هەولێری مەغۆل شكێن،

نەك هۆالكۆ ،لەبەر چی؟

د .ڕابیعە فەتاح خۆشناو
(زانکۆی سەاڵحەددین  -کۆلێژی ئاداب)

هەولێــر لــە ســەرچاوە ڕەســەنەكانی مێــژووی
ێ
ئیســامیدا نــاوی بــە ئەربــل هاتــووە ،لــە ســ 
ســەدەی یەكــەم ئامــاژە نییــە بــۆ نــاوی ئەربــل ،تــا
جوگرافینــاس ئیبــن خــورداز بــە (280ك  897/ز
مــردووە) نــاوی هێنــاوە ،پاشــانیش بولدانینــاس ئیبــن
قودامــە (320ك932/ز مــردووە) ،كەچــی ئەوانــی
دیكــە لەگــەڵ ئــەوەی هاوچەرخــی ئەمانــە بــوون
ناویــان نەهێنــاوە ،وەك ئەســتەخری (343ك900 /ز
مــردووە) ،ئیبــن حەوقــل (368ك900 /ز مــردووە)
ئەلمەقدســی (375ك مــردووە) بنیامیــن تەتلیلــی
بگەشــت (569ك11 /ز) ،ئەمــەش بەڵگەیــە لەســەر
ئــەوەی كــە ئەربــل تــا ئــەوكات جێگــەی بایەخــی
جوگرافیناســان و بولدانیناســەكان نەبــووە.
ئەربــل بــە ڕوونــی و ئاشــكرا لــەالی جوگرافینــاس
یاقــووت ئەلحەمــەوی (626ك /ســەدەی 12ز
مــردووە) نــاوی هاتــووە ،كــە هاوســەردەمی
شــااڵوەكانی مەغــۆل بــووە ((ئەربلــی بــە شــارێكی
گــەورە و ئــاوەدان دانــاوە ،كــە قەاڵیەكــی پتــەوی
هەیــە ،دەكەوێتــە الیەكــی شــارەكە و خەندەقێكــی
قووڵــی بــە دەوردا هەبــووە ،لەگــەڵ شــوورەیەكی بــاش
كــە دەوری الیەكــی شــاری داوە)).
كەواتــە قــەاڵ ئــەو ســەردەم (كــە ســەردەمی ئەتابگە
و مــاوەی حوكمڕانیــی ســوڵتان موزەفەرەددیــن
گوگبــوری (630-586ك /ســەدەی 12 -11ز)
بــوو لەالیەكــی شــار بــووە (نــەك ناوەڕاســتی وەك
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ئێســتا) ،ئــەو كات ســەردەمی زێڕینــی ئەربــل
بــووە ،لــە هەمــوو الیەكــەوە خەڵــك و زانایــان ڕوویــان
تێكــردووە و منــارەی چۆلــی و بــازاڕی قەیســەریش
هــەر ئــەو دروســتی كــردوون.
دواتــر جوگرافینــاس زەكەریا ئەلقەزوینی (682ك/
ســەدەی 12ز مــردووە) ،كــە ئەویــش هاوســەردەمی
مەغــۆل بــوو .وەســفی ئەربلــی كــردووە كــە دەكەوێتــە:
((نێــوان هــەردوو زێ ،قەاڵیەكــی پتــەوی هەیــە كــە
مەغــۆل بــۆی نەگیــراوە)) .شــێخ دەبــوی ئەنســاریش
(727ك /ســەدەی 13ز مــردووە) باســی ســەختیی
ێ بــووە،
ێ نیشــتەج 
قــەاڵ دەكات كــە كــوردی لــ 
هەورەهــا ئەبــوو فیــدای ئەیووبــی (737ك /ســەدەی
13ز مــردووە) باســی لــە ئەربــل و قەاڵكــەی كــردووە.
