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تمدن ايران از اين حيث كه در دورانهاي مختلف با وجود يورشها گوناگون و تغييرات سياسي به حيات خود ادامه داده است 

) مدير موزه سرنوشي -عضو فرهنگستان فرانسه (دكتر هانري ماسه . در تاريخ جهان نظير ندارد   

اهنشاهي كورش بزرگ را مي ستاييم فر ش  
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 كورش بزرگ

  الگو  و  پدر صلح و حقوق بشر  جهان 

و شگفت زده است  او بزرگي  مانند كورش كه جهان دربرابر تي كنون به اين موضوع انديشه ايد كه چرا شخصيبه راستي تا

 باستان شناسان و خاورشناسان دنيا از او به نام ابر مرد تاريخ جهان ياد كرده اند چرا تا كنون اسمي -مشهورترين مورخين 

آيا ادامه راه اين شخصيت بزرگ يسته او باشد در جهان نشده است ؟ يا هيچ حركتي كه شااز او در ايران برده نشده است ؟ 

جهاني نمي تنواند راه نجات ما باشد ؟ آيا عربيزه شدن ايران ما به همين دليل نبوده است كه نامي از كورش آورده نشود ؟ 

روز دنيا ما را به نام مهد  پسنديده است كه ام-آيا براي ايران كه كورش را دارد و خود مهد حقوق بشر جهان بوده است 

 كسيكه - سرور آسيا - بزرگ قهرمان آن روزگار -تروريست و خشونت و ناقض حقوق بشر خطاب كند ؟ كورش پدر ملتها 

كه دشمن او را به نيكي ستايش كرد و او را نمونه يك شهريار واال ميدانست امروز كجاست ؟ فره وشي او را مي ستاييم و 

 كتاب جدا كنم و براي هم ميهنانم بياورم تا چند شخصيت اين ابر مرد جهاني را از گوشه اي از دم به همين جهت بر آن ش

راه او راه جوانان آينده ايران . بدانند او در حد يك پيامبر براي ايران خدمت كرد و ايران يعني كورش و كورش يعني ايران 

:       ان باالتر از او باشد است و هيچ شخصيت غربي و عربي نمي تواند براي ما ايراني  
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: پرفسور ايليف مدير موزه ليورپول انگلستان    

زيرا نبوغ و عظمت او در بنيانگذاري امپراتوري . در جهان امروز بارزترين شخصيت جهان باستان كورش شناخته شده است 

شورهاي مسخر شده كه در گذشته نه آزادي به يهوديان و ملتهاي منطقه و ك. چندين دهه اي ايران مايه شگفتي است 

. تنها وجود نداشت بلكه كاري عجيب به نظر مي رسيده است از شگفتي هاي اوست    

 

:   تمدن ايران باستان -دكتر هانري بر دانشمند فرانسوي   

ربان بود اين پادشاه بزرگ يعني كورش هخامنشي برعكس سالطين قسي القب و ظالم بابل و آسور بسيار عادل و رحيم و مه

به همين سبب بود كه شاهنشاهان هخامنشي خود را مظهر صفات . زيرا اخالق روح ايراني اساسش تعليمات زردشت بوده

مي شمردند و همه قوا و اقتدار خود را از خدواند دانسته و آنرا براي خير بشر و آسايش و سعادت جامعه انسان ) خشترا(

. صرف مي كردند   

 

:  بزرگ  كورش-آلبر شاندور     

بلكه عكس آن صادق . شاهنشاهي ايران كه پايه گذار او كورش بزرگ است به هيچ وجه بر اساس خشنونت پي ريزي نشد 

پارسيها با مساعدت يكديگر و به ياري پادشاهان مقتدر خود عظمت و . است زيرا با رعايت حقوق مردمان پايه گذاري شد 

نژادي كه حماسه آنان را همچون آفتابي در . ه نشانه نبوغ و نژاد پاك آنان است شكوهي را در تاريخ به جاي گذاشته اند ك

. آنان درخششي در جهان از خود به جاي گذاشته اند كه براي آيندگان نيز خواهد ماند . تاريكي نشان ميدهد    

 

: ژنرال سرپرسي سايكس    

و ) تورات(مطالب كتاب مقدس . اده است آشكار استخوش زباني او از پاسخي كه در داستان رقص ماهيان به يونانيان د

