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هيران .. ناحية الدراويش تتألق بجمال طبيعتها   

تعترب هريان مركز ناحية تقع 
على بعد )70(كم �شمال �شرق 
اربيل وتبلغ م�شاحتها 491 

كم2 ، وهي تابعة لق�شاء 
�شقالوه وتبعد عنه )22(كم اىل 
ال�شرق، اأرتقت اأداريا اإىل مركز 

ناحية عام 1952، ونظرا 
لكرثة الأ�شجار والب�شاتني 

فيها، تتمتع بجو طيب، يرتادها 
ال�شياح يف ف�شلي الربيع 

وال�شيف.

املفات��ن  �ساح��رة  اأنث��ى  ه��ي  ه��ران  الي��وم 
لي���س يف رقيه��ا العم��راين احلا�سل، ب��ل تزداد 
وت��زداد فتنتها كلما تعمق��ت يف الو�سول اليها 
،فمناطقه��ا تت�ساب��ق يف ارت��داء اأزي��اء الفتن��ة 

واحل�سن ليبلغ ال�سحر املتقد فيها حد الذروة
واأنت ت�س��ر باجتاه هران �سق��اوة، �سي�سحرك 
منظ��ر البيوت التي مت��اأ جانب��ي الطريق التي 
البي��وت  بني��ت بطريق��ة عمراني��ة حتيل��ك اىل 
الياباني��ة اجلميلة. وديان وجبال وقرى وتال 
تتنف���س عليه��ا الغاب��ات، ق��رى تف��وح ب�س��ذى 
وروده��ا عل��ى �سفوح جبل��ي �سف��ن وبرمام ، 
هن��اك قرى ال ت�سدق باأن هناك طريقا يو�سلك 
لها، لكن بعد دقائق جت��د نف�سك و�سطها، وكاأن 

ال�سوارع هي مر�سدك اإليها.
 طبيعة هران

تقع ه��ران عند ال�سفح ال�سم��ايل ال�رشقي جلبل 
�سفن، والطري��ق املوؤدي اإليها من �سقاوه، مير 
ع��ر ع��دد من الق��رى اجلميل��ة وتغط��ي اأ�سجار 
البلوط والعف�س م�ساح��ات وا�سعة من الطريق، 
وكذل��ك هنالك ع��دد كبر من ب�سات��ن الفاكهة 
على امت��داد الطريق وتقع بلدة هران و�سط واٍد 
جمي��ل، والطريق الرئي�سي امل��ار عرها تغطيه 
ظ��ال اأ�سج��ار اجل��وز بحيث يح���س امل�سطاف 
وكاأن��ه مي��ر عر جنين��ة ذات ه��واء عليل، ومن 
هن��ا اكت�سب��ت ه��ران �سمع��ة طيب��ة وجت��ذب 
�سنويًا اأالف ال�سياح القادمن من مناطق و�سط 

وجنوب العراق ومن خمتلف مدن كورد�ستان.
فبع��د ان تتج��اوز ال��دورات ال�سبع ح��ول اجلبل 
ولك��ن  ال�ساب��ق)14(دورة  يف  كان��ت  والت��ي 
بف�سل �سق الطرق مت اخت��زال تلك الدورات،وما 
ان تتجاوزه��ا حت��ى تتعدد ل��ك لوحات اجلمال 
اأهرام��ات خ���رش واأخ��رى  ،ت��ال عل��ى �س��كل 
ت�سب��ه الزقورة اأو الرج،وكله��ا متخمة بال�سجر 
وال��ورود الطبيعية،ال�سج��ر ال��ذي مي��اأ اجلبال 
ه��و من نت��اج الطبيعة هناك ولي���س الأي فاح 
م�ساهم��ة يف وجوده،الن��زول من اجلبل باجتاه 
مدينة �سق��اوه يثر الده�سة يرافقه قلق م�سابه 

لقلق هبوط الطائرة على املدرج.
يف  ال�سج��ر  تناف���س  والبي��وت   الفن��ادق  
ع�سقه��ا للجب��ال،كل �س��يء هن��اك يقول)هن��ا 
علي��ك  يلق��ي  الزه��ور  ب�س��ذى  اجلنة(،اجلم��ال 
التحية عليك قائا)با�سي برين )�سونك عزيزي(