هەرچــی لــە ســەرچاوە فارسییەكانیشــدایە ،ئــەوە
ئەوانیــش زۆر بــە زیادەڕۆییــەوە لــە ســەختی و
قایمــی قــەاڵ دواون ،وەك ڕەشــیدەددین هەمەدانــی
(718ك /ســەدەی 13ز مــردووە) ،مێژوونووســی
دەربــاری مەغــۆل دەڵــێ(( :قەاڵیەكــی ئەوەنــدە
ســەختە ،لــە چارێكــی گــۆی زەوی هاوتــای
نییــە)) ،هەروەهــا مێژوونــووس كاشــانی (730ك/
ســەدەی 13ز مــردووە) كــە مێژوونووســی ســوڵتان
ئۆلجایتــۆی نــەوەی هۆالكــۆ بــووە كــە ئەویــش بــە
زیادەڕۆییــەوە دەڵـێ(( :قەاڵیەكــی زۆر بــەرزە خــۆی
لــە شــانی هــەور دەدات ،ئەگــەر هەڵــۆی بەســەردا
ڕەت بێــت لــە پەلوپــۆ دەكــەوێ)) ،كــە ئەمــەش
زیاتــر بیانــۆ هێنانەوەیــە بــۆ شكســتی مەغــۆل كــە
چەنــدان قــەاڵ و ناوچــەی ســەختیان گرتــووە ،بــەاڵم
لــە هیــچ كام لــە شــااڵوەكانیان قــەاڵی هەولێریــان
بــۆ نەگیــراوە ،ســەرباری گەمــارۆی قورســی ســەر
قەاڵکــە ،كــە ئەمــەش دەری دەخــات خەڵكــی قــەاڵ
و كــوردان زۆر جوامێرانــە جەنــگاون و چۆكیــان بــۆ
داگیركــەران دانــەداوە ،ســەرباری ســەختیی قــەاڵ،
كــە بــە درێژایــی مێــژوو خۆڕاگــر بــووە.

قاییمــی قەاڵكــەش خــۆی لــە شــوورە ســەختەكەی
و دەروازە پتەوەكانــی و بوونــی قوللــەی بەرگــری و
ســەرچاوەی ئــاو (بیــر) ،ڕێــڕەوی نهێنــی ،جگــە لــە
بوونــی خەندەقێكــی قــووڵ بــە دەوریــدا.
ئەربــل لــە ماوەی فەرمانڕەوایی ســوڵتان گوگبوری
دووچــاری پەالمارەكانــی مەغــۆل بووەتــەوە ،وەك
زۆربــەی ناوچەكانــی دیكــەی جیهانــی ئیســامی،
بۆیــە ناچــار بــوو لەگــەڵ حاكمــی ئەتابكییــەی
مووســڵ بەدرەددین لوئلوو (659 - 620ك) لە دژی
مەغــۆل ڕێــك بكــەوێ و ناكۆكییــەكان بــەالوە بنێــت،
بــە هەمــان شــێوە پێوەنــدی بــە خەالفەتــی عەباسیشــەوە
كــردووە ،بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی مەغــۆل و پێكهێنانــی
هێزێكــی هاوبــەش .شــااڵوەكانی مەغــۆل بــۆ ســەر
ئەربــل چەنــد شــااڵوێكن بەدرێژایــی نیــوەی یەكەمــی
ســەدەی حەوتەمــی كۆچــی /ســێزدەی زایینــی ،لەوانــە
لــە ســااڵنی (،634 ،633 ،629 ،628 ،621 ،618
635ك.)...
هــەر لــە ســەرەتاوە ئەربــل و ناوچەكانــی ســەر
بــە ئــەو وەك شــارەزوور و داقــووق كرانــە ئامانــج،
بــە حوكمــی ســتراتیژیەتی ناوچەكــە ،كــە ڕێــڕەوی
لەشكركێشــی مەغــۆل بــوون بــۆ بەغــدا و خەالفەتــی
عەباســی ،هەروەهــا بــەرەو ناوچەكانــی دیكــەی
كوردســتان (دیاربەكــر و جەزیــرە) ،پاشــانیش بــەرەو
شــام و دەوڵەتــی مەملووكــی.
مەغــۆل هۆزێكــی كۆچــەری بــوون لــە بانەكانــی
مەنغۆلیــا (باكــووری ڕۆژهەاڵتــی ئاســیا) دەژیــان،
چیــن لــە ڕۆژهەاڵتییــەوە ،هــەردوو ڕووبــاری جیحــون
و ســیحون لــە ڕۆژئاواییــەوە بــوون.
مەغۆل توانی لە (616ك) پەالماری ناوچەكانی
جیهانــی ئیســام بــدات و لــە (617ك) كۆتایــی بــە
دەوڵەتــی خەوارزمــی هێنــا كــە وەك بەربەســتێك بــوو
لــە نێــوان مەغــۆل و جیهانــی ئیســامی.
