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  ی جیاجیادا نامه گه ندین به چه  شاری موس له تیکوردستان
  کان تیه وه  نوده یماننامه و په کان وه ته ی نه ه کانی کۆمه نامه گه به

 )5-1 (م که شی یه به
 

  کهپ،  ناری چه ردوو که هه و کوردستانتی شاری موس، به لماندنی کوردتی بۆ سه
  کاته  ده کهناری راست،  کهها  روه هه، )وا ینه نه(، یاخود )ت خۆرهه (شی به  کاته ده
. ون که ست ده مان ده گه زاران به و هه دان سه ، به)موس(، یاخود )خۆرئاوا(شی  به

وارناس، پسپۆر،  ، جوگرافیناس، شونه ڕیده دان مژوونووس، گه سه  به بگره
  وه ته نه ر به رانی سه ، رۆشنبیرو نووسه ر توژهرز،  به ری پایه فسه ، ئهتیک پۆله

،  یان کردووه م شاره و کوردستانتی ئه و جیھانی باسی کوردتی که جیاجیاکانی ناوچه
 کان تییه وه  نوده یمانه و په کان کگرتووه  یه وه ته ، نه کان وه ته ی نه ه  کۆمه  له ن که  هه نامه گه بهزاران  و هه دان سه  بهها روه هه
   شاریو کوردستانی بوونی تیر کورد سه خت له  جهیانموو  هه که، کان پارزراون کگرتووه  یه وه ته نه یان له  ئستا زۆربهو رچوون ده

 کڕۆژگار ی له که تییه رکردایه ر کوردو سه هگ ئه.  وه هن که دهموس ۆدا که ئهکو  وهیومه هه  له زۆر  م ندی کورد  وه رژه به کان له رجه
  وه ئه، )باشووری کوردستان(رمی کوردستان  ههشی   بۆ باوه وه نه ی شاری موس بکه وه ڕانه گهتوانن داوای  چی نه ، که دایه
 ی که  داگیرکراوو زامداره ی خاکه سته ی جه رینهم ب ئاسانی بتوانت ئه کورد به  بت که ت ده حمه زۆر زهدا داهاتوو له  وه دنییاییه به

یی   ئامادهم رده  هه  که وایه ب عارهسروشتی   ی وه رئه به ویش له ئه! ر کوردستان  سه وه  بخاته  داگیرکراوه م شاره ئهو  کاتبساڕژ 
پناوی  خشن له هببمان خون  هه، خشن بیبهخاکی داگیرکراویان کی  یه بۆ رزگارکردنی پارچه   کهی و خونه  ئه  تدایهانی وه ئه

رانی  ڕووی داگیرکه  رووبه  که وه هرزڕو ه و بیروباوه ب به عاره. کانی تر وه ته نیشتمانی نهو  داگیرکردنی خاک دان به و درژه داگیرکردن
  وه ته داگیرکردنی نیشتمانی نه دان به و درژه وه وسانه  چه  داکۆکی له وه هرزڕو ه مان بیروباوه هه ، به وه نهب خاکی خۆیان ده شک له به

و پاراستنی   بۆ رزگارکردن کارهناوه و ئیسالمی به کو چۆن ئایین روه ب، هه ی عاره وه ته نه. ن که  ده که کانی ناوچه الوازو بچووکه
  وه ته ی نه وه وساندنه و چه پناوی داگیرکردنی نیشتمان  له کارهناوه و ئیسالمی به ایینمان کاتیشدا ئ هه خۆیی خۆی، له ربه سه

 !     که کانی ناوچه بچووکه
کان  نامه گه موو به ی هه گوره به.  کارهاتووه ی بۆ به رچاوه سه) 32(و  یه نامه گه به) 38(یان   ژمارهکان تییه هو نوده  نامه گه به