و)ماندي نبي( اأي )اهلل ي�ساعدك(.
الطريق نحو هران

ميك��ن للم�سطاف اأن ي�س��ل اإىل م�سيف هران 
قادم��ًا من اربيل عر طريق��ن، اأحدهما ينطلق 
م��ن اربيل باجت��اه ال�سمال ال�رشق��ي عر طريق 
هاملتون ال�سهر الذي مير ببلدتي �ساح الدين 
و�سقاوه، ومن ثم ي�سر مبوازاة ال�سفح ال�سمايل 
ال�رشق��ي جلب��ل �سفن الذي يو�سل��ك اىل هران 

بطريق يبلغ طوله )70(كم.
ام��ا الطري��ق الث��اين انطاقًا من اربي��ل، في�سر 
�رشق��ًا نح��و �ساحي��ة ك�سن��زان باجت��اه طريق 
اربيل-كوي�سنج��ق، ومي��ر ع��ر م�سي��ف دربند 
كوم�سبان ووادي �سماق��ويل حتى قرية �سوالك 
عن��د ال�سف��ح اجلن��وب غربي جلبل �سف��ن، وبعد 
ال�سع��ود عر طريق ملتو، يف�سي اىل اأعلى جبل 
�سفن ومن ثم ينحدر الطريق عر م�سار متعرج 
ويلتقي بالطريق العام ما بن �سقاوه وهران 
على بعد )5(ك��م �رشق امل�سيف، يبلغ طول هذا 
الطريق انطاقًا من اربيل حتى هران )57(كم.

املناطق ال�سياحية يف هران
ه��ران ب�س��ورة عام��ة  ه��ي منطق��ة تغطيه��ا 
اخل���رشة وب�سات��ن الفاكه��ة وتق��ع عن��د �سفح 
�سف��ن، يجتاز البل��دة طريق رئي���س يتفرع منه 
العدي��د من الطرق الثانوية، ق��ام ال�سكان ببناء 
العديد من الك��رات ال�سياحية واأماكن للجلو�س 

ال�ستقبال امل�سطافن.
ورغ��م ب�ساطة كرات هران، اال ان الظال التي 
تغطيها والهواء اللطيف والبيئة الطبيعية ، متنح 
املزي��د م��ن الراح��ة واالطمئن��ان للم�سطافن، 

وهنال��ك العدي��د م��ن االأماك��ن اخلا�س��ة داخل 
الب�سات��ن ال�ستقب��ال ال�سي��اح الذي��ن ميكنه��م 
البق��اء فيها حت��ى امل�ساء، واىل اجله��ة ال�سفلى 
م��ن الكرات ي�س��ل م�سام��ع امل�سطافن خرير 
جريان املاء، وبذلك ت�سود اأجواء ظال االأ�سجار 
ولطاف��ة اله��واء املنبعث من اط��راف املاء على 
امل��كان، بحي��ث ال يح���س امل�سط��اف بل�سع��ة 

حرارة ال�سيف احلارقة.
توج��د يف هران عدة مزارات ل�سيوخ يف مغاور 
وكه��وف ا�سطناعية نحت��ت يف ال�سخر، �سيوخ 
ه��ران ق��د او�سوا قب��ل وفاته��م بتحديد مكان 
دفنهم يف هذه الكه��وف، ويزور امل�سلمون هذه 
امل��زارات للت��رك، وهنال��ك ع��دد م��ن الكهوف 
الطبيعي��ة اجلميل��ة فيه��ا اال اأن ال�سع��ود اإليها 
يتطل��ب ال�سر على االأقدام، وبه��ذا يتوجب على 
من يحب االطاع على هذه الكهوف جت�سم عناء 

ال�سعود وت�سلق املرتفعات.
عل��ى بعد )12(ك��م �رشق ه��ران وهنالك قرية 
نازنن، وياأتي ذكر املكانن )هران ونازنن( 
مع��ًا عل��ى ل�س��ان مواطن��ي كرد�ست��ان، وقرية 
نازنن حماطة بب�ساتن الك��روم، وهي منطقة 
رائع��ة وجميل��ة اىل ح��د بعي��د، لك��ن تنق�سه��ا 
اأماكن املكوث والبقاء، فهي م�سيف بكر مل يتّم 

ا�ستغاله �سياحيًا حتى االن.
وعل��ى بع��د )10(كم م��ن نازن��ن هنالك نهر 
وكل��ي جل��ي )ج��ه يل(، ينابيع جل��ي املعدنية 