پەالمــارە ســەرەتاییەكانی مەغــۆل بــۆ ئەربــل و
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ناوچــەكان تەنیــا بــۆ كۆكردنــەوەی زانیــاری لەبــارەی
هێــز و توانایــی ســپای موســڵمانان ،هەروەهــا بــۆ
چاوترســاندنی هێــزە ئیســامییەكان و تۆقاندنــی
ێ لەگــەڵ
خەڵــك و باڵوكردنــەوەی دڵەڕاوكــ 
ێ
بەدەســتهێنانی دەســتكەوت و ســامان بــوو ،بۆیــە بـ 
ئــەوەی نزیكــی ئەربــل بكــەون دەگەڕانــەوە.
بــەاڵم بــە مردنــی ســوڵتان كوگەبــەری حاكمــی
ئەربــل و گەڕانــەوی ئەربــل بــۆ ســەر خەالفەتــی
عەباســی ،هێرشــەكانیان توندتــر كــرد ،ئــەوە بــوو لــە
(634ك) بــە تونــدی پەالمــاری ئەربلیــان دا و بــە
ســەركردایەتی یەكێــك لــە بــە تواناتریــن ســەركردەی
مەغۆلــی كــە (بوجكتــای) بــە یــاوەری نزیكــەی
( )30هــەزار ســوارچاك و ژمارەیــەك مەنجەنیــق،
توانییــان دەشــتایی شــار بگــرن و شــوورەكەی
بڕووخێنــن و خەڵكــی زۆر بكــوژن ،ئەوانــی تریــش
ڕایانكــردە نــاو قــەاڵ ،مەغــۆل تــااڵن و بــڕۆی
زۆریــان لــە بــازار و شــارەكە کــرد و دەغــل و
دانەوێڵەیــان ســووتاند ،بــەاڵم چەنــدی كردیــان
قەاڵیــان بــۆ نەگیــرا ،ســەرباری ئــەوەی كــە نزیكــەی
( )40ڕۆژ گەمــارۆی توندیــان خســتە ســەری و
لەگــەڵ بەردبــاران كردنــی شــوورەو دەروازەكــەی،
بــەاڵم خەڵكەكــەی خۆڕاگــر بــوون لەگــەڵ ئەمــەی
قــات و قــڕی و برســیەتی و نەخۆشــی لــە نێویــان
باڵوبووبــووەوە ،ژمارەیەكــی زۆری دانیشــتووانەكەی
بوونــە قوربانــی ،كەڵەكەبوونــی الشــەی مــردووان
پەتــای لێكەوتــەوە ،بۆیــە ناچــار بــوون بیانســووتێنن،
بۆشــیان نەدەكــرا لــە قەاڵكــە بیانخەنــە خــوارەوە نــەوەك
خەندەقەكــە پــڕ بێتــەوە.
ســەبارەت بــە هەڵوێســتی حاكمــی مووســڵ
لوئلــوو ئــەوە هــەر زوو پێوەنــدی باشــی لەگــەڵ
مەغــۆل بەســت و لــە گەمــارۆی ئەربلیــش خــۆراك
و كۆمەكــی ســەربازی پێشــكەش كــردن ،لــە
ئەنجامــی گەمارۆكــە حاكمــی ئەربلــی شەمســەددین

كــوڕی باتكیــن ســەر بــە خەلیفــەی عەبباســی لــە
دوورخســتنەوەی مەغــۆل لــە قەاڵكــە ســەركەوت
کاتێــک بــڕە پارەیەكــی باشــی پێیانــدا و مەغــۆل لــە
گرتنــی قەاڵكــە نائومێــد بــوون.