مردم او را دوست . نوشته هاي يوناني و سنتهاي ايراني همه همداستانند كه كورش باستاني سزاوار لقب بزرگ بوده است
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وپايي اينجا انديشه اش هندوار{ما نيز ميتوانيم بدان بباليم كه نخستين مرد بزرگ آريائي . ميخواندند» پدر«ميداشتند و 

 بر تاريخ روشن  اشكه سرگذشت} است زيرا تنها شاخه ي هندوايراني گروه هندواروپايي است كه آريائي خوانده مي شود

   .  صفاتي چنان عالي و درخشان داشته است،است

 

: ژنرال سرپرسي سايكس بعد از ديدار از آرامگاه شاهنشاه كورش بزرگ    

 ، و توانسته ام اندك تعميري نيز در آنجا بكنم، و در هر سه بار اين نكته را من خود سه بار اين آرامگاه را ديدار كرده ام

يادآورده شده ام كه زيارت آمارگاه اصلي كورش، پادشاه بزرگ و شاهنشاه جهان، امتياز كوچكي نيست و من بسي 

هيچ ) هندواروپايي( آريائي براستي من در گمانم كه آيا براي ما مردم. خوشبخت بوده ام كه بچنين افتخاري دست يافته ام

. ارجمندتر و مهمتر باشد  بناي ديگري هست كه از آرامگاه بنياد گذار دولت پارس و ايران   

 

  :  ايران باستان تا- سرپرسي سايكس 

وي هيچگاه عياشي .  عدالت به عيان ديده شده است - قهرمانيت - شجاعت - مردانگي -در شاهنشاهي كورش زيبايي 

آزادي هايي كه داشت به هيچ وجه به شخصيت او صدمه نزد و . كه اكثر بزرگان گرفتار آن بوده و هستند كاري . نكرد 

 افكاري داشت كه به راستي متعلق به تاريخ نبوده است

 

ولي پس از مدتي با اراده مصمم . د او ابتدا پادشاه سرزمين كوچكي بو. كورش يكي از شخصيتهاي بزرگ تاريخ جهان است 

اين بدين دليل بود كه تاكنون . و قلبي آكنده از وطن پرستي امپراتوري را در تاريخ بنا نهاد كه در كل جهان بي سابقه بود 

او هيچ گاه . هيچ كشوري نتوانسته بود اينچنين با صلح و احترام به عقايد ديگران كل خاورميانه را تصاحب كند 

هيچ گاه مغرور نشد و هميشه به ياد خداوند خود بود و براي احترام به مزدا حيواناتي را نثار . ن و تن آسايي نكرد خوشگذرا

كاساندان دختر فرناسپه هخامنشي از دودماني بود كه از نجباي پارس محسوب مي شدند و پدر و اجدادش در . مي كرد 
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من سه بار تا كنون موفق شده ام . انسانيت سرآمد زمان خود بود كورش در شوخ طبي و . چند نسل شاه پارسيان بودند 

.  آرامگاه اين ابر مرد آريايي را زيارت كنم و خداوند را براي اين توفيق سپاس ميگويم   

 

: )  پيش از ميالد 347 تا 477(  نقواني  -افالطون   

ود آزاد شدند و از اينرو نخست خ. پارسيان در زمان شاهنشاهي كورش اندازه ميان بردگي و آزادگي را نگاه مي داشتند 

فرمانروايان به زير دستان خود آزادي ميدادند و ) كورش بزرگ ( در زمان او . سپس سرور بسياري از ملتهاي جهان شدند 

مردمان رابطه خوبي با پادشاهان خود داشتند از . آنان را به رعايت قوانين انسان دوستانه و برابري ها راهنمايي ميكردند 

از اين رو شاهنشاه در راس سپاه آنان را . ه ياري آنان ميشتافتند و در جنگها شركت ميكردند اين رو در موقع خطر ب

   . آزادي و مهرورزي و رعايت حقوق مختلف اجتماعي به زيبايي انجام ميگرفت. همراهي ميكرد و به آنان اندرز ميداد 

 

:  )  پيش از ميالد 425 تا 484 (  تاريخ هرودوت–هرودوت    

از اينرو من كتابم را درباره ايران و يونان نوشتم تا . ا با كورش مقايسه كند هيچ پارسي يافت نمي شد كه بتواند خود ر