ت�سلح ملعاجلة امل�سابن باأمرا�س اجللد.
يق�س��د اآالف ال�سي��اح  مناطق ه��ران ونازنن 
وجل��ي، خ�سو�سًا يف ف�سل��ي الربيع وال�سيف، 
وبعد ق�ساء نهار جميل يف ربوع هذه املناطق 
الرائعة وطبيعته��ا االآ�رشة، ي�ستطيع امل�سطاف 
ان يق�س��ي ليلته يف فن��ادق وموتيات �سقاوه 
التي ال تبعد �سوى )20(كم عن هذه امل�سايف.   
ه��ران فه��ي تل��ك ال�ساح��رة اجلميل��ة تت��وزع 
اأرا�سيها بن ال�سهول والتال واجلبال وحتتوي 
عل��ى �ست��ة اأحي��اء ه��ي دورى وه��راين خ��وار 
وه��راين نوى، ودرمان كلي هران، و�سوالوك، 
وبيلينك��ه. ونح��ن نخرج م��ن القدمي��ة باجتاه 
هران اجلدي��دة. �ساهدنا العديد م��ن ال�سيارات 

القادم��ة باجتاه املق��رة لزيارة قب��ور ال�سحر. 
كوفند الذي رافقنا بجمي��ع تفا�سيل املو�سوع 
ح��ن �ساألت��ه عن معن��ى كوفند، ق��ال: اإنها ا�سم 
لدبك��ة كردي��ة. جل�سن��ا يف املنطق��ة ال�سياحية 
الت��ي تت�ساب��ق فيه��ا عي��ون امل��اء باجلري��ان 
والراف��د االأ�سا�س��ي له��ا هي ع��ن جامع هران 
الكب��ر ويبلغ عددها )41( عينا ت�سب جميعها 
يف الب�ساتن ومنها )ع��ن فقي ابرامي(، و)عن 
بي��ت ال�سيخ(، و)عن التكيىة(، ف�سا عن )عن 

اجلامع( وهي امل�سدر. 
وتاح��ظ هن��اك العديد م��ن املح��ال التي تبيع 
الع�سل والك��رزات واملك���رشات واأنواعا خمتلفة 
م��ن الفواكه واحللويات، ودعن��ا هران باجتاه 
�سق��اوة ثم اىل اأربيل وما اأك��ر اأعرا�س اجلمال 
التي اأقيمت عل��ى الطريق حيث حفات الزفاف 

تقام على م�ساحات الطبيعة من غر رتو�س.
اأنواع من ال�سجر والنباتات

يق��ع جب��ل برم��ام يف منطقة م�سي��ف �ساح 
الدين وكذلك جبل �سفن يف ق�ساء �سقاوه يوجد 
فيهم��ا �سجر البلوط بك��رة وكذلك �سجر العف�س 
ال��ذي ي�ستخ��دم ب�سناعة اجلل��ود و�سجرة احلب 
االأخ���رش وهو ما ي�سمى باجلقجق،وهناك �سجر 
الزيت��ون املزروع من قب��ل املواطنن،وي�سيف 
م��ا احم��د اإن يف ه��ذه املناط��ق اأي�س��ا  �سج��ر 
الزع��رور والعرموط الري،ونبات الكعوب الذي 
ي�ستخ��دم لع��اج ال�سغط،وكذلك نب��ات ريوا�س 
واجلاتره احلارة التي ت�ستخدم للر�ساقة وعاج 

ال�سغط كما يقول ما احمد.
لوحات خرافية

ت�سبح ال�سيارة و�سط ه��ران عبارة عن �سي ما 
و�س��ط لوح��ات خرافي��ة خطتها ري�س��ة الطبيعة 
مبوهب��ة فن��ان ال يتك��رر، على جانب��ي الطريق 
افرت�س��ت العدي��د م��ن العوائل ار���س تلك اجلنة 
لتتب�س��ع عطرا  و�سح��را من تل��ك اللوحة،عمال 
التنظي��ف تراهم ي�س��دون الع��زم النت�سال بقايا 
الطعام وغره مما ترتك��ه العوائل هناك،الهواء 
ط��ول  عل��ى  ا�سرتاح��ة  الهواء،حمط��ات  غ��ر 
الطريق،ال��ورد يزه��و باألوان��ه املختلف��ة كلم��ا 
انخف�س��ت بن��ا العجلة،وكم من )كن��د(اأي قرية 