لــە ســەرچاوەكاندا ناڕوونییــەک ســەبارەت بــە
خۆبەدەســتەوە نــەدان و نەگیرانــی قــەاڵ بەرچــاو
دەكــەوێ ،بــەاڵم لــە لێكدانــەوەی ڕووداوەكان
ێ كــە قــەاڵ خۆڕاگــر بــووە و نەكەوتووەتــە
دەردەكــەو 
دەســت مەغــۆل كــە پاشــان بەرانبــەر پــارە
وازیانهێنابــێ ،ســەرچاوەكان بــاس لــە بەردبــاران
كردنــی شــوورەكانی قــەاڵ و كونبوونــی شــوورەكە
دەكــەن وەك ئیبــن عیبــری و مەدائنــی كــە دواتــر
كــوڕی باتكیــن بــە پــارە توانیویەتــی قــەاڵ بپارێــزێ،
هەروەهــا ئیبــن فوتــی (منســوب لــە) بــە وردی
بــاس لــە خراپــی بارودۆخــی نــاو قــەاڵ دەكا ،بــەاڵم
باســی چوونــی مەغــۆل نــاكا بــۆ نــاو قــەاڵ .هەرچــی
ڕەشــیدەددین هەمدانییــە باســی گرتنــی قــەاڵ نــاكا،
بەڵكــوو باســی ســەختی قەاڵكــە دەكا تــا شــەرعیەت
بــدات بــە مەغــۆل كــە بۆیــە بۆیــان نەگیــراوە .تەنیــا
ێ ئامــاژە
ســەبت ئیبــن جــوزی (654ك مــردووە) نەبـ 
دەكات كــە قــەاڵ كەوتووەتــە دەســت مەغــۆل و تااڵن و
كاولــكاری کــراوە و شــوورەكە ڕووخێنــراوە ،لەوانەیــە
ئیبــن جــەوزی ئەمــەی لەگــەڵ گیرانــی شــارەكە
ێ كــە
و دەشــتایی خــوارەوەی قــەاڵ تێكــەاڵو كردبــ 
شــوورەی شــاریان ڕووخانــدووە ،نــەك شــوورەی قــەاڵ،
دواتــر ئەگــەر مەغــۆل ئەربلیــان بــە تەواوەتــی گرتبــا
ناچــار نەدەبــوون بەجێــی بهێڵــن ،هەروەهــا ئیبــن
باتكیــن حاكمــی ئەربــل ناچــار نەدەبــوو پارەیــان
پێبــدات دوای كاولــكاری قــەاڵ ،چونكــە ڕاســتە لــە
ســەرەتاوە مەغــۆل بەرانبــەر بــە پــارە شــوێنەكانیان
چــۆل دەكــرد ،وەك لــە مەراغــە و هەمــەدان كردیــان،
بــەاڵم دواتــر بــە تــەواوی ناوچەكانیــان خســتە ژێــر
دەســەاڵتی خۆیانــەوە ،بەتایبەتــی دوای لەناوچوونــی
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ســوڵتان جەاللەددیــن خوارزمشــا لــە (628ك) و
نەمانــی مەترســی خەوارزمییــەكان و پەرتەوازەیــی
هێــزی ئیســامی.
لــە (635ك) دووبــارە هێرشــیان كــردووە ،بــەاڵم
حاكمــی ئەربــل ئامادەباشــی وەرگرتبــوو ،بۆیــە لــە
دەوروبــەری ئەربــل بــۆ شــارەزوور هێرشــیان بــرد.
تــا ســاڵی (656ك1258 /ز) باســی پەالمــاری
تونــد نەكــراوە بــۆ ئەربــل ،لــەم ســاڵەدا ســپایەكی
مــەزن بــۆ كۆتایــی هێنــان بــە خەالفەتــی عەبباســی
و گرتنــی بەغــدای پایتەخــت بــە ســەركردایەتی
ێ كــە ســەركردەیەكی زۆر دڕ
هۆالكــۆ كەوتــە ڕ 
و بەهێــز بــووە وەك جەنگیزخانــی باپیــری ،دوای
ڕاســپاردنی لەالیــەن قوبیــای خانــی گــەورە مەغــۆل
و بــرا گــەورەی لــە (653ك) ڕووی كــردە ئێــران بــە
كوردســتانەوە ،تــاران و ئازەربیجــان و هەرێمــی چیای
خســتە ژێــر ڕكێفــی خــۆی ،كاروبــاری ناوچەكانــی
ڕێكخستەوە و بەرەو بەغدا كەوتە ڕێ ،هەر لەگەڵ
چوونــی بــۆ بەغــدا هۆالكــۆ ســوپایەكی گــەورەی
بــە ســەركردایەتی (ئەرقیونۆیــان) بــۆ ئەربــل نــارد،