. كردارهاي شگفت انگيز و بزرگ اين دو ملت عظيم هيچگاه به فراموشي سپرده نشود    

ي نمودند در زمان او ايرانيان از آزادي برخوردار بودند و بر بسياري از ملتهاي ديگر فرمانروايي م. كورش سرداري بزرگ بود 

سربازان او پيوسته براي . بعالوه او به همه مللي كه زير فرمانروايي او بودند آزادي مي بخشيد و همه او را ستايش مينمودند 

. وي آماده جانفشاني بودند و به خاطر او از هر خطري استقبال ميكردند    
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   :  كورش بزرگ- هارولد لمب دانشمند امريكايي 

 پندار نيك - گفتار نيك - آنان است آريايي ها در تاجگذاري به كردار نيك سمبول باستان كه كورش در شاهنشاهي ايران

كه اين امر در صدهها نبرد آنان به وضوح ديده مي . سوگند ياد ميكردند كه طرفدار ملت و كشورشان باشند و نه خودشان 

   . ورشان مي تاخته استشود كه خود شاهنشاه در راس ارتش به سوي دشمن براي حفظ كيان كش

 

: )  پيش از ميالد 445 ( ا  كوروپدي– گزنفون   

اين رسوم و دينداري آنان هنوز . او هر روز قربانيان براي ستايش خداوند ميكرد . مهمترين صفت كورش دين داري او بود

  .  و گسترش عدالت و حق بودل كورش عداز صفتهاي برجسته ديگر.  دارد و عمل ميشود ددر زمان اردشير دوم هم وجو

 

  : زنفونگ

سه دليل را برايش . ما در اين باره فكر كرديم كه چرا كورش به اين اندازه براي فرانروايي عادل مردمان ساخته شده بود 

   . نخست نژاد اصيل آريايي او و بعد استعداد طبيعي و سپس نبوغ پروش او از كودكي بوده است. پيدا كرديم 

او دوست انسانها و طالب علم و حكمت و راستي .  صلح طلب و نيك منش بود - انساني واال منش -كورش نابغه اي بزرگ 

كورش عقيده داشت پيروزي بر كشوري اين حق را به كشور فاتح نميدهد تا هر تجاوز و كار غير انساني را مرتكب . بود 

وري قدرتمند و انساني را پايه او براي دفاع از كشورش كه هر ساله مورد تاخت و تاز بيگانگان قرار ميگرفت امپرات. شود 

او ملتهاي مغلوب را . راد عام كشور  نمي كرد فاو در نبردها آتش جنگ را متوجه كشاورزان و ا. گذاشت كه سابقه نداشت 

شيفته خود كرد به صورتي كه اقوام شكست خورده كه كورش آنان را از دست پادشاهان خودكامه نجات داده بود وي را 

.   پاك دل ترين انسان تا اين زمان بود - بخشنده ترين - بزرگترين -او برترين مرد تاريخ . ميدند خداوندگار مي نا  
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   :  ايران باستان - كنت دوگوبينو فرانسوي 

او به راستي يك مسيح بود زيرا به جرات ميتوان گفت كه تقدير او را . شاهنشاهي كورش هيچگاه در عالم نظير نداشت 

   . ن آفريد تا برتر از همه جهان آن روز خود باشدچنين براي مردما

 

  نيكالي دمشقي

   . اين دانش را نزد مغان زرتشتي آموخته بود. كورش شاهنشاه پارسيان در فلسفه بيش از هر كس ديگر آگاهي داشت 

 

:   پهلوي و  استاد زبان اوستايي -پرفسور كريستن سن ايران شناس    

اين صفت برجسته اخالقي او در روابط سياسي اش ديده .  بوده است "جوان مرد"دشاه شاهنشاه كورش بزرگ نمونه يك پا

سرلوحه دولتش وجود داشته است و در قواينن او احترام به حقوق ملتهاي ديگر و فرستادگان كشورهاي ديگر . ميشده 

. كه اين قوانين امروز روابط بين الملل نام گرفته است  . بوده   

 

   :  شاهنشاهي كورش بزرگ  - آلبر شاندور فرانسوي

او . براي كسي كه دشمن خودش بود . كورش يكسال پس از فتح بابل براي درگذشت پادشاه بابل عزاي ملي اعالم نمود 

مطابق رسم آزادمنشي اش و براي اينكه ثابت كند كه هدف فتح و جنگ و كشتار ندارد و تنها به عنوان پادشاهي كه ملتش 