جتعلني اغني متباهيا بح�سنها ،واأحيانا باكيا 
على خراب بغ��داد وبقية املحافظات مرددا مع 
كرمي من�سور )ن�س��ن بالبواجي الليل م�سموع..
اأه��و ماي وتبده �سنف��ع الدموع...�سنهي الفايده 
امل��وت  احن��ا وي�س��ل  �سوراح..بهيم��ه  وال��راح 

ينبوع(.
ومدخ��ل ه��ران يتزي��ن بن�سب ابي���س لل�ساعر 
�سايف هراين وهو من مواليد )1873( وتويف 
ع��ام )1943( يق��ول كوفن��د ع��ن ج��ده الرابع 
ان ال�ساع��ر �س��ايف ا�سم��ه احلقيق��ي م�سطف��ى 
وكان يكت��ب  ال�سع��ر باأربع لغات ه��ي الكردية 
والعربي��ة والفار�سي��ة والرتكي��ة  وف�س��ا ع��ن 
�سع��ره فهو �سي��خ الطريق��ة القادري��ة  يف تكية 
هران ف�سا عن التكاي��ا املوجودة يف اأق�سية 
ال�ساع��ر  ان  اأربي��ل املختلفة،وي�سي��ف كوفن��د 
�سايف  يتميز �سع��ره بال�سكوى احلادة  واحلزن 
واالأمل  وكذلك احلب ال�سويف ال�سادق، و�سايف 
حينما يكت��ب الغزل يعر عم��ا يخالج قلبه من 
حب �س��ويف وهذا ماجع��ل ل�سعره قيم��ة اأدبية 
الكب��ر  بولع��ه  ي�سته��ر �س��ايف  عالية،وكذل��ك 
باملو�سيق��ى والغناء،فكان يخ�س�س جانبا من 
جمل�سه ل�سماع االأغاين  فيذرف الدموع ويندمج 
معها،وهذا لي�س بغريب على �سيخ طريقة ينتظم 
مريدوه��ا يف حلق��ات الذك��ر ويرتف��ع �س��وت 
املطرب��ن بن دق��ات الدف��وف وق��رع الطبول 

وترديد كلمات)اهلل...اهلل(.
وال��ذي يق��ف داخل جام��ع هران اأم��ام �سجرة 
جن��ار وه��ي تعد م��ن اأ�سج��ار الظ��ال  عمرها 
700 ع��ام  ي�سع��ر ب�س��ي م��ن الغراب��ة جلمال 
املنظر،ف�س��ا ع��ن وج��ود ع��ن م��اء التنقطع 
املي��اه فيه��ا ط��وال اأي��ام ال�سن��ة وه��ذه العن 
تتكف��ل ب�سق��ي جمي��ع ب�سات��ن الناحية،ف�سا 
ع��ن كونها ت�ستخ��دم كمياه لل���رشب فهي عذبة 
ونقية جدا،الناحية فيها )4000(دار وي�سكنها 
بح��دود )15(األ��ف مواط��ن اغلبهم م��ن ع�سرة 
خو�سن��او، وه��ي ت�ستهر بزراع��ة الرمان والتن 
واجل��وز  و�سناع��ة الع�سل وكذل��ك حتيط القرية 
اأ�سج��ار البل��وط ،توجهن��ا بع��د ذل��ك اىل التكية 
ومكتبتها لنلتق��ي ب�سيخ هران  الذي هو حفيد 