لــەالی ئەوانــەوە گرنگــی ئەربــل لــە دوای بەغــدا
هاتــووە ،كــە لــە بەرنامــە و پالنــی بــۆ گرتنــی بەغدا،
هــەر بیــری الی ئەربــل و قەاڵكــەی بــووە ،چونكــە
لەبــەر شــوێنە ســتراتیژییەكە پێشــتر پەالماریــان داوە
و بۆیــان نەگیــراوە .ئەوەبــوو هــەر زوو بەغــدا كــەوت،
بــەاڵم ئەربــل بەرگــری كــرد .كــوردەكان زۆر دلێرانــە
لــە مەغــۆل هاتنــە دەســت ،بــەاڵم بەهــۆی زۆری
ژمارەیــان و هێنانــی ژمارەیــەك مەنجەنیــق كــە
نزیكــەی ( )20دانــە بــوو ،بۆیــە دووبــارە شــارەكە وەك
(634ك) كــەوت ،خەڵكێكــی زۆر پەنایــان بــردە بــەر
قەاڵ و كاولكاری لە شاردا کرا ،لە قەاڵدا هەمووان
ێ هاوتایــان نیشــان دا ،ســەرباری
بەرگرییەكــی بــ 
گەمارۆیەكــی تونــدی مەغــۆالن بۆیــان كــە نزیكــەی
( )6مانگــی خایانــد ،كــە ئەمــەش بــووە مایــەی

ناڕەحەتــی و بێــزاری ســەركردە (ئەرخیونۆیــان) و
ســپاكەی لــە بەرانبــەر خۆڕاگــری خەڵكــی قــەاڵ،
ئــەوان لــە خــوارەوەی قــەاڵ لــە بارودۆخێكــی خراپــدا
بــوون ،چونكــە گەمارۆكــە لــە دەوروبــەری مانگــی
حوزەیــران (1258ز656 /ك) دەســتی پێكــرد كــە
وەرزێكــی گــەرم و ناخۆشــیان بــەڕێ كــرد ،دواتریــش
لەبــەر سەرماوســۆڵەی زســتان ژمارەیەكــی زۆر لــە
ســەربازانی مەغــۆل مــردن ،بــەاڵم ئــەم جــارە خەڵكــی
قــەاڵ تاڕادەیــەك ئامادەباشــی خۆیــان وەرگرتبــوو،
چونكــە لــەم كاتــەدا دروێنــەی دەغــڵ و دان كۆتایــی
پێهاتبــوو ،ئازووقــەی زۆریــان گل دابــووەوە و لەگــەڵ
بوونــی ســەرچاوەی ئــاو لەنــاو قــەاڵ ،هەرچەنــدە لــەم
ماوەیــە زۆرەدا تاڕادەیــەك نەخۆشــی و نەهامەتــی
ڕووی تێكردبــوون ،بــەاڵم خۆڕاگــری كــوردان و
ســەركردایەتی بەرگرییەكــە زۆر چــاالك بــوون.
تەنانــەت ئەمــە وای كــردووە كــە كــوردان بتوانــن
نــەك تەنیــا بەرگــری ،بەڵكــوو چاالكیــش بکــەن،
هــەروەك ڕەشــیدەددین هەمەدانــی باســی لێــوە دەكات:
((كــە شــەوێكیان كــوردەكان جوامێرانــە هاتنــە
خــوارەوە ،هێرشــیان كــردە ســەر مەغــۆل و چەنــد
مەنجەنیقێكیــان ســووتاند ،كــە لــە دوورییەكــی بــاش
لــە قــەاڵ دانرابــوون.
ســەبارەت بــە هەڵوێســتی حاكمــی ئەربــل (ئیبــن
ســەالیا) هەوڵــی دا بــە ڕێگــەی دیبلۆماســی و
پــارە دان مەغــۆل لــە كــۆڵ ئەربــل بكاتــەوە،
گەمارۆكــە بشــكێنن ،بۆیــە مەغۆلیــش داوای
لێكــرد كــە كوردانــی قــەاڵ ڕازی بــكات قەاڵكــە
تەســلیم بكــەن ،بــەاڵم ئیبــن ســەالیا ســەركەوتوو
نەبــوو ،تەنانــەت دەروازەی قەاڵیــان لــێ نەكــردەوە
و لــە دەرەوەی قــەاڵ داواكەیــان ڕەتكــردەوە و لەســەر
بەرگــری خۆیــان ســووربوون ،بۆیــە ئیبــن ســەالیا بــە
نائومێــدی گەڕایــەوەو ملكەچــی خــۆی نیشــان دا،
بــەاڵم مەغــۆل پێیانگــوت(( :بەڵگــەی ڕاســتگۆییت
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ڕادەســتكردنی قەاڵیــە)) ،ئەوانیــش ناردیــان بــۆ الی
هۆالكــۆ.