به آنان آزادي اجتماعي و تا بود  او آمده .  در آنجا تاجگذاري نمود يرفته اند قدم به بابل گذاشته است واو را براي صلح پذ

در همين حين كتيبه هاي شاهان همزمان او حاكي از برده داري و تكه تكه كردن انسان هاي . ديني و سياسي بدهد 

. بيگناه و بريدن دست و پاي آنان خبر ميدهد    
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  : تورات -كورش 

( كه او ) خداوند ( منم . ي گويد كه او شبان من است و هر چه او كند آن است كه من خواسته ام خداوند درباره كورش م

من امتها را تسليم وي ميكنم و او را بر پادشاهان . را از جانب مشرق بر انگيختم تا عدالت را روي زمين برقرار كند ) كورش 

من . كاهي كه پراكنده شود به كمال او تسليم مي كنم سروري ميبخشم و ايشان را مثل غبار به شمشير وي و مانند 

را ) كورش ( منم كه شاهين خود را . كورش را به عدالت بر انگيختم و تمامي راهها را در پيش رويش استوار خواهم ساخت 

بازوي .  است خداوند كورش را برگزيد و فرماندار جهانش كرده. از جانب مشرق فرا خواندم و دوران عدالت را نزديك آوردم 

در سال اول سلطنت كورش پادشاه پارس كالم خدا . هموار خواهد ساخت  او را بر كلدانيها فرو خواهد آورد و راه او را 

خداي ) يهوه (  را برانگيخت تا در تمامي سرزمينها خود فرماني صادر كند كه پارسخداوند روح كورش پادشاه . كامل شد 

.  را بر من داده است و امر داده است خانه براي او در اورشليم بنا كنم آسمانها تمام ممالك زمين   

 

:   ايران از آغاز تا اسالم  - پرفسور گيريشمن    

او آنقدر . كورش سرداري بزرگ و نيكوخواه بود . كمتر پادشاهي است كه پس از خود چنين نام نيكي باقي گذاشته باشد  

ه اي را تسخير مي كرد به آنها آزادي مذهب ميداد و فرمانرواي جديد را از بين بوميان خردمند بود كه هر زماني كشور تاز

ايرانيان كورش را پدر و يونانيان . او شهر ها را ويران نمي نمود و قتل عام و كشتار نمي كرد . آن سرزمين انتخاب مي نمود 

 مي ناميدند و يهوديان او را مسيح خداوند كه سرزمينشان بوسيله كورش تسخير شده بود وي را سرور و قانونگذار

  . ميخوانند

 

) :  مورخ فرانسوي ( كنت دوگوبينو سفير اسبق فرانسه در تهران    

 در افكار ميليونها مردم جهان -تا كنون هيچ انساني موفق نشده است اثري را كه كورش در تاريخ جهان باقي گذاشت 

و .  سزار و كورش كه سه مرد اول جهان شده اند كورش در صدر انها قرار دارد من اذعان ميدارم كه اسكندر و. بوجود آورد 
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تا كنون كسي در جهان بوجود نيامده است كه بتواند با او برابري كند و او همانطور كه در كتابهاي ما آمده است مسيح 

. ني خدايان مي شدند بي سابقه بود قوانيني كه او صادر كرد در تاريخ آن زمان كه انسانها به راحتي قربا. خداوند است    

 

:  مشرق زمين  - تاريخ تمدن ويل دورانت - ويل دورانت    

روش او در كشور . به گفته امرسون همه از وجود او شاد بودند . كورش از افرادي بوده كه براي فرمانروايي آفريده شده بود  

بهمين دليل يونانيان كه .  و بزرگواري برخورد مي نمود او با شكست خوردگان با جوانمردي. گشايي حيرت انگيز بود 

دشمن ايران بودند نتوانستد از آن بگذرند و درباره او داستهاي بيشماري نوشته اند و او را بزرگترين جهان قهرمان پيش از 

و او را مشاور او كرزوس را پس از شكست از سوختن در ميان هيزمهاي آتش نجات داد و بزرگش داشت . اسكندر مينامند 

كورش سرداري بود كه بيش از هر پادشاه ديگري در آن زمان محبوبيت داشت . خود ساخت و يهوديان در بند را آزاد نمود 