ال�ساعر �سايف ال�سي��خ �سامي هراين ،والحظنا 
حجم االحرتام الذي يكنه املواطنون لهذا الرجل 
م��ن خ��ال تقبيل  ي��ده اأو احلديث عن��ه بالذكر 
الطي��ب ويوؤك��د ال�سيخ ان املنطق��ة تعر�ست يف 
ع��ام)1988( اىل ق�سف باالأ�سلح��ة الكيماوية 
الكيمياوي��ة ملنطق��ة  ال�رشب��ة  م��ع   وتزامن��ا 
بالي�سان . وبن ال�سيخ ان املنطقة كانت خالية 
م��ن العوائ��ل ب�سب��ب نزوحهم الق���رشي باجتاه 
اجلبل  بعد ان هاجمت القوات ال�سدامية منطقة 
هران والقيام بتدمر املدينة بالكامل م�سيفا 
ان اجلرافات كانت ترافقها الطائرات املروحية 
اأثناء تدمر البيوت وواجب تلك الطائرات التاأكد 
م��ن اإج��راء عملي��ات التدمر،م�سيف��ا ان �سكنة 
هران فق��دوا العديد من ذويهم يف تلك العملية 
وكذل��ك جمي��ع م��ا ميلك��ون لنزوحه��م باجتاه 
اجلب��ال ومن ث��م اىل تركيا اأو اإي��ران اأما ال�سيخ 
�سام��ي وعائلته فقد جل��اأوا اىل التكية القادرية 
يف اأربيل،وي�س��ف فواز نق��ا عن مواطنن بان 
العدي��د من العوائل فق��دت اأطفالها اأثناء عملية 
اأو اجلبال،وي�سي��ف  الن��زوح باجت��اه احل��دود 
ب��ان �سكنة املنطقة ع��ادوا اىل مدينتهم ليبداأوا 
ببنائه��ا م��ن جدي��د بع��د ان دم��رت بالكام��ل.
يق��ول اإبراهيم جعف��ر م�سطفى  اب��ن عم ال�سيخ 
ان: جام��ع ه��ران عم��ره 1000ع��ام ه��و من 
زمن خ��ان زاده �سوران ووالده مر �سليمان بك 
م�سيف��ا اأما التكية التي ا�سمها تكية ال�سيخ عبد 

القادر الكياين فعمرها )700(عام.
التكي��ة  يف  �سعائره��م   الدراوي���س  وميار���س 
اأي��ام اجلم��ع واملنا�سب��ات الديني��ة  وكذلك يف 
االأعي��اد وتوجد يف التكي��ة مكتبة كبرة �سمت 
عناوين متعددة ولي���س دينية فقط،وكذلك كما 
يق��ول اإبراهيم حتل جميع م�س��اكل الناحية من 
قب��ل ال�سيخ �سامي داخ��ل التكية،وح�سب ماذكر 
يل كوفن��د ب��ان ال�سي��خ الي�ساه��د التلفزي��ون ، 
ذهبن��ا ومعن��ا اب��ن ع��م ال�سي��خ باجت��اه كهف 
ه��ران املوجود فوق مرتفع لنع��ر هناك على 
غاب��ة م��ن �سجر جن��ار علم��ا ان اغل��ب االأكراد 
يطلق��ون ه��ذا اال�سم على الفتي��ات ، يف الطريق 

ال�سيق وامللتوي نحو 

الكه��ف بيوت عديدة بنيت م��ن البلوك تت�ساعد 
باالرتف��اع ومع و�سولن��ا اىل غابة �سجر جنار 
تتو�سطه��ا مقرة خ�رشاء زاهية بورودها وهي 
مقرة خا�سة باأبناء هران وال اأخفيكم ذهويل 
به��ذا اجلمال الذي مل اأمتال��ك نف�سي بالت�رشيح 
علن��ا عل��ى ح�س��دي للموت��ى عل��ى فلله��م عفوا 
قبوره��م و�سط ه��ذا الربيع اخلاب ب��كل مافيه 
لي�سحك اجلميع اإال اين تذكرت ب�سديد االأمل قبور 
عائلتي وهي تتو�سط رمال واأتربة وادي ال�سام 

حيث ال اثر لعطر وردة اأو ذكر ل�سجرة ظل.
ام��ا الكه��ف املحف��ور و�س��ط اجلب��ل ت�ستطي��ع 
ال��دوران به م��ن خال قنوات ات�س��ال حمفورة 
بعناي��ة داخ��ل اجلبل وه��و مقر لقب��ور ال�سيوخ 
م��ن عائلة ال�ساعر ال�سايف، الت��ي تعاقبت على 
قيادة التكي��ة وال حظنا وجود قر فارغ وحن 
�ساألن��ا عنه قالوا ان��ه لل�سيخ �سامي الن اجلميع 
يحف��رون قبورهم ويجهزونه��ا قبل املوت وهو 
تقلي��د اعتمدت��ه عائلة �سايف،ويذك��ر كوفند ان 
ال�سي��وخ ميار�س��ون  تقليدا ثابت��ا داخل الكهف 
وذل��ك بالتعب��د داخل��ه مل��دة )40(يوم��ا وغلق 
ب��اب الكهف بعد ان يحملوا التمر واملاء كمتاع 
له��م وهو طق���س للتقرب من اخلال��ق كما يقول 
كوفند،اجل��و داخل الكهف يل�س��ع برودته،اأ�سار 
يل ال�سي��د اإبراهي��م  ب�ساأن مكان ب��ارد جدا بان 
ه��ذا امل��كان ا�سمه غرفة اجلن وم��ن يدخل هذه 
الغرفة اإذا كان مري�سا نف�سيا يتعافى بقدرة اهلل 
،وال�سيد اإبراهيم يتكلم قلت يف نف�سي ان ال�سعب 
العراقي باأكمله بحاجة اىل الدخول حتت �سقف 
غرف��ة اجل��ن ليتعاف��وا م��ن اأزماته��م الكب��رة 