وادیــارە دوای بــەڕێ كردنــی ئیبــن ســەالیا هــەر
كــوردەكان خۆیــان ســەركردایەتییان گرتووەتــە دەســت،
لەگــەڵ ئــەوەی لــە ســەرچاوەكان نــاوی كــەس
نەهاتــووە.
رەشــیدەددین هەمەدانــی لــەوە دەدوێ ،كــە
ئەرقیونۆیــان تــەواو لــەم ڕەوشــە بێــزار بووبــوو،
لەگــەڵ ئــەوەی خــۆراك و كۆمەكــی ســەربازی
لەالیــەن حاكمــی مووســڵ لوئلــوو پێگەیشــتبوو،
بــەاڵم گەیشــتە ئــەو بڕوایــەی كــە ئەســتەمە بــە
چــەك قــەاڵ بگیــرێ ،بۆیــە داوای ئامــۆژگاری و
ڕاوێــژی لــە حاكمــی مووســڵ كــرد ،ئەویــش بــۆی
ڕوونكــردەوە كــە لــەم كاتــەدا ئەســتەمە قــەاڵ بگیــرێ،
چونكــە كــوردان خواردنیــان هەیــە ،كەشــوهەواكە
لەبــارە بــۆ ئــەوان ،بۆیــە دەبێــت بــە فرتوفێــڵ بیگــرن
و وا باشــترە ئێســتا واز لــە گرتنــی بهێنــن تــا هاویــن
دادێــت ،كــە خەڵــك ناچــار دەبــن بــۆ بژێــوی ژیانیــان
ڕوو لــە كوێســتان بكــەن ،ئەوكاتــە دەتوانــن بیگــرن،
بۆیــە ئەرقیونویــان ئەركــی گرتنــی قــەاڵی بــە
لوئلــوو ســپاردووە ،ئەویــش  6مانگــی تــر درێــژەی
بــە گەمارۆكــە داوە ،تــا بــە خۆشــی گرتوویەتــی.
كەواتــە قــەاڵی ئەربــل نزیكــەی یــەك ســاڵی
تــەواو بەرگــری كــردووە )6( ،مانــگ گەمــارۆی
ئەرقیونۆیــان )6( ،مانگــی تریــش لوئلوو گەمارۆی
داوە ،بەمــەش لــە  657كەوتووەتــە دەســت لوئلــوو.
هەرچــی ئیبــن عیبرییــە بــاس لــەو دەكات كــە
لوئلــوو پاشــان توانیویەتــی بــە ( )70هــەزار دینــار
ئەربــل لــە مەغــۆل بكڕێتــەوە ،بەمــەش قــەاڵی
كەوتووەتــە دەســت.
كەچــی لــە ڕیوایەتێكــی ئیبــن عەمیــد (672ك
مــردووە)دا هاتــووە ،كــە دوای ( )6مانگ گەمارۆ،
ئرقیۆنۆیــان تــەواو بێــزار بــووە ،لەبــەر ســەرمای

زســتان ژمارەیــەك ســەربازانی مەغــۆل مــردن،
پاشــان بــاس لــەوە دەكات كــە میــر شــەڕەفەددین
ســاالر گەاڵڵــی كــە میــری شــنۆ بــوو ،پێوەنــدی بــە
مەغۆلــەوە كــردووە ،پێشــنیازی كــردووە ،كــە ســپای
مەغــۆل بكشــێتەوە ،ئــەو خــۆی لەگــەڵ كوردانــی
قــەاڵ پێــك دێــت و قــەاڵ لەژێــر نــاوی مەغــۆل حوكــم
دەكات و شــوورەكەش دەڕووخێنێـت ،ئەمــەش ســەری
گرتــووە ،چونكــە ئیبــن عیبــری بــاس لــەوە دەكات
كــە دوای ماوەیەكــی كــەم مەغــۆل ئەربلیــان لــە
لوئلــوو ســەندووە و داویانــە بــە میــر شــەڕەفەددین
گەاڵڵــی كــورد ،دارودەســتەی لوئلــوو دەركــراون ،كــە
دواتــر بــە پیالنێــك لەالیــەن لوئلــوو بــە ڕێكەوتــن
لەگــەڵ مەغــۆل دەكــوژرێ .وادیــارە شــەڕەفەددین
لــە بەرژەوەنــدی خەڵكــی ئەربــل كاری كــردووە ،بۆیــە
مەغــۆل لێــی پاشــگەز بوونەتــەوە و كوشــتوویانە،
ێ ڕیوایــەت ڕووداوەكان تــەواو دەكەن.
