کۆتۆل ،مێژوویەکی فەرامۆشکراو
بەشی یەکەم

بێهرووز شوجاعی

کۆتۆل ،یان بە فارسی "قطور" دەکەوێتە  ٦٠کیلۆمەتریی ڕۆژاوای شارستانی خۆی ١٠٠ ،کیلۆمەتریی
ڕۆژهەاڵتی شاری وان (لە باکوری کوردستان) و  ۸کیلۆمەتریی دەرگای سنووریی ڕازی و هەرەتێل
(کاپیکوی بە تورکی) .ژمارەی دانیشتووانی ناوەندی کۆتۆل نزیکەی  ٥هەزار کەسە کە لەگەل ٣٠
گوندەکەی دەوروبەریەوە سەرجەم  ٣٠هەزار کەس مەزەندە دەکرێت .هەڵبەت ئەم ژمارەیە بۆ ماوەی
نزیک پەنجا تا شەست سال گۆڕانێکی ئەوتۆیی بەخۆیەوە نەبینیوە ،چونکە کۆتۆلیش بێبەش نەبووە لە
سیاسەتی دژەگەشەی دەوڵەتی فارس لە کوردستان :نەبوونی دەرفەتی کار و گەشەی ئابووری وای لێ
کردووە کە زۆرترین خەڵکی گەلیی (دۆلی) کۆتۆل لە دەرەوەی زێدی خۆیان و لە شارەکانی خۆی،
سەلماس و ورمێ بژین.

رۆژی  ٢٠ژوئەنی  ،۲۰۲۲زیندانیی سیاســی
کورد فیروز مووســالوو لــە زیندانی ورمێ لە
ســێدارە درا .فیروز یەکێک بوو لەو ســەدان
الوەی کۆتۆلی (قوتووری) کە پەیوەســت ببوو
بە ڕێزەکانی پارتی کرێکارانی کوردســتان .بە
ســەدان الوی کــوردی ئەو ناوچەیــە لە باڵە
عەســکەرییەکانی پ.ک.ک .لــە ڕۆژهەاڵت،
باکوور ،باشــوور و ڕۆژاڤادا تا ئێســتا گیانیان
بەخت کردووە ،کە ئەوانە تەنیا بەشــێکن لە
زیانێکــی زۆر کە ئەو ڕێکخــراوە لەو ناوچەیە
دیتوویەتــی .فیروز یەکێــک بوو لەو هەزاران
کــوردەی کــە لە الیــەن دەوڵەتــی ئێرانەوە
لەسێدارە دراوە ،بەاڵم ئەوەی کە لەسێدارەدانی
فیروز لــە ئەوانەی دیکە جیا دەکاتەوە ئەمەیە
کــە بۆ جــاری یەکــەم خەڵکــی ڕۆژهەاڵت
توانیــان لە ڕێگەی ڕێکخراوێکی وەکوو هەنگاو
و میدیایــی ســەربەخۆی خۆیان ،ئــاگاداری
هەلومەرجــی زیندانیانی سیاســیی دەڤەری
کۆتۆل بن .هەوڵی کۆمەڵکوژی ،لەســێدارەدان
و پاکتاویــی نــەژادی لــە ناوچــەی کۆتۆل
مێژوویەکــی زیاتر لەســەد ســاڵی هەیە ،کە
کەمتر لە جێگاکانی تر لەناو بیری کۆلێکتیڤی
کوردیدا جێگەی گرتووە .ئەم کورتە نووسراەی
بەردەســتتان هەوڵێکە بــۆ قووڵبوونــەوە لە
ناســاندنی کۆتۆل ،مێژوویی بەرخودانەکەی لە
کۆتایی ســەدەی  ١٩و سەرەتای سەدەی ٢٠
کە لە بەستێنی کوردایەتیدا گەشەی کردووە.
ئەم وتارە لە دوو بەش پێک هاتووە کە بەشی
یەکەم تیشــک دەخاتە سەر مێژووی کۆتۆل
لە سەدەی ســێزدەوە تا کۆتایی سەدەی .١٩
بەشــی دووەم هەوڵێکــە بۆ هێنانە بەرباســی
مێــژووی هاوچەرخی کۆتۆل و تێکەوەتەنراوی
ئەم مێژوویە لەگەڵ بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی
کورد لــەو ســەردەمەدا .لەم وتــارەدا هەوڵ
دەدرێــت پاشــخانی کوردایەتی لــە کۆتۆل،
گرینگیی ســتراتێژیکی کۆتۆل بــۆ کورد ،بۆ
عوســمانییەکان ،ســەفەوییەکان ،قاجــار و
تەنانەت بۆ ڕووســەکانیش شــی بکرێتەوە .لە

کۆتایی باسەکەدا هەڵســەنگاندنێک دەکرێت
لە ئالینگارەکانی بــەردەم کۆتۆل بۆ مان یان
نەمانی وەک بەشێک لە جۆگرافیای کوردستان.
پێگەی جۆگرافیکی کۆتۆل
کۆتۆل ،یان بە فارســی "قطــور" دەکەوێتە
 ٦٠کیلۆمەتریــی ڕۆژاوای شارســتانی خۆی،
 ١٠٠کیلۆمەتریی ڕۆژهەاڵتی شــاری وان (لە
باکوری کوردستان) و  ۸کیلۆمەتریی دەرگای
ســنووریی ڕازی و هەرەتێــل (کاپیکــوی
بە تورکــی) .ژمارەی دانیشــتووانی ناوەندی
کۆتۆل نزیکەی  ٥هەزار[ ]١کەســە کە لەگەل
 ٣٠گوندەکەی دەوروبەریەوە ســەرجەم ٣٠
هەزار کــەس مەزەندە دەکرێت .هەڵبەت ئەم
ژمارەیە بــۆ ماوەی نزیک پەنجا تا شەســت
ســال گۆڕانێکی ئەوتۆیی بەخۆیەوە نەبینیوە،
چونکە کۆتۆلیش بێبەش نەبووە لە سیاسەتی
دژەگەشــەی دەوڵەتی فارس لە کوردســتان:
نەبوونــی دەرفەتی کار و گەشــەی ئابووری
وای لێ کــردووە کە زۆرترین خەڵکی گەلیی
(دۆلــی) کۆتۆل لە دەرەوەی زێدی خۆیان و
لە شارەکانی خۆی ،سەلماس و ورمێ بژین.