والكثرة التي �سنعها لنا قادة البلد اجلدد.
خرجنا من املقرة �سعدنا اىل االأعلى ال لتقاط 
�س��ورة له��ران القدمية الن ه��ران تنق�سم اىل 
ق�سم��ن هران القدمي��ة وهران اجلدي��دة التي 
يج��ري فيها حالي��ا اإقامة كازين��و ومطعم ابي 
نوؤا�س الذي متر به احد العيون  وحتيطه غابات 
م��ن �سج��ر جن��ار ويوجد و�س��ط اب��ي نوؤا�س بئر 
طبيعي،وهندري��ن كما يقول كوفند ا�سم الإحدى 
�سقيقت��ن  والثانية ا�سمها نازلن وهناك اأي�سا 

منطقة با�سمها.
قبيلة خو�سناو

قبيلة كبرة جداً، وت�سكن ق�سمًا يف ق�ساء رانية، 
وق�سم��ًا يف كوي�سنج��ق، ومنه��م م��ن يقطن يف 
اأنحاء �سقاوة ومنها ه��ران. والروؤ�ساء جاوؤوا 
من �سننذج، وحلوا يف ه��ذه املواطن، والباقون 
متوطن��ون قدمي��ًا ويع��دون رعايا ويق��ال لهم 
كرم��اجن وه��و ا�سمهم الق��دمي املعروف��ون به... 
وامل�ساي��خ من�سوب��ون اإىل جدهم االأك��ر ال�سيخ 
�سليمان... واأما الروؤ�ساء فيقولون انهم من ذرية 
خالد ب��ن الوليد، واأنهم توزع��وا قبيلة خو�سناو 
ف�س��ار كل منه��ا ي�سم��ى با�س��م الرئي���س الذي 
ت��وىل زعامته. ويقولون ان جده��م انبيز، ومنه 

تفرعوا... ويجاورهم بلبا�س، واآكو، و�سورجي. 
وحمم��د اخلط��ي كان عامل��ًا يف تل��ك االأنح��اء، 
كوربا�س��ا  اأفت��ى  ال��ذي  ه��و  اأن��ه  واملع��روف 
الراون��دوزي بقت��ل اليزيدي��ة، ولهذا اب��ن ا�سمه 
خور�سي��د  االأ�ست��اذ  وال��د  وه��و  احلكي��م،  عب��د 
احلاك��م �سابقًا. وحممد له موؤلفات: حوا�س علي 
البي�ساوي،حا�سية عل��ى جمع اجلوامع،حا�سية 

على حتفة ابن حجر.
وله��ا  القبائ��ل،  اأك��ر  م��ن  خو�سن��او  وتعت��ر 
املكانة املعروفة يف اأربل، ورجال هذه القبيلة 
مو�سوف��ون بالعق��ل واحلكمة، وح�س��ن االإدارة 
لقبيلتهم بفروعه��ا، ولي�س لهم رئي�س عام نافذ 
الق��ول على ال��كل. وما ذل��ك اإال لتو�س��ع القبيلة 
بحيث عد كل فرع من فروعها من اأكر القبائل.
واإن م��ن اأج��داد ه��ذه القبيل��ة عثمان ب��ك كان 
يف اأي��ام حممد با�سا الراون��دوزي، وينقلون اأنه 
قتله وت��رك ابن��ًا ا�سمه حممود بك م��ال للدولة 
العثماني��ة ومنا�رشتها مل��ا راأى والده من كور 
با�س��ا املذك��ور ومن ذل��ك احلن بقي��ت قبيلته 

خمل�سة للدولة العثمانية حتى اآخر اأيامها...
وكل م��ا يقال عن ه��ذه القبيلة اأنها من القبائل 
املهم��ة يف ل��واء اأربل، وال يح�س��ى القول فيها 

فاكتفى مبا ذكر.
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