بەمــەش هەرسـ 
هــەر چۆنــێ بێــت ئەربــل بــە خۆڕاگــری مایــەوە تــا
بــە ئاشــتی قــەاڵ وەرگیــراوە.
لێــرەدا مەســەلەیەك دێتــە ئــاراوە ،كــە ئایــا (ئەربــل
هۆالكــۆ بەزێنــە؟) ،هەندێــك بــە سەرســوڕمانەوە
ســەیری ئەمــە دەكــەن ،بەڵـێ ئەربــل هۆالكــۆ بەزێنــە،
ڕاســتە هۆالكــۆ خــۆی ســەردانی هەولێــر (ئەربــل)
ی نەكــردووە ،بــەاڵم لەژێــر چاودێــری خــۆی یەكێــك
لــە گەورەتریــن و بەهێزتریــن ســەركردەكانی خــۆی بــۆ
ئەربــل نــاردووە.
جــا هۆالكــۆ ئەربلــی بینیبێــت ،یــان نــا ئەمــە هیــچ
ێ كــە ئەربــل و قەاڵكــەی
لــە ڕاســتییەكە ناگــۆڕ 
چۆكیــان بــە مەغــۆل داداوە ،بــۆ ماوەیەكــی درێــژ
بەرگرییــان كــردووە ،تەنانــەت مەغــۆل لــەم ڕەوشــە
بێــزار بوونــە و زیانــی زۆریــان پێگەیشــتووە .لەگــەڵ
ئــەوەی بەغــدا كــە پایتەختــی خەالفەتــی عەبباســی
و جیهانــی ئیســامی بــوو ،بــەو گەورەیــی و هێــز
و تواناییــەوە ،هــەر زوو بــە ماوەیەكــی كــەم خــۆی
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بەدەســتەوە داوە ،بۆیــە ئەمــە جێگــەی شــانازییە بــۆ
شــارێكی وەك ئەربــل كــە خــۆی بەدەســتەوە نــەداوە
ســەرباری بەردبــاران كــردن و گەمــارۆ بــۆ مــاوەی
ســاڵێك و ئــەم خۆڕاگرییــەی ئەربــل لــە جیهانــی
ێ لــە
ئیســامی بــە یەكــەم بەرپەرچدانــەوە دادەنــر 
دژی مەغــۆل دوای كەوتنــی بەغــدای پایتەختــی
موســڵمانان ،هەروەهــا ئــەم ئەفســانەیەیان شــكاند
كــەوا مەغــۆل هێزێكــن ناشــكێن ،خۆڕاگــری ئەربــل
بــووە دەســتپێك بــۆ شــارەكانی تــر كــە بــە ئاســانی
خۆیــان بەدەســتەوە نــەدەن و ورەیــان بــەرز بێتــەوە،
هــەروەك چــۆن شــاری میافارقیــن و مەلیــك كامیــل
ئەیووبــی بــۆ ماوەیەكــی زۆر بەرگــری كــرد.
ێ هەولێــر هۆالكــۆ بەزێنــە،
بۆیــە دەڵێیــن بەڵــ 
هەولێــر مەغــۆل بەزێنــە.

 -2محســن محمــد حســین :چەنــد توێژینەوەیــەك لــە
مێــژووی كــورد.
 -3علــي عــادل :اربــل فــي (٦٥٦هـــ ١٢٥٨ /م ٨١٤ -هـــ/
١٤٢٠م) ،دراســة سیاســیة  -حضاریــة.
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