پاشخانی مێژوویی
بە درێژایی مێژوو ،کۆتۆل لە نێوان زڵهێزەکانی
ناوچــەدا دەســت بە دەســت کــراوە و لە
قەدیمەوە گەلیی کۆتۆل وەکوو دەروازەیەک
بۆ لەشکرکێشــیی بەکار هێنراوە .کۆتۆل لە
ســەردەمی ئاسندا بەشێک بووە لە شانشینی
ئورارتو کە پێتەختەکەی شاری وان بووە .ئەم
شانشینە لە سەدەی ٩ی پێش زاییندا سەری
هەڵداوە و لە ســەدەی ٥ی پێش زاییندا بە
گەشەسەندنی دەسەاڵتی سکیتی و مادەکان
ڕووخاوە ]2[.سارگۆن شای ئاشووری لە ساڵی
٧١٥ی بــەر لــە زایین ،پــاش داگیرکردنی
ڕۆژهەاڵتــی دەریاچــەی ورمێ لــە ڕێگەی
گەلیی کۆتۆلەوە هێرشی کردووە سەر ناوچە
[]3
ناوەندییەکانی ئورارتو.
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دەوڵەتی ئورارتو  ٩٠٠تا  ٦٠٠بەرلەزایین

لە سەدەکانی ناوەڕاستی پاش هاتنی ئیسالمدا
ئــەم ناوچەیە لەگەڵ ناوچەی خۆی تا تەورێز
لە ژێــر حوکمرانــی ڕەوادییەکانــی کورددا
بــووە ]4[.دیــارە ســەبارەت بــە کوردبوونی
ڕەوادییەکان گێڕانەوەی جیاواز هەیە ،هەندێک
ڕەوادییەکانیان بە ڕەچەڵەکڕەچەڵەک عەرەب
پێناســە کــردووە[ ]5و هەندێک بــە کورد[.]6
تەنانــەت ئەگــەر بــە ڕەچەڵەکڕەچەڵــەک
عەرەبیــش بووبــن ،دیــارە لەوســەردەمە
دانیشــتووانی کورد لــە خۆیەوە تــا تەورێز
ئەوەندە زۆر بووبن کە بنەماڵەیەکی عەرەب لە
پرۆسەیەکی مێژووییدا دەبێ بووبن بە کورد.
بەڵگە مێژووییەکان ئاماژە بە بوونی کورد
هــەم لە کۆتۆل ،لە خۆی ،ســەلماس و هەم
لە تەورێزێش دەکەن .لەسەرەتایی فوتووحاتی
عەرەبدا زۆربەی دانیشــتووانی ڕۆژهەاڵت و
باشــووری ئازەربایجانی ئێســتا ،کورد بوون.
بــۆ نموونە "احمد بــن یحیی البــازەری"
لە "فتــوح البلدان"دا ئاماژە بە شەڕشــەڕی
عــەرەب و مەرزبانــی ئازەربایجان دەکات کە
بە ســازانێک لە نێوان مەرزبان و ســەرداری
عــەرەب "حذیفە" تەواو دەبێت .شــەڕەکە
بــەو مەرجە کە "حذیفه" نە کەس بکوژێت
و نەکەســیش بــە دیــل بگرێــت ،هەروەها
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ئاگردانەکان کاول نەکات و هێرش نەباتە سەر
کوردانی بالسجان ،ســەبەالن و ساترودان و
بــە تایبەتیش ڕێگری لە خەڵکی شــیز و لە
هەڵپەرکێی ڕۆژانی جەژن و ئایینەکانی دیکە
نــەکات"[ ]7لەگەڵ مەرزباندا ئاشــتی تەواو
دەبێت .لە ســەدەی چوارەمــی هیجریداش
(کۆتایی سەدەی  ١٠زایینی) هێشتا ئاماژە بە
زۆرینەیەکی کوردی لەم ناوچەیە دەکرێت ،بۆ
نموونــە "بوعبداللە محمد بن احمد مقدس"
لە "احســن التقاســیم في معرفة االقالیم"دا
لەبارەی ســەلماس ڕادەگەینێ کە "شارێکی
چاکە و برجێک و چۆمێکی هەیە و مزگەوتێک
[]8
لە ناو بازارەکەیەتی و دانیشتووانی کوردن".
ناکۆکییەکانی دیناستییەکانی (بنەماڵەکانی)
کورد وەکوو شەدادی و ڕەوادی و هێرشەکانی
غوز/ئوغــووز بــۆ ناوچە ،هەم بــوو بە هۆی
الوازی دەســەاڵتی کوردی وهــەم گۆڕانی
پێکهاتەی ئێتنیکیی ناوچەکە .بە هاتنی تورکە
غوزەکان ،حوکمڕانی کــوردەکان لەو ناوچانە
کۆتایی پێ دێت و هەردوو خانەدانی ڕەوادی
و شــەدادی لە ئاران و ئازەربایجان دەکەونە
ژێر دەسەاڵتی ســەلجووقییەکان .پێکهاتەی
ئێتنیکیی ناوچەکە ،بە تایبەت لە شارەکان بە
قازانجی تورکەکان دەگۆردرێت .کوردەکان لە
ساڵی بیست و چوارەم
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ناوچە شاخاوییەکان ئاسێ دەکرێن" .ابن اثیر"
لەباری ڕووداوەکانی ٤٢٠ی کۆچی ( ١٠٢٩ز)
دەنووســێ کە "غوزەکان لە ورمێ کۆبوونەوە
و ڕێگەی هەکارییان کە تابیعی مووســڵ بوو،
گرتەبەر .لەوێش لەگەڵ کوردەکان بە شــەڕ
هاتن و شەڕێکی قورس ڕوویدا کە کوردەکان
شــکان و غوزەکان دارایی ،ژن و مناڵەکانیان
(ئی کــوردەکان) بە دیل گــرت .کوردەکان
ناچار بوون کە پەنا بۆ شاخ و دۆڵە ئاسێیەکان
[]9
بەرن".
پــاش جێگیربوونــی هــۆزە تورکەکانی
خوارەزمــی ،ســەلجووق ،قەرەقویونلو و ئاق
قویونلو ،ئیتر ئاســەواری دانیشــتووانی کورد
لە نــاو شــارەکانی خــۆی و سەلماســیش
نامێنی و دانیشــتووانی کــوردی ئەو ناوچانە
یــان قەالچۆ دەکرێــن یان دەتوێنــەوە یان
بــۆ ناوچە شــاخاوییەکانی ڕۆژئاواتر هەڵدێن.
