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        ؟ییت هیسا  آهی نهیق و آڕان یت  هیژۆلۆیدی ئایملمالن

                        
                    

  پیزموون ه له ئیكند په  هی ده ند سه ك آورد، چه  وهی نهیر دیآ هی وه ته آه نه  خابوونه مه
رماوه  مان تاس و گه ر هه ستا ههتا ئ گرتووه، آه هه رنه  وهیۆ خییی سته رده ژیانی ژییر سه رمه چه
ان یت ر بی سه  وه المه نازانم به. نۆش دا ده تیانیۆنن و خه  دهیآار  آورد بهیپرسراوانل  وره گه
ك  ان بن؟ وهیۆ خی آه  خاك و ئاوهیژوو میزا  آورد شارهیاوانیپ وره ند گه تا چه  ههی بۆئاخ! نا
 ی وه چوارچونته م ناخرۆستم ب  مهی پی های و خه م ئه آه ند ده رچه هه:  مر ده  نهیرانۆگ
ران  رآهی داگیم ور و سته ر جهژ  آورد لهیل  آورده آه گهیاوانیپ وره  گهینیزان ا نهیئا. ستم به هه
ن؟  آه  دوژمن آار دهیآان هی ییند وه رژه  بهۆ آورده آه بیاوانیپ وره ه گیان تاوانیان یت  نابیزگارڕ

ش یآ هی   چرآهۆر ب ژان ههۆڕك له ژۆڕ ییبان هالل تا ز جهڕ  و چ بهییسعود بارزان ز مهڕ  چ بهۆئاخ
 یت هو  دهی دروستبوونیژوور له م  هه؟وه ته داوه  له م گه  ئهییناو خویژووان له میكڕ ئاوتب

 آورد له ی وه ته ن نهۆعه آه چی شیران ئییو فه  سهیت هو تا ده وه هه هیی سوننییسالمی ئیعوسمانل
 یم رده وه له سه ن تورآه هیله ال. پرون آراوه پرون به هه م دا هه جه م و عهۆڕ یڕستا وان دهن

.  آوردستان دراوهی خاآی وه چیناوبردن  لهیال قه ن تهیم آه هی دا"نلوویۆ ئاق قیموراد"تان سو
جان یربا  ئازهر سه  هی آووتای  دا هه1514 ی آه له سایڕ آویمیل تان سه سو، مورادیدوا دوابه
ز له ور  تهیوه له شار تره مهۆلی آ140 ییله دوور. وت كهڕ ز بهور و ته ره نستان و به رمه و ئه
آدا و  هیگژ  چن به م ده آه هی یلیی شا سما ومیل تان سه سویشكر ردوو له راندا ههد چایشت ده
 شا یشكر بن و له ش آورد دهیآان  آوژراوهی نهیرۆت و زژڕ ردووال ده  ههی ره ر له بهۆ زیكنخو
م یل تان سهسو" ییسیدل  بهیسیدریئ  والنه مه "ییوانیگوومان به پشتت و بشك  دهییو فه  سهیلییسما
ر  سه ر له گوومان ههش بیآان آورده  نهیرنشی می آردنهۆم سته م ده ئه. تنه ست ده ده وتن به رآه سه
 له ی و عوسمانلییو فه  سهیز زلھیت هو ردوو ده هه.  بووهییسیدل  بهیسیدریئ  والنه  مهیست ده
.  آوردینر خو سه انداوه لهیانیۆ خیزآردنه  بهیال قه وتهو وه هه مه هه  شانزدهی ده  سهیتا ره سه
ت ك سپاردبان به آوردی آه رآه ت و ئه آردبی عوسمانلیت هو  دهیان دژیكان آارآ ك فارسهآات
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 ۆدا ب م آاره  ئهیت، له پاداشت باج بووبی وه آردنهۆان آیت ك بووبنیرنشی میڕۆوشڕ ا شهیجا ئا
ان به ی"تانسو" و " پاشا "ی تورك و فارس دا نازناویوانآتر له ن هی یكردن پیت هیسووآا
مان  ك ناوه ههان له آوردی پاشایكردن به فارس ناویت هی سووآاۆآان ب تورآه. آان داوه هآورد

مان آات  هه. ك ناوهان له آوردیتان سوی آردن به تورك ناویت هی سووآاۆآان ب آات فارسه
 یاكت. كردوونان تی فره  و تهڕ شه  به  اندا داوهیۆناوخ ان لهیآان آورده  نهیرنشیوام م رده به
 ینانكھ پۆ بیششۆان آیآ هیچ الیم ه هه  شانزدهی ده  سهیییژادر  آان به آورده  نهیرنشیم

 یۆ خی آه نهیرنشیداوه میو وه هه هیۆن خ هیآه له ال هیر آردووه هه نه  ی وره  گهیكآوردستان
ش به یارك جند هه. ت بووبییچ ل و باج و ملكهیرت ان به بهیت بووب ڕ ت جا چ به شهزبپار
جا . اندایۆ خی وه  مانهیناوناوبردووه له پ ان لهی آوردی تریكنیرنشی چ فارس چ تورك میرمان فه
 ی ده  سهیآان نهیرنشی مڵ گه آمان له هی ییاوازی چ ج؟مانكردووهیچ  هی ده ند سه م چه  ئهیییژاا به دریئا

ن  آبخه هیان یۆتوانن خ ت نهب نمان هه  هیدا دوو ال ناسكه  خهۆم باروود له  مهه؟ ئی مدا هه هه شانزده
 ین؟ چ پارتیآان بگر هی ییو فه  و سهی عوسمانلیم رده  سهیآان نهیرنشیله م  خنه هڕ ۆتر بیئ
 یه ملمالنییك چ هی هڕڕ زه  هزقاۆ ت آوردستانییمانیشتی نییتآ هی آوردستان و چ یموآراتید
 ڵ گه ان لهیشیآ هی ییاوازیچ جی هییت هیسا نه و آهی و آقڕ یجگه له ملمالنن ب ت ناآه هیژۆلۆیدیئا
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