس.سپ    کَە  اَوس يتِـي  

  آيشَ  هچام  سکَە  ايمي  برتِي  تيگرام  خَؤدام

يدِي  اَبِي  ردم  يسشيم  اَوارردا  پدا  اَوه  

  وسِياَو  اَدم  سکَە     پس.مـتَريي وي  ويسا  کارا

  مام  اَبِي  اَنـَيتا  بستَ  هؤو  ماَگـَرباي  ماَنـِي  اَجنَم

َء     نامەسکوخَا  متيشـتَشام  .اَواجنَم  اشيماُت

  ماَنِـي  اَودا  مام  اَبِي  اَنَي  اُتا  اَگَرباي  اَوم

اَو     پس.آه  َء  کاممام  اَکُنَوم  يتا  متيشتَم

  .اؤش  منا  اَبـَويده

  سکَە  اَوي:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي بودند بدباور ها ەآن سکَ: سخِن داريوش شاه



۳۳۱  هخامنشي                                                                                                                                      داريوش بزرگشاهنشاهي 

 را اهورمزدامن . دنديپرست ي را نماهورمزداو 

 هرچه دلم اهورمزدا تيعنا به. پرستم يم

  . خواست با آنان کردم

  .دِياَي  شام  نَے  اَئورمزدااُتا  آه  ەاَريکَ

  مام  يتا  ائورمرداه  وشنا  .اَيدي  ماَئورمزدا

    .نَوماَکُ  اَوتاديش  َءکام

 را بپرستد اهورمزداآنکه : سخِن داريوش شاه

هم در حيات هم در  بر او باد ييرحمت خدا

  .ممات

  م  اَئورمزداهي:  وئوش  خشَيتِيە ي داري تاتي

هيئداتَيتِي  يانَم  يا  اَوهجي  اُتا  اَها  اُتا  يو

  .يامرتَه

  )نقش رستم(خر نبشتۀ آرامگاه داريوش بزرگ در است سنگ. ۲

  ]نوشتۀ اول[  

 نياو ا. اهورمزدا بزرگ است يخدا

. دياو آن آسمانها را آفر. دي را آفرنهايسرزم

 انسان ي را براياو شاد. دياو مردم را آفر

 يکتا از ميان.  را شاه کردوشياو دار. ديآفر

 يکتا از ميان بسيار. شاهانبسيار 

  . انيروا فرمان

.  ايمام بومام اَداهي. دااَئورمز َءبغَە وزَرک

م اَسمانَم اَداهياَو  .هيرتِيهي . اَدام  م

شِياتيرتِييا ەم اَدا م .دارهي ؤم   يخشَيِتوم ي

اَيوم پروونام . ميخشَيِتاَيوم پروونام . اَکُنَؤش

ـَ   . ماتَرمرف

 بزرگ، شاه شاهان، شاه شاه وشيمنم دار

 نين گوناگون، شاه ا مردماي دارايکشورها

 ،ەاَسپ کشور پهناور تا دوردستها، پور ويشت

 از ،يياي آر،ي پور پارس،ي پارس،يهخامنش

  .ييايذات آر

 خشَيتِيە، وزرک وئوش خشَيتِيە، داري اَدم

هنام خشَيتِيە، دزَنانام خشَيتِييونام ويسپ

 ،ايا دوريپِيوزَرکيايا بومِيا خشَيتِيە، اَه

، َء، پارسي، هخامنِشپترَء ي ەاَسپ تويش

ەپارس ترَء يآ،  پئي، ئيَءرت چيَء آرر .  