هێرشی مەغۆلەکان ئەو پرۆسەیە خێراتریش
دەکات .بــۆ نموونە "حمداللە مســتوفی" لە
ســاڵی ٧٤٠ی کۆچی ( ١٣٤٠ز)دا دەربارەی
پێکهاتەی ئەتنیکیی شاری خۆی ڕادەگەیەنێ

کــە "خەڵکەکەی دێمســپی و خەتایینەژاد
و چاکــن ،بۆیە خــۆی وەکوو تورکســتانی
ئێران دەناســرێت ]10[".دربارەی سەلماسیش
دەنووســێ کە "هەواکەی بەرەو ســاردییە و
ئاوەکەی لە شــاخەکانی کوردســتانەوە دێت
و دەچێتــەوە دریاچەی چیچســت (ورمێ)...
خەڵکــی [ســەلماس] ســوننیی پاکدینن و
بــەردەوام لەگەڵ کوردەکاندا لە شــەڕدان.
چونکە ئەم شەڕانە زاتی و مەورووسین ،ئاش
[]11
نابنەوە".
ئەمە ئەو ڕاســتییە دەردەخات کە چەند
سەدســاڵ کوردەکان لە شــارەکانی باکوور-
رۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە هاوســنووری
ئازەربایجان دەرکران و لە ناوچە شاخاوییەکانی
ڕۆژئاوای خۆی و سەڵماس دەژیان .کۆتۆلیش
یەکێــک لەو ناوچــە شــاخاوییەکانە کە بە
درێژاییی مێژووی کــورد ماوەتەوە .لە بەڵگە
مێژووییەکانــدا ،یەکــەم ئاماژە بــە کۆتۆل
دەگەڕێتــەوە بۆ ســەردەمی خوارەزمییەکان.
جــاری یەکــەم نــاوی قــەاڵی کۆتــۆل لە
ســاڵی ٦٢٤ی کۆچــی ( ١٢٢٧ز) لە کتێبی
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مێژوویی "ســیرت جاللالدین منکبرنی" لە
الیەن "شــهابالدین محمد خزندزی زیدری
نســوی"دا هاتووە کە دەڵێــت "کوڕی 'ملک
خامــوش' [نــەوەی ئەتابەکــی ئوزبەکی] لە
ئەتابەکەکانی ئازەربایجــان لە قەاڵی کۆتۆل
دانیشــتبوو و ئەوەنــدە لە ســەقامگیربوونی
قەاڵکــە دڵنیا بوو کە فەرمانــی جەاللەدینی
خوارەزمشــاهیی لەژێر پێ دادەنا و ئیدیعایی
[]12
پاشایەتیی هەبوو".
بە هاتنی دونبولییەکان کوردکان گەڕانەوە
بۆ ســەلماس و خــۆی .بە پێــی گێڕانەوەی
شــەرەفخان ڕەچەڵەکــی دونبولییــەکان
دەگەڕێتەوە بۆ کەســێک بە ناوی عیســا کە
گۆیا بــۆ فەتحی ئازەربایجــان هاتبوو بۆ ئەو
ناوچەیــە و ســوڵتانەکانی ڕابــردوو ناحیەی
سوکمەنئاوای خۆیانیان وەکو ئۆجاقلق پێیان
بەخشیبوو .شــەرەفخان هەروەها ڕادەگەیەنێ
کە "دونبولییەکان لەسەرەتادا ئێزیدیی بۆتان
بــوون و دواتر بــوون بە ســوننی و یەکێک
لــە نەوەکانی عیســابەگ بە نــاوی حاجی
بەگی کوری شــێخ بەهلوول بەگ پێشینەی
موالزیمەتی شا تەهماسبی سەفەویی هەبووە.
شــا تەهماســب شــاری خۆیــی زەمیمەی
سوکمەنئاوای کرد و وەکوو ئەیالەت ،بەخشی
بە حاجی بەگ و لەقەبی حاجی سوڵتانی پێ
دا .ســنووری ســەرحەدی وان و پاســەوانی
سنوری بە حاجی سوڵتان درا و دونبولییەکان
چوونە ناو شاری خۆی .دوایی تێکهەلچوونێکی
دونبولییەکان لەگەڵ قزلباشــەکان ،مەنسور
بەگی کوری محمەدی بەگ دەچێتە ئاستانی
سولتانی عوســمانی و ئەویش گەلیی کۆتۆل
و بەرگری وەکوو ســەنجاق دەبەخشــێتەوە
بە مەنســور بەگ" و ئامــاژە بەوە دەکات کە
"ئێستا کە سالی )١٥٩٦( ١٠٠٥ە حوکمرانیی
[]13
ئەو ناوچەیە هێشــتا لــە دەســتیدایە".
دونبولییــەکان وەکوو مەحموودییەکان کە بۆ
ماوەیەکی درێژ کۆتۆل لەژێر دەســتیاندا بوو،
بە پێــی هەلومەرج وەالئیــان دەگۆڕدرا؛ بەم
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شێوەیە لە نەخجیوان تا سەلماس و تەنانەت
مــاوە بە ماوە تەورێز و ورمێش دەکەوێتە ژێر
دەسەاڵتی ئەمیرە کوردەکانی دونبولی .ئەمجا
هەنــدێ جار موتیعی عوســمانین و هەندێ
جاریش لە ڕیکابی قزلباشەکاندان .کۆتۆلیش
بــە پێــی وەالئــی ئومەرایــی مەحموودی
جاروبار دەکەوێتە ژێر حوکمڕانی عوســمانی
و جاروباریــش ئی ئێران .ســەرەڕای زۆریی
ژمارەی دانیشــتووانی دونبولی ،لە گێڕانەوەی
زارەکــی ناوچەدا وەکوو "کۆتــۆال مهەندان"
پێناســە کراوە لە بەر ئەوەی کە زیاتر لە ژێر
دەســتی مەحموودییەکاندا بووە .لە کوردیی
کرمانجیــی ناوچــەدا مهەند بە میرنشــینی
مەحمودی دەگوترێت.