ی  نامه گه ندین به ڕووی چه ، خستنه ستمه به دا مه ی لره وه ئه . هشکی کوردستان به کوردی یانتکی  ویالیه وس بهتی م ویالیه
  کهی  نامانه هگ و به کو شارو پارزگا، ئه وه کورستانتی شاری موس  ت به باره کانم سه لماندنی راستی بۆچوونه  بۆ سه جیاجیایه

ی  مانه ئه.  یه و بۆ چاپکردن ئاماده  نووسراوهر کوردستانتی شاری موس سه  له ن که رتووکه و په شکی ئه بهڕوو،  خرنه دا ده لره
    :نتی وه و نوده)کان وه ته ی نه ه کۆمه ( ربه ی سهک یه گه ند به ش چه وه خواره

  
قلیم کوردستان العراق دراسات فی التکوین القومي إ(رتووکی  ی په)154 ( ڕه  الپه د، له مه لیل ئیسماعیل محه خهدکتۆر پرۆفیسۆر 
مسألة الحدود بین الترکیا والعراق لسنة (تقریر عصبة االمم (رتووکی  ی په)25 ( ڕه  الپه ستنی به پشتبه داو، به)للسکان
ی  وه  ئه یشته ، تا گه زاراوانهو   له وه ریدا بۆ لکۆینه ت که که وکی شه کان هه وه ته ی نه ه ی کۆمهکۆمیسیۆن: (ت دا ده)1925

ووباری ر ر سه و، هیت له ر رووباری دیجله سه ڕن یان تکریت له ین تناپهمر ی چیاکانی حه ناوچه و باکوور له ره  ئراق، به که
    ).فورات
تی  ی ویالیه ر کشه سه  له وه تۆژینه کۆمیسیۆنی(ن  الیه  له و،  ی پکردووه لیل ئیسماعیل ئاماژه  دکتۆر خهکهی  یه گه و به ی ئه گوره به
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ه  کۆمه ر به  سه ی)موس گه م به تا ئه ره سه ، رچووه  دهکان وه ته ی نه گه  به یه وده یهه کی نتییه دواتریش کوردستانی بوونی  و
تی  ووری خۆرههک با وته که کم ده)360(و،  ووری تکریتک با وته که کم ده) 150( شاری موس  چونکه   لمنت، سه شاری موس ده

 شاری موس  وت که که رده ش بۆمان ده مه به. مرین  چیاکانی حه ووری خۆرئاوای زنجیرهکترکیش با کیلۆمه) 200(ی  و نزیکه هیت
 ئراق له الی  سنووری  کاتک که ، چونکه و کوردستانی بووه کو شارکی کوردی ، به  ئراقی بووه و نه بی ره  شارکی عا رگیز نه هه

   کهیش-کو موس و، شارکی وه ر رووباری فورات کۆتایی پ بت سه له) هیت ( و، له ر رووباری دیجله سه له) تکریت (   له وه باکووره
  .  وه و دوو شاره  باکووری ئه تهو که تر ده دان کیلۆمه سه به
  

کوردیة (ژرناوی  دا وتارکی له)االنفال(ی گۆڤاری )6 ( ی ژماره)141-137(کانی  ڕه  الپه د، له مه لیل ئیسماعیل محه دکتۆر خه
رتووکی   په ی)11 ( ڕه ی به الپهستن پشتبه دا به)138 ( ڕه  الپه  له،و دا نووسیوه) الجغرافیة–کرکوک في ظل الحقائق التاریخیة 

ر  سه له) تکریت (  سنووری ئراق له  که وه تهکا  ده وه ر ئه سه خت له نج جه لیستره: (، نووسیوتیدا)تقریر لجنة عصبة األمم(
  ). ر رووباری فورات، کۆتایی پدت سه یش له)نبار ئه ( و له  رووباری دیجله

 ، موس ستوه کان پشتی پ به وه ته ی نه ه  کۆمه  که بت)نج  لیسترهی که(تناسی ئینگلیزی  و رۆژهه  مژوونووسی که پی پناسه به
شاری موس    ئراق، چونکه شک بووبت له