 ني ااهورمزدا تيعنا  به:سخِن داريوش شاه

 از پارس گرفتم، روني که من بندينهايسرزم

، هرچه بردندمن  برآنها فرمان راندم، باج به

  منقانونهايآنها گفته شد انجام دادند،  به

 ماد، : آنها را در ثبات نگاه داشتاست که

 سغد، ،يەخوزستان، پارت، هرات، باختر

 پنجاب، گَندار، ،يەوت خوارزم، زرنگان، اَرخ

 بابل، زخود،ي تەار، سکَخو  هومەسند، سکَ

 اَئورمزداه وشنا :وئوش خشَيتِيە ي داري تاتي

 ءَ، هچَء پارسم اَپتَرم اَگـَرباياَدم تِيا دِهياوايما 

شام ي ِت، منا باجيم اَبـَره،يخشَي پـتِيشام اَدم

چامهاَک  اَتَهي اَونَو،ديش  داتَم تِينا اَوم 

ياَدار :جخَو ،يەمادره ،رتَوباخ، پ ،ش، تريو

، هرؤوتيش، ەميش، زرکَسغُد، اُوارز

 ،ەگَور هئوم سکَە تَتَگوش، گندار، هِندوش،

، ە، اَربايثورآروش، ، بابيگرخَؤدتيسکَە 
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، ارمنستان، )مصر (يەآشور، عربستان، مدرا

فرادريا   که ە سکَ،يەوني ا،يەِدي ل،ەپتوکَ کَت

 ه،ي تراکه،ي، مقدون)اهي سياي درشمال (است

  ). تونس (ە کرکَ،يە حبشه، مچا،يبيل

درايتوکَ کَت، ەرمينَآ، ەمرەپاِسپ ، ،دەئونَي، 

، بر ە تَکَەئونَ، اِسکودر، ياريدا پريتِـيسکَە 

ەپوتايَە، کوشِيچِيرکَە، کَە، م .  

 ني اي وقتاهورمزدا: سخِن داريوش شاه

من  را به  آنگاه آندي را در اختالف دنهايسرزم

 شاه اهورمزدا تيعنا من به. مرا شاه کرد. داد

قرار دادم  خود يمن آنها را در جا. هستم

هرچه من ).  برقرار کردمتيثبات و امن(

 من بود به صالحديدِگونه که  آنها گفتم آن به

 يشياند ي مني اگر تو چننکيا .انجام دادند

 وشي که شاه دارينهائيکه چندتا بودند سرزم

 بنگر که تخت را بر ري تصاونيا داشت، به

 آنگاه متوجه ؛يدوش دارند، آنگاه بدان

.  چه دور رفته استيرد پارس مۀزي که نيشو

 چه دور از ي که مرد پارسيآنگاه بدان

  . استدهيپارس جنگفراترهاي 

اَئورمزدا يتا  :وئوش خشَيتِيە ي داري تاتي

ايمام بوميم ي ينتيماَوسؤدپ  اَونا فرابـَرديم م. 

اَمِي وشنا خشَيتِيە  اَدم. اَکُنَؤشم يخشَيِتمام 

زداهاَدم اَئورميمشيم گاتَوا نِيشاد.اَدم شام  تِـي

تِيي .مام کام آهيتا نَوکُاَتَهم اَو اَ ديـپـنِيي ـ ماه

تِياَوا کَ چِي م آهتِيا ادِهياور يئوش  دارو

  برتِيمي گاتُ تِـيرا ديدِي پتيکَاَداريخشَيتِيە 

تَيدا خشناساهي اَداَوواتِياَزدا ب ە پارس ي 

رتِيەم ييتَي اَرش دورتا اَدراگمدا  اَزتيش پ

واتِيَء پارسبرتِييپِيە مدور چءَ پارسە ه 

  .جتاتَرم پتِياپر

همه را  هرچه کردم :سخِن داريوش شاه

 باني پشتاهورمزدا.  کردماهورمزدا تيعنا به

 دااهورمز. هر کاري که انجام دادممن بود در 

 را از ني سرزمني را و اي خاندان شاهنيمرا و ا

 اهورمزدا از را ني من ا.گزند در امان بداراد

من   بهرا ني ااهورمزداخواهانم، باشد که 

آنچه فرمان !  انسانيا.  کنادتيعنا

راه راست را . ناپسند مشمار است اهورمزدا

  .ايجادگِر ناامني مباش .رها مکن

 کرتَم اَو  اَيتَ تِي:يتِيەخشَوش يوي دار تاتي

مي  اَئورمزدا. نَوم اَکُهاَئورمزداسم وشنا ِو

  پاتُواَئورمزدامام  . اَکُنَومرتَمکَاَپستام اَبـَر يتا 

 اَيتَ .ياؤممام دهي ويتَم اُتا ايئم گـَستا اُتاهچءَ 

 اَئورمزداي ئم  اَيتَ.امِيم جدِياَئورمزدا اَدم

 هؤوتَي َء فرمانهاَئورمزدا  هي! مرتِي.ودداتُ

   ەاِستَ ماَورد  م راستام م تياَءتَدي پتيم مگـَستا 

وب.  