کۆتــۆل تەنانــەت هەندێک جــار وەکوو
میرنیشینۆکێکی سەربەخۆ ناوبراوە .لە سااڵنی
١٥٧٧دا کێشــە دەکەوێتە نێوان میرنشینی
نو
هەکاری بە میری زینەلبەگ و شاقولییەکا 
یەکێک لە کورەکانی شاقولی بە ناوی غازی-
کە لــە گەڵ براکانی لە زیندانی واندا بوون-
بــۆ الی ســەفەوی هەڵدێت .بۆیە ســەدری
ئەعزەمی عوســمانی لە  ٢٠شــەعبانی ٩٨٥
( ١١نۆڤامبــری )١٥٧٧دا بۆ بەگی هەکاری
زەینەلبــەگ  ،بەگی مەحموودی حەســەن
بەگ و بەگی کۆتۆل وەلی بەگ "حکم مهمە"
دەنێرێــت و داوایان لــێ دەکات کە دەبێ لە
هێنانــەوەی غازی بە مردوو یان زیندوو درێغ
نەکەن و نامەیەکیــش بۆ براکانی لە زینداندا
بنووســن کە براکەیــان ڕازی بکەن بێتەوە و
[]14
ئەگەر ڕازی کرا ،سەنجاقیان پێ دەدرێت.
پێشتر لە ساڵی ١٥٦٥دا بە پێی تەوجیهاتی
ئەیالەت و سەنجاقەکانی عوسمانی ستاتوسی
ســەنجاقێکی ئەیالەتی وان دراوە بە بارگری
و کۆتــۆل و مەقســود بەگ وەکــوو حاکمی
دەستنیشــان کراوە ]15[.لــە  ١٥٧٥تا ١٥٨٥
لەتەنیشت سەلماس ،موکس ،بەتلیس و موش
و بەرگری ،ســۆما و تەنانــەت ورمێ ،کۆتۆل
وەکوو سەنجاقێکی سەربەخۆی ئەیالەتی وان
ساڵی بیست و چوارەم
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پێناسە کراوە ]16[.لە تەقسیماتی سەنجاقەکانی
وان لە قەلەمرەوی عوسمانی لە ساڵی -١٦٣١
١٦٣٢دا وەکــوو موکس ،ئەلبــاک ،بارگری،
خۆشاب و زۆر شــوێنی دیکە ،بە کۆتۆلیش،
[]17
ستاتوسی لیوا (کانتۆن) دراوە.
ریاحــی ئیدیعــا دەکات کــە کۆتۆل لە
ســاڵی ٩٩٢ی کۆچــی ( ١٥٨٤ز) لە الیەن
عوســمانیەوە داگیر کرا ،بەاڵم سەفەوییەکان
لە ســاڵی ٩٩٦ی کۆچــی ( )١٥٨٨جارێکی
دیکــە گەڕانەوە کۆتــۆل ]18[.ڕیاحی هەروەها
ڕادەگەیەنــێ کە "لە لەشکرکێشــی ســاڵی
١٠٤٥ی کۆچی ( ١٦٣٥ز) دا مورادی چوارەم
خۆی داگیر کرد ،بەاڵم لە تەنیشــت قەاڵی
کۆتۆلــەوە تێپەر بوو؛ چونکە ئەوەندە قایم بوو
نەیوێرا گەمارۆی بــدات .بۆیە لە ڕێککەوتنی
ئاشتیی ســاڵی ١٠٤٩ی کۆچی ( ١٦٣٩ز)دا
مەرجــی دانا کە ئێرانییــەکان قەاڵی کۆتۆل
کاول بکەن .بــەاڵم ئێرانییەکان پاش مردنی
ئەو پادشایە دەرفەتیان قۆستەوە و قەاڵکەیان
[]19
سالم ڕاگرت".
لە تەقسیماتی سەنجاقەکانی ویالیەتی وان
لە ســاڵی ١٦٣٧دا ،کۆتۆل دیار نیە .لەوانەیە
لەو کاتەدا لەدەست ســەفەوییەکاندا بووبێت
یان وەکوو قلچ ئیدیعا دەکات "مەحموودی و
خۆشاب وەکوو یەک سەنجاق ئیعتیبار کراون
و سەنجاقەکانی شاخ (شاتاخ) ،ئەلباک ،کۆتۆل
و میرعەشیرەتیی شــکاک لەم تەقسیماتەدا
دیار نین .لەوانەیە وەکوو بەشــێک لە ئەلباک
لە نێوان ســەنجاقەکانی ورمێ و مەحموودیدا
حسێب کرابن ]20[".دیســان لە تەوجیهێکی
دیکەی تەقســیماتی ســەنجاقەکانی وان لە
ساڵی ١٦٤١-١٦٣٢دا کۆتۆل وەکوو لیوایەکی
[]21
(کانتۆن) ئەیالەتی وان پێناسە کراوە.
ئەولیا چەلەبی لە ســاڵی ١٠٦٥ی کۆچی
( )١٦٥٥دا لە کۆتۆلەوە بۆ ئێران تێدەپەڕێت.
هەندێــک زانیاریی ئەفســانەیی پێشــکەش
دەکات کە لەگەڵ ڕاستییەکان ناگونجێت .بۆ
نموونە لەســەر قەاڵی کۆتۆل ڕادەگەیەنێ کە

یەکێــک لە نەوەکانی چەنگیزخانی موغول بە
ناوی "محمودشاه غازان" وەزیرێکی سەررەقی
بەناوی "قوطور"ی هەبووە .شــاـ ئەمری پێ
دەدات کە لەسەر ئەو شاخە بەردینە قەاڵیەک
دروست بکات .ئەویش لە ساڵی ٦٩٤ی کۆچی
( ١٢٩٥ز)دا قەاڵکە دروســت دەکات و بۆیە
بە ناوی "قوطور" ناســراوە ]22[.زانیاری ئەولیا
چەلەبی دەربــارەی قەاڵی کۆتــۆل هەڵەیە
چونکە وەکوو پێشتر ئاماژەی پێکرا ،لە ساڵی
)١٢٢٧( ٦٢٤ی کۆچیــدا "نســوی" باســی
قــەاڵی کۆتۆلی کردووە .لــە حاڵێکدا ،قازان
خان  ٤٤ســال دواتر تازە لــە دایک دەبێت.
دیارە چیرۆکی ناوەکەش هەر فانتێزیای ئەولیا
چەلەبییــە .بەاڵم بە پێی شــایەتیی ئەولیا لە
کاتی ســەردانەکەیدا ،کۆتۆل لە چوارچێوەی
قەلەمرەوی سەفەوییەکاندا بووە.