. و پايه هاي شاهنشاهي اش را بر سخاوت و جوانمردي بنيان گذاشت   

 

:    تمدن ايراني -كلمان هوار   

وي با فتوحاتي ناگهاني و شگفت انگيز . پادشاهي ايران نشست   قبل از ميالد بر اريكه 550كورش بزرگ در سال 

كورش سرداري بزرگ . امپراتوري و شاهنشاهي پهناوري را از خود بر جاي گذاشت كه تا آن روزگار كسي به دنيا نديده بود 

را در جهان پايه ريزي او اولين دولت مقتدر و منظم . او اقوام مختلف را مطيع خود كرد . و سرآمد دنياي آن روزگار بود 

ولي به . وي پيرو دين يكتا پرستي مزديسنا بود . براي احترام به مردمان كشورهاي ديگر معابدشان را بازسازي كرد . كرد 

. هيچ عنوان دين خود را بر ملل مغلوب تحميل ننمود    
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) : عباس خليلي ( كورش بزرگ - ابوالكالم احمد آزاد فيلسوف هندي موالنا   

وي پيامبر ايران بود زيرا انسانيت و منش و كردار نيك را به مردمان ايران و جهان . والقرنين قرآن است كورش همان ذ

.  در پاسارگاد وجود دارد  به سوي خداوند سنگ نگاره او با بالهاي كشيده شده. هديه داد   

 

:  )  پس از ميالد 100 ( ديودوروس سيسولوس   

در رفتار . صائص نيكو سرآمد روزگار خود بود كورش پسر كمبوجيه و ماندان در دالوري و كارآيي خردمندانه حزم و ساير خ

پارسيان او را پدر مي . با دشمنان داراي شجاعتي كم نظير و در كردار نسبت به زير دستان به مهر و عطوفت رفتار ميكرد 

.  خواندند   

 

: دانشنامه مزديسنا -دكتر جهانگير اوشيدري   

پس از تسخير .  قبل از ميالد وفات يافت 529شست و در سال  قبل از ميالد بر اريكه شاهنشاهي بن559كورش به سال 

بابل با مردمان شكست خورده بامهرباني رفتار كرد و اسيران يهودي را كه بخت النصر از فلسطين به آن شهر آورده بود آزاد 

يران كرده بود را با هزينه او فرماني صادر كرد كه معبد اورشليم را كه بخت النصر و. كرد و اجازه داد به فلسطين باز گردند 

او از مردان . كورش را در پارسه گرد كه امروزه پازاردگاد ناميده مي شود به خاك سپردند . دولت ايران بازسازي كنند 

 -اوپادشاهي سياستمدار . بزرگ تاريخ جهان است زيرا همه تاريخ نويسان نامدار جهاني از او به نيكي ستايش كرده اند 

شهرهاي . او به عقايد ديني ملل مغلوب احترام مي گذاشت .  با گذشت و مهربان بود - با عزم و اراده -ت  با فتو-شجاع 

منشور جهاني او زينت بخش سازمان ملل . او عقل و تدبير را بر شمشير و جنگ برتري داد . ويران را دوباره آباد ساخت 

.  متحد و جهان است   
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:  تراژدي پارسه -اني شاعر نامدار يون) آشيل ( اخيلوس   

او داراي عقلي . خدايان او را دوست داشتند . او به ملل گوناگون خود آرامش بخشيد . كورش يك تن فاني سعادتمند بود 

. سرشار از بزرگي بود   

 

 استاد -استاد اديب كسروي ( ايراني در كنفرانس آئين كشور داراي ايرانيان  سخنراني استادان 

. . . ) :  استاد محمد بديع و - استاد احمد تاج بخش - استاد ابراهيم صفايي -عبدالكريم گلشني   

توسط ميالدي  1879 در سال منشور او كه. آزاد منشي و روح بزرگ كورش هخامنشي الگوي جهان آنروز و امروز است 

   : ميگويدموفق به رمز گشايي آن شد و سر هنري الولينسون بابل كشف شد در شهر باستان شناس هرمز رسام 

 سربازان من با . . .هنگاميكه من با صلح به بابل در آمدم تخت پادشاهي را در جشن و شادماني مردم آنجا پايه گذاشتم "

. . . من بيگاري و برده گي را برانداختم . . . من براي صلح كوشيدم . . . صلح و دوستي در شهر بابل به گردش در آمدند 

". . . خانه ها و معابد ويران آنان را آباد ساختم   

وزگاران حاكي از خونريزي و قتل در همين حال كتيبه هاي پادشاهان آنر.  نشان از بي سابقه بودن و آزاد انديشي او دارد 

: مردمان بيگناه دارد   

 كتيبه اي از آشور نصي پال 

 نفر را اسير را زنده 3000.  نفر از جنگاوران دشمن را بيدرنگ سربريدم 600. به گينايو حمله بردم و آنرا تصرف كردم 

. يزان كردم اسيران ديگر را پوست كندم و از دروازه اصلي شهر آو. زنده طعمه آتش كردم   

 

)  پيش از ميالد 689( كتيبه اي از سناخريب پادشاه ماد   

 وقتي بابل را گشودم و آتش زدم نهر فرات را كه روان بود را روي شهر بازكردم تا ويرانه هاي باقي مانده آنجا را نيز آب ببرد 
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:كتيبه اي از بخت النصر  

من با دست خود چشم فرمانده دشمن را درآوردم . لم پا را شكستند به فرمان من صد هزار چشم در آورده شد و صد هزار ق

. خانه ها را چنان ويران كردم كه ديگر هيج بانگ زندگي از آن بر نخواست . و هزاران پسر و دختر را در آتش سوزاندم   

 

:آشور باني پال كتيبه اي از   

 يران و بودند آورده ستوه به را پدرانم و نترسيده من خدايان عشتر و آشور از كه را پادشاهاني آخرين و نخستين آرامگاه من

 عذاب دچار را مردگانشان. بردم آشور به را استخوانهايشان. دادم قرار خورشيد معرض در را آنها و كردم يكسان خاك با و

 را عيالم كشور ، سفر روز پنج و سي و ماه يك مدت در. نمودم محروم خدايان به شراب و غذا پيشكشي از را آنان. ساختم

 ديگر و مش هلته ، مدكتد ، شوش خاك. پاشيدم ) خاردار گياه نوعي ( سهيلو و نمك رويشان بر و كردم ويران كلي به

 فريادهاي و  گوسفندان و گاوان پاي صداي ، مردم صداي و سر   ] ..... [ بردم آشور به و كشيدم توبره به را شهرهايشان

 به را صحرايي جانوران و وحشي حيوانات انواع و غزال و گورخر دادم دستور. ساختم دور كشتزارهايشان از را خوشحالي

.كنند زندگي خودشان ي خانه مثل آنجا در تا كنند رها ميانشان  

.نهاي نيك انديش و دادگر حال سنجش دو فرهنگ باستاني آشور و پارس بر عهده انسا  

 

: دكتر وستا سرخوش   

سترگي را از خود برجاي گذاشت كه كمتر كورش جواني كه از چند نسل پيش از خاندان شاهي برخوردار بود امپراتوري 

 - ولي هيچ كدام در انسان دوستي ه استامپراتوري هاي ديگري نيز تا امروز شكل گرفت. كسي تا كنون به جهان ديده بود 

هرودوت و گزنفون هر كدام زندگي . به پاي دولت كورش نرسيدند انسانها حقوق رعايت  صلح طلبي و -بزرگ منشي 

را به رشته تحرير درآورده اند ولي هردو مورخ نامي از او به عنوان پدر و سرور آسيا و مرد نيك انديش ياد مختلفي از وي 

. كرده اند   
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: الشعراي بهار ملك   

زاده كورش و  - همه از نسل پور دستانيم - همه از پشت كيقباد و جميم - مادر خويش را نگهبانيم - ما كودكان ايرانيم

ما گل سرخ اين گلستانيم  - ايران يكي گلستان استملك  - تيره اردشير و ساسانيم - سر مهرداد و فرهاديمپ - هخامنشيم  

جا رفت كمبوجي نامور؟ك كجا رفت آن كورش دادگر؟ كجا رفت آن فره ايزدي؟  

 

: ديودور سيسيلي  

تخليه كورش بزرگ آنرا بنا نهاده بود را كه  شتر از شوش آورده شد تا اسكندر طالها و خزانه پادشاهي ايران را 3000
  . كنند 

 

 

 

 

 

 

 

. ايدون باد - شادي و رامش نياكان ايران زمين -فرجام يافت به خشنودي كورش بزرگ   

 پاينده ايران