  ]نوشتۀ دوم[  

هي اَدا ايم فَرشَم تي . بغَە وزرکءَ اَئورمزدا که اين شکوهي اهورمزداخداي بزرگ است 
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شود را آفريد، که شادي را براي  که ديده مي

انسان آفريد، که خرد را آفريد، که تالشگري 

  . داريوش شاه فروفرستاد و مقرر کردرا بر

يا، هي اَدا  تَئي، هي اَدا شِياتيم مرتِيە وتين

يا داريرستَم اُپتُم، اُتا اَروم  خِرؤم خشَيتِيو

  .يسيا ني

 اهورمزداعنايت   من به:سخِن داريوش شاه

 يار م که راستي را دوست دارند، وييار آنها

. آنها نيستم که ناراستي را دوست دارند

 خواست من آن نيست که زورمندان به

خواست من آن نيست که . ناتوانان بد کنند

آنچه راست . زورمندان بد کنند ناتوانان به

 دارِ دوستمن .  من استميل دلِاست همان 

من . دنکه پيرو دروغ باش مردمي نيستم 

وقت خشم بر من  هرچه به. ور نيستمآ خشم

 من .کنم مهار مي ارادهنيروي  بروز کند به

 .وقت خشم بر خودم تسلط کامل دارم به

 با من همکاري کند بر وفق هرکس که

که  کسي. دهم او پاداش مي همکاريش به

 بر وفق آسيبي که رسانده باشد برساندآسيب 

 خواست من نيست که. دهم  ميسزااو را 

خواست من . دانکسي گزند برس ه بکسي

 سزا بيرساند  که گزندي مي نيست که کسي

من  بگويد کسانيهرچه کسي برضد . بماند

ا دليل قانوني مرا  مگر که بنخواهم پذيرفت

 توانش در حِدهرچه کسي . متقاعد کند

بر دلِ من  خشنودي من انجام دهد خاطر به

  .سازد نشيند و مرا سخت خشنود مي مي

وشنا  اَئورمزداه  :  وؤش  خشَيتِيە ريي دا تاتي

اَواکَرم  اَمِي  تي  راستَم  دوشتا  اَمِي  ميتَ  نَے  

اَمي  نَےما  کام  بِي  سکَؤتَيش  .  دؤشتا

م  تَهيا  رادِيئيش،  نَے  تونووايتَ  کَري   ما  اَو

م  تيش  راديکَووتونُوا  س  ايتَ   کام  تِي

مرتِيم  .  تي  راستَم  اَو  مام  کامءَ.  يئيش کَري

اَي نَے  منَؤويش  اَمي  .  دروجنَم  نَے  دوشتا  اَم

ياميرشَم  دارنِِيّ  دورتَنَيا  بد  ئينَها  .  تِيا مم

اَمي  مرتِيءَ  .  پشِيهيا  درشَم  خَشيمنءَ اووئي

ي  اَوتاديم   رتَههي  هتَخشَتَي  اَنوديم  هکَ

ي   نَستَه اَمي  هي  ويناتَيتِي  اَنوديم  وي.  ير پري

سامِيتا  پررتِيءَ   نَے.  اَوم  ما  کام  تي

نَے  پيتِما  اَو  کامَء  يدِي  .  ويناتَييش

ي  پتِي   ييش  مرتِيت نَے    فري.  ويناتَييش

م  نَے  ورنَوتِي  يتا  اَورنام  مرتِيم  تاتي  اَو  ما

تيرتِي.  هدوگام  اَخشنَوديوا   مي  کُنَؤتِي  َء  تي

اَمِي  اُتا  .  و  تُؤمانيشَي  خَشنُؤتَء اَپرتِي  اَن

  .مام  وستِي  کامءَ  اُتا  اوخشنَوش

زيرا هرچه از . چنين است ذهن و فرماِن من

 تو شنوي و جانب من انجام گرفته است و

بيني و به آنها واقف گردي، چه در کاخ و چه 

يتا  مئي  .  اَمي  اَواکَرمچا مي  اوشِي  اُتا  فَرمانا

ويناهي  يديوا  اَخشنَواهِي  اُتا  تي  کَرتَم  

مئي  اَرووستَم  اُپري   يا  اُتا  اسپاتميديا  اَيتَ وِي
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در ميان عامۀ مردم، بدان که کردۀ من 

اينها است . براساس خرد و هوشم بوده است

هنگام پيکار با همۀ تنم پيکار  من به. کردۀ من

کنم، تمام  کنم، با همۀ هوشم پيکار مي مي

گيرم، همۀ وجودم را  کار مي ذهنم را به

کنم، هوش من  رم، غفلت نميدا مصروف مي

در فرماِن من است و فرماِن من در دستِ خودم 

است، چه با دو دستم چه با دو پايم، چه 

تن و چه در  سواره چه پياده، چه در نبرد تن به

در کشيدِن کمان براي تير . تن نبرد غير تن به

انداختن چه بر زمين باشم و چه بر پشت اسب 

کشم، تير را  باشم کمان را خيلي خوب مي

اندازم، و هنرهائي که  خيلي خوب مي

کار  من عنايت کرده است را به  بهاهورمزدا

 کارهائي که من اهورمزداعنايت  به. گيرم مي

من   بهاهورمزداام که  اين هنرها کرده ام به کرده

ام که  ام کوشيده تا در توان داشته. داده است

.  گيرمکار بهترين وجهي به اين هنرها را به

تو  ام دروغ به دربارۀ کارهائي که انجام داده

شود  گوش تو شنوانده مي آنچه به. نگفتم

. در اينها چيزي دروغ نيست. حقيقت است

ام همان چيزهائي  کارهائي که من انجام داده

  .ام است که نوشته

.  مئي  اَرووستَم  تيا منَشچا  اوشيچا  ايما  پتي

کَر  اَمِي  اوشَء   مئي  تَنوشَە  تاويتِي  همرن

اتَي  کَر  هکَرمچي  اوشِيا  گاتَوا  وين همرن

وينامِي  هميترِيم  يچي  نَے  وينامِي  اُتا   يچي

اوشي  بِيا  اُتا  فَرمانَيا  اَدکَي  فرتَر  منِيي  

اَرووايا  يدي  وينامِي  هميترِيم  يتا  يدي  نَے  

يا  اُتا   نيش،  اَمِي  اُتا  دستَيبي وينامي  ياومئي

سبار  اُو۔اَسبار،  اَمِي  تَنؤونِي  يا،  اَ پاديبي

  بارستيش  اُتا  اَساُتا  پ  اَمِي  ،نِياُ۔تَنوو

اَرشتيکَە  اَمي  اُو۔اَرشتيکَە  اُتا  پستيش  اُتا  

  يسمام  نِي  يرزدا  اُپە  اَئورماُتا  اُنَراتي  باراَس

تَنَيرم  بيشنا.  اُتاديش  اَتاوو  تي  زداهاَئورم  

مئي  کَرتَم  ايميبيش  اُنَريبيش  اَکُنَوم  تي  مام  

يرزدا  اُپرشَم  اَزدا   ني.  اَئورمريکَە  دم  يسي

.  کوشُوا  چِياکَرم  اَمِي  چِياکَرمچامي  اُونَرا

تَدي  .  تَئي  دروختَم ينَم  م چِياکَرمچامِي  پرِي

  خشَتي  تَئي  گَؤشاي   شَچِيتوتَم  اَو

ريکَە  مم  نَم  تَئي  اَستِيرپ  تي  تَئي   اَخشَنودِي

کُنَواتِي  تي  منا  کَرتَم  .  اَوشچِي  دروختَم

  .اَستِي  اَوشچِي  دِدي  يچِي  نِپِشتَم

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  www.irantarikh.comاميرحسين خُنجي ۔ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