پاش هێرشی قاجارەکان لە ساڵی ١٨٢١
و  ١٨٢٢بۆ سەر ســنووری عوسمانی ،کە لە
هەر دوو ال کوردەکان بەشــداریی چاالکیان
تێدا هەبــوو ،ڕێککەوتنی یەکەمی ئەرزرۆم لە
ســاڵی  ١٨٢٣لەنێوان هــەردوو واڵتدا واژوو
کرا .یەکێــک لە مژارەکانــی ناکۆکیی قاجار
و عوســمانی ،کوردەکانی ســەر سنوور بوون
کە لــە مادەی ســێی ڕێککەوتنەکەدا وەکوو
مادەی "ئەکراد مادەســی/مادەی کوردەکان"
پێناســە کرابوو .کێشە لەسەر چوونە هەوار و
هەوارگەی کوێســتانان و هاوینانی هۆزەکانی
ســیپکی و حەیدەرانــی بوو کــە دەکەوتنە
نێــوان ســنووری ئیمپراتورییەکانــی قاجار
و عوســمانی کــە ئیتر نە بە پێــی چەمکی
ئومەتــی جاران بــەاڵم بە پێــی پێوەرەکانی
پەیوەندییــە نێونەتەوەییــەکان لەگەڵ یەک
هەوڵســوکەوتیان دەکرد ]23[.تا ساڵی ١٨٢٥
کە مەهمــەت ســەعید غالب پاشــا وەکوو
دانوســتانکاری عوســمانی دەستنیشان کرا،
لەســەر مالکییەتی شارۆچکە و قەاڵکانی وان
و هەکاری بەتایبەت لەسەر قەاڵکانی کۆتۆل،
چاری (چەهریــق) و دێرک ناکۆکی لە نێوان
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هەردوو ال هەبوو .سەبری ئاتەش ڕادەگەیەنێ
کە "عوسمانییەکان ئیدیعایان دەکرد کە ئەو
قەاڵیانە سەر بە خۆشــابن و ئێرانییەکانیش
دەیانوت بەشــێکن لە خۆی ]24[".کێشــەی
تابعییەتی قەاڵی کۆتــۆل -بە درێژایی ٤٠٠
ساڵ -خالێکی ناکۆکیی نێوان مەحموودی و
دونبولــی بوو .بۆ ماوەی نزیک چەند ســەد
ســاڵی تریش بوو بە هۆی کێشە و ناکۆکیی
نێوان قاجار و عوسمانی .کێشەکە لە الیەکەوە
لەسەر پێگەی ستراتێژیکی کۆتۆل و قەاڵکەی
بوو کە بــۆ هەردوو دەوڵــەت گرنگ بوو .لە
الیەکی دیکەشــەوە هۆزە کوردییەکان هیچ
گرنگییان بە سنوورەکان نەدەدا؛ حەیدەرانی،
میالن ،جەاللی ،سیپکی و شکاک لەو ناوچانە
بەبێ بەفەرمی ناسینی قەلەمرەوی عوسمانی
و ســەفەوی/نادری/زەندی/قاجار هاتووچۆیان
دەکــرد ،بەتایبەت کە زۆربەی کوردەکان ئەو
کاتە ژیانی ڕەوەندییان هەبوو.
بە پێی مــادەی ســێهەمی ڕێککەوتنی
دووهەمی ئەرزرۆم لە ســاڵی ١٢٦٣ی کۆچی
( ١٨٤٧ز) ،بڕیــار درا کــە ســنوورەکانی
عوســمانی و قاجــار بــە پێــی ســتاتوس،
واتە هەلومەرجــی ئەوکاتەی ســنوورەکان،
هەڵســووکەوتیان لەگەڵ بکرێ و لێژنەیەکی
پێکهاتــوو لە نوێنەرانی عوســمانی و قاجار و
دوو واڵتی ئینگلیز و ڕووس وەکوو نێوبژیکەر،
ســەردانی ســنوورەکان بکەن .لە الی قاجار
میرزا جەعفەرخان موشــیرولدەولە و لە الی
عوســمانییەکان دەروێش پاشــا دەستنیشان
کــران کــە دەبوایە پــاش کۆبوونەوەیەک لە
بەغدا دەست بە کار بن بۆ دەستنیشانکردنی
ســنوورەکان لە موحەممەر (خورەمشەهر)ەوە
[]25
بەرەو باکوور.
لــەم نــاوەدا محەممەدشــای قاجار لە
ســێپتامبری ١٨٤٨دا مرد و ناســرەدین شاه
لە ئۆکتۆبری هەمان ساڵدا وەکوو شای قاجار
دەستنیشان کرا .لە هەمان کاتدا لە خوراسان
شۆڕشێک ســەری هەڵدا .عوسمانییەکان کە
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ئاگاداری هەلومەرجی نادیــاری حوکمرانیی
قاجارەکان بوون ،هەلەکەیان قۆســتەوە و بە
دەروێش پاشا فەرمان درا کە پێش گەیشتن
بۆ بەغدا لە ســەر ڕێگای خۆی کۆتۆل داگیر
بکات .دەروێش پاشــاش لــە ڕێگاکەی بەرەو
بەغدا ،بە فەرماندەیی ڕەشید پاشای فەرماندە
لەشکەری وان کۆتۆلی داگیر کرد .لە ئاڤریلی
 ١٨٤٩میلەیەکی مــەرزی لە کۆتایی گەلیی
کۆتۆل دانرا کە لەســەری نووسرا بوو "حدود
علیه عثمانی ]26[".ئیستاش لەو جێگایە
دولت 
پردی ڕێی ئاسنی کۆتۆل لێیە کە کوردەکان
پێــی دەڵێــن "پرا ســینۆر/پردی ســنوور".
عوسمانییەکان دەیانویست لە کاتی دانوستاندا،
قاجــارەکان لەبەرامبــەر کاری ئەنجامدراودا
دابنێــن و هەندێک بەڵگەیــان ئامادە کردبوو
کە گوایە کۆتۆل لە کۆنەوە مولکی میرنشینی
مەحموودی بووە .مەقسوود ئاغای شەمسکی
خەڵکی کۆتۆل کە یەکێک لە شــاهیدەکانی
ئــەو بەڵگانە بوو لە الیەن عوســمانییەکانەوە
کرابــوو بە مودیری کۆتــۆل ]27[.پاش مردنی
مەقســوودئاغا کورەکەی ئەحمــەد ئاغا وەک
[]28
میراتگر بوو بە مودیری کۆتۆل.
بــە پێی گێڕانــەوەی فرێدریک میلینگن
لە نێوەڕاستی ١٨٦٠ـــەکاندا ،عوسمانییەکان
 ٣٠٠باشییبۆزووقی (میلیشیا) ئەڵبانییان لە
کۆتۆل جێگر کردبوو .بۆ ماوەیەک بینباشــی
(ســەرگورد) عوســمان بەگ ناوێــک وەکوو
فەرمانــدەی هێــزەکان دەنێرن بــۆ کۆتۆل.
بەاڵم ئەم عوســمان بەگە هەمان فرێدێریک
میلینگێــی[ ]29بــە ڕەچەڵــەک ئینگلیــزە.
فرێدێریک میلینگێن کوڕی جولیوس مایکل
میلینگێــن ،حەکیمی دەربــاری مەحموودی
دووەمی عوســمانی بوو .مایکل میلینگێن کە
بە ڕەچەڵەک ئینگلیزی بووە ،بەشــداریی لە
شــەڕی یۆنان بە دژی عوســمانیدا کردووە.
پاش بەدیلگیرانی لە الیەن عوسمانییەوە بووە
بە حەکیمی دەربــار .فرێدێریک میلینگێنی
کوڕی جولیوس مایکل لــەوێ گەورە بووە و
ساڵی بیست و چوارەم
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چەندین ناوی بە کار هێناوە ،لەوانە عوسمان
بەگ ،قبرســزادە عوسمان پاشــا ]30[.وەکوو
ئەفسەری سپای عوسمانی ئەرکدار کراوە کە
کە فەرماندەییی هێزەکانیان لە کۆتۆل بکات
[]31
و لە ساڵی ١٨٦٤دا دەچێتەوە بۆ کۆتۆل.
میلینگێــن لــە ســاڵی ١٨٧٠دا
بەسەرهاتەکانی خۆی لە کۆتۆل و کوردستان
وەکــوو کتێبێک لە ژێر نــاوی "ژیانی کێوی
لە ناو کوردەکاندا"[ ]32باڵو دەکاتەوە .کتێبەکە
هــەم لێکۆلینەوەیەکی ئێتنۆگرافیکە هەمیش
گێڕانــەوەی ڕووداوەکانی ئــەو ماوەیەیە کە
لــە کۆتۆل ماوەتــەوە .گرینگریــن ڕووداو لە
ماوەی مانەوەی لە کۆتۆل کە شــایەدی بووە،
کێشــەی هۆزە کوردییەکانی ئەو ناوچەیەیە.
لە ساڵی ١٨٦٠دا هاوپەیمانییەک پێکهاتوو لە
هۆزەکانی تاکوری ،موقری و شکاک بە هاندان
و پشتگیریی موتەسریفی وان ،ئیسماعیل پاشا
هێرش دەبەنە سەر هۆزی میالن .هۆزی میالن
پەنا دەبــەن بۆ قاجارەکان .شــازادەی قاجار
لەسەرەتا بە نەرمی پێشــوازی لە میالنەکان
دەکات ،بــەاڵم کاتێــک دەبینــێ ناتوانــێ
بەرژەوەندییە مادییەکانی لە الی سەرۆکهۆزی
میالن دەســتەبەر بکات ،فەرمانی سەربڕینی
دەدات ]33[.بە ســەدان ئەندامی هۆزی میالن
لــە الیەن هێزی قاجــارەوە قەاڵچۆ دەکرێن.
لەم بەینەدا عوســمانییەکان موتەسەریفێکی
کورد بــۆ ئــەوان دەستنیشــان دەکەن کە
هەمان ڕەســوول پاشــای بــرای مەحموود
پاشای ڕەواندزییە .ڕەسوول پاشا کە ئاگاداری
کێشــەکان دەبێت ،لە جیاتــی ڕەچاوکردنی
بەرژەوەندییە شەخسییەکانی ،ئەو ئۆتۆریتەیە
دەداتەوە بین باشی عوسمان بەگ (میلینگێن)
کە ڕێگە لە شەڕی ناوخۆییی هۆزە کوردەکان
بگــرێ و دەرفەت بۆ گەڕانــەوەی میالنەکان
بــۆ زێدیان -لە ســەتمانس ،ئێنگــزا مالن و
چەنــد ئاوایی دیکــە لە ڕۆژئــاوای کۆتۆل-
بڕەخسێنێ .کۆنفدراســیۆنی هۆزی میالن لە
هەمــوو الیەکڕا هێز کۆ دەکاتــەوە ،تەنانەت

ئەندامانی هۆزەکە کە لە ناو ســپای ڕوسیادا
ئەفســەر بوون بۆ شــەڕ دێنە گەلیی کۆتۆل
و هێزەکانــی میالن لە الیەک و هاوپەیمانیی
ســێ هۆزی دیکەی کــورد لەالیەکی ترەوە
لــە چۆلچیمەنی نێــوان کۆتۆل و ســەرای،
لەبەرامبەر یەکتر ڕادەوەســتن .بە نێوبژیوانیی
میلینگێن و هێزەکانی ،شــەڕەکە بەبێ زیانی
زۆر تەواو دەبێت و میالنەکان دەگەڕێنەوە بۆ
گوندەکانیان ]34[.لەوانەیە بوونی ڕەسوول پاشای
ڕەواندزی یەکەم تۆی کوردایەتی بێت کە لەو
ناوچەیەدا چاندرابێ و بووبێت بە سەرەتایەک
بۆ هەستی کوردایەتی و تێپەراندنی سنووری
هۆز لە ناوچــەدا .میلینگێن هــەم ئاماژە بە
هەســتی کوردایەتیی ڕەسوول پاشا دەکات و
هەمیش بە شێوازی شەڕەکە کە زۆر جیاوازە
لە شەڕەکانی پێشــوو .لە شەڕەکانی پێشوودا
مەروماالت و داراییی الیەنی شکەستخواردوو
تاالن دەکــرا و خەڵکەکــەی قەاڵچۆ دەکرا،
بەاڵم پاش شکەســتی شکاکەکان شتێکی وا
ڕووی نەدا .بوونی ڕەســوول پاشا و نێوانگێڕی
بۆ سنووردارکردنی و لە کۆتاییدا تەواو کردنی
شەڕەکە دەبێ فاکتۆرێکی سەرەکی بێت.
پاش ئەو شەڕە هیچ کاتێک لە نێوان ئەو
هۆزانەی ناوچەدا شەڕ دروست نەبوو و تەنانەت
چەند ساڵ دواتر لە پێناوی کوردایەتیدا شان
بە شانی یەکتر لە بەرامبەر دوژمن ڕاوەستاون.
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میلینگێن یەکەم کەسی ڕۆژاوایییە کە ئاماژە
بە ناســیۆنالیزمی کوردی لە سەدەی نۆزدەدا
بکات.
ملیلینگێن ڕادەگەیەنێ:

"وا دیــارە تایێکــی شۆڕشــگێرانە
مێشــکی هەموو نەتــەوەی کوردی
هەڵمســاندووە .بــە پێــی ئەزموونی
شەخسیی خۆم کە پەیوەندیم هەبووە
لەگەڵ زۆرێک لە سەرۆکەکانی بزاڤە
نەتەوەییەکانی کورد ،وەکوو ئەحمەد
پاشــای ســولێمانی ،ڕەســوول پاشا
لەگەڵ بــرا و کوڕەکانیــان ،دەتوانم
بە بێ زێــدەروی دوپات بکەمەوە کە
هەستی نەتەوایەتی و خۆشەویستیی
ســەربەخۆیی هێنــدەی هەمــوو
نەتەوەیەکــی دیکە لە ناخی کورداندا
[]35
ڕیشەی قووڵی هەیە".
دەروێش پاشا نوێنەری عوسمانی بۆ کۆمیسیۆنی
تەحدیدی حــدوود بۆخۆی دەچێتەوە کۆتۆل
و قشــلەیەکی عەسکەری دروســت دەکات.
نامەیەکیــش بۆ محەمەد میرزا حاکمی خۆی
دەنووســێت و لــە نامەکەدا ئیدیعــا دەکات
کــە "تەماشــای کتێبەکانــی کتێبخانەکانی
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مەحکەمەی بااڵی عوسمانی کراوە و ئەرکانی
دەوڵەت هەر هەموویان لێکۆڵینەوەیان کردووە
[و دەرکەوتووە ] کە قەرییەی ناوبراو [کۆتۆل]
و تابیعاتی لە [زیمنی] مولک و ســەرحەداتی
"وان"ە .جگەلەوە لە ســجالتی مەحکەمەی
کتێبی واندا بە ڕاشکاوی نووسراوە که کۆتۆل
و مەحمــوودی و دێهاتــی تابیعیــان هەموو
مولکی دیاریکراوی (موختەســی) ســنووری
بەلــدەی "وان"ن .لــە ســەر بنەمــای ئەو
ڕاستیەش من ئەرکدار کراوم کە لەسەرحەدی
ئێســتا نیشــانەیەکی لێــک جیاکــەر بینا
بکەم ]36["...قلچ ئیدیعا دەکات که تا شــەڕی
عوســمانی و ئێران لە ســاڵی ١٨٢٣-١٨٢١
کۆتۆل هەر بەشــێک بووە لە ویالیەتی وانی
عوســمانی ]37[.ئولوئەرلــەر پێــی وایــە کە
ئیمپراتۆریی عوســمانی پاش هێرشی عەباس
میرزای قاجار بۆ ســەر عوسمانی لە -١٨٢١
١٨٢٣دا کۆتۆلــی لەدەســت داوە و پێشــتر
بەشــێک بووە لە خاکی عوســمانی ]38[.پاش
شەڕی عوسمانی و ڕوس لە ١٨٧٧دا کۆتۆل بە
پێی مادەی ٦٠ی کۆنگرەی بەرلین لە ســاڵی
١٨٧٨دا درا بە ئێران .مادەکە ڕادەگەیەنێ کە
"سەحرای ئەلەشــگرد و شاری بازید بە پێی
فەســلی ١٩ی ڕێککەوتنی ئەیاستیفانۆس کە
بە دەوڵەتی ڕووسیا درابوو ،دەگەرێتەوە بۆ سەر
ساڵی بیست و چوارەم
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نەخشەی کۆلۆنێل ڕایدر ،نوێنەری ئینگلیس لە کۆمیسیۆنی
تەحدیدی حدوود لەسەر دیاریکردنی سنووری عوسمانی
و قاجار

عوسمانی .بابی عالی (عوسمانی) شاری کۆتۆل
و عەرزەکانی دەوروبەری بە پێی ڕێککەوتنی
کۆمیســێرەکانی ئینگلیــس و ڕوســیا کە بۆ
دەستنیشانکردنی سنووری عوسمانی و ڕوسیا
[]39
دیاری کرابوون ،دەدرێتەوە بە پەرســیا".
لە هەموو لێکۆڵینــەوە تورکیەکاندا ئیدیعای
عوسمانیبوونی کۆتۆل دەکرێت .وەرگرتنەوەی
کۆتۆل بۆ قاجــارەکان ئەوەندە گرنگ بوو کە
ناسرەدین شا بۆ وەدەستهێنانەوەی ئەو ناوچەیە
سەفەر بۆ ئەورووپا بکات ]40[.کێشەکانی نێوان
ئێران و عوســمانی لەسەر عەرزی کوردستان
لەو ناوچەیە تا ساڵی  ١٩٣٠لە کاتی شۆڕشی
ئاگریدا بە ڕادەســتکردنی کۆتــۆل بۆ ئێران
بەردەوام بوو.
لە ڕاســتیدا هەتا ئەو کاتەی میرنشــینە
کوردییەکان ،بــە تایبەت مەحموودی هەبوو،
حزووری هێزی دەوڵەتەکانی ناکورد لە کۆتۆل
بەدگمــەن ڕووی دەدا .تەنیــا ئــەو کاتەیکە

هێرشــیان دەبردە سەر یەکتر ،قەاڵی کۆتۆل
بە سەرباز یان عەسکەری ئەم و ئەو پڕ دەکرا.
دروستە کە پاش هێرشی عەباس میرزا بۆ سەر
عوسمانی ،قاجارئیدیعای خاوەندارێتی کۆتۆلی
کرد ،بەاڵم تەنیا مەحمودی حزووری نیزامیی
هەبوو و تەنانەت "عوســمانی"ش حزووری
عەسکەریی لەوێ نەبوو .دەستبەدەستبوونی
کۆتۆل لە الیــەن عوســمانی و قاجارەوە لە
ئاکامــی ناکوردیکردنــی ئیــدارەی ناوچە و
هەروەها لەناوبردنی میرنشــینە کوردییەکان
لە کۆتۆلیــش بوو بە هــۆی الوازکردن و لە
کۆتاییدا لەناو بردنی میرنشــینی مەحمودی.
ناوەندی میرنشینی مەحمودی لە کاتی خۆیدا
شارۆچکەی ســەرای بوو کە ئێستا دەکەوێتە
باکــوری کوردســتان .مــەودای ســەرای تا
کۆتۆل ٣٠کیلۆمەتر و تا خۆی  ٦٠کیلۆمەترە
کە هەمووی شــاخاوییە .نــاوە لۆکالییەکەی
کۆتۆلیش وەکوو پێشتر ئاماژەی پێ کرا "کۆتۆال
مهەندانە" ،واتە کۆتۆلی مەحمودی .سەرەتایی
دروستبوونی دەوڵەتانی ناوەندگەرایی ئێرانی و
عوسمانی بوو بە هۆکاری ناکۆکیی سنووریی
ئەو دوو دەوڵەتە لەســەر کۆتــۆل کە دواتر
ڕادەســتی قاجار کرا .لە ئۆکتۆبری ١٨٧٩دا
کاربەدەســتانی عوسمانی بە فەرمی کۆتۆل و
دێهاتەکانــی ڕادەســتی "محمد صادق خانی
[]41
امین نظامیان" کرد.
دوایی زاڵبوونی قاجار ،بەرەبەرە دەسەاڵتە
کوردییەکــەی کۆتۆلیش ســنووردار کرا .لە
ســاڵی ١٢٩٩ی کۆچــی ( ١٨٨٢ز) حاجی
یوسف سەیفولدەولە میرزا ،کە حاکمی خۆی
و یەکێک لە نەوەکانی فەتحەلی شــای قاجار
بوو ،عەلی خانی شــکاکی دەهێنێتەوە خۆی.
دیارە عەلی خان پاش شــەڕێک ناچار کرابوو
کە لە کۆتۆل دانیشــێت .میــرزا بە یارمەتی
غوالمعەلی دونبولی و کورڕەکەی ،عەلی خانی
شکاک دەستگیر دەکەن و دەینێرن بۆ تەورێز.
عەلــی خان لە زیندانی تەورێز کۆچی دوایی
[]42
دەکات.
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شارۆچکە و قەاڵی کۆتۆل لە ساڵی  ١٨٧٩پاش
ڕادەستکردنی بۆ ئێران ،ئارشیڤی وەلی خانی قاجار

کۆتۆل لە کۆتایی حکوومەتی ناســردین
شــاه و ســەرەتای حکوومەتی موزەفەرەدین
شاهدا تووشی کارەساتی بوومەلەرزە ،برسێتی،
چەندین پەتا و نەخۆشی دەبێت کە لە ئاکامدا
ئاسایشی ناوچەکە زۆر بەرەو نائارامی دەچێت.
بۆ نموونە لە  ٣١ئۆکتۆبری ١٨٩٢دا ســوارە
و پیادەی عوســمانی و هەندێک جەماعەتی
عەشــیرەتە کوردەکانی باکوور هێرش دەبەنە
ســەر کۆتۆل و مەڕوماالتــی خەڵک بە تاالن
دەبەن .قاسم ئاغایی میالنی خەڵکی کۆتۆل لە
شەڕی دژی هێزەکانی تاالنکەردا دەکوژرێت.
بەرەبــەرە چاالکییەکانــی محەمەدخانــی
[]43
شکاکیش لە ناوچە پەرە دەستێنێ.
لــە ناوەڕاســتی ســاڵەکانی ١٨٩٠دا
شــەپۆلێکی کۆمەڵکوژیــی ئەرمەنییەکان لە
عوســمانی دەســت پــێ دەکات .بەداخەوە
خەڵکــی ئەرمەنیــی کۆتۆلیش لــە بەر ئەو
شەپۆلە دەکەون و لە ١٨ی نۆڤەمبەری ١٨٩٥
هەندێک لــە کوردەکانی عوســمانی هێرش
دەبەنە سەر ئەرمەنەکانی دێهاتی گرنەویک و
گڤارانی سەر بە کۆتۆل" .محمد رحیم خان"،
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نایبولحکومەی کۆتۆل خەڵکە ئەرمەنییەکانی
دێهاتــی دەوروبەر لە کۆتــۆل کۆ دەکاتەوە و
دەیاننێرێتەوە خۆی ]44[.هەوڵی سیستماتیکی
عوسمانی بۆ جینۆســایدی ئەرمەنییەکان کە
لە چیاکانی زەیتون-لە دەوروبەری موش -ڕا
دەستی پێ کرد و بو زیاتر لە دوو دەیە درێژەی
هەبوو ،ئاگــری دوژمنایەتیی بە ئەنقەســتی
دەکێشــایە نێوان کــورد و ئەرمەنی .بە پێی
بەڵگەی میســۆنەرەکان ،عوســمانی تەنانەت
کوشــتاری سیســتماتیکی ئەرمەنیەکانی لە
الی ئوروپاییەکانیــش دەخســتە ئەســتۆی
کورد،و دەیویســت بــە بەردێــک دوو قەل
بکوژێت .دوژمنایەتیی نێوان ئەرمەنی و کورد
لە حدوودی عوســمانی لە ســەر پەیوەندیی
کورد و ئەرمەنی لــە ڕۆژهەاڵتیشدا کاریگەر
دەبێــت .کۆلۆنێل کاساگۆڤســکی یەکێک لە
ئەفســەرانی قــەزاق لــە بیرەوەرییەکانیدا بۆ
ڕۆژی  ٢ئۆکتۆبری ١٨٩٧دەنووسێت کە "لەم
دواییانەدا دەســتەیەکی  ٨٠٠-٧٠٠کەســی
لە ئەرمەنییەکان هێرشــیان بردە سەر هۆزی
محەمەدئاغــای کوڕی عەلی ئاغای شــکاک،
کــە یەکێک لە هۆزە کوردییەکانە .سێســەد
کەسیان لێ دەکوژن و داراییەکانیان بە تاالن
دەبەن ...محەمەدئاغا داوای قەرەبووکردنی لە
"ظفروالسلطنە" (حاکمی خۆی) دەکات ،بەاڵم
داواکەی جێبەجێ ناکرێت .بۆیە شەخســەن
هەڵدەســتێت بــۆ تۆڵەســەندنەوە و ڕۆژێک
بەیانی لە یەک فەرســەخیی شــاری خۆی
هێرش دەبەنە سەر گوندی "ڤاڕ" ،کە زۆربەی
دانیشــتووانی ئەرمەنی بوون .پاش کوشتنی
[]45
خەڵکی گوندەکە ،ملک و ماڵیان دەبەن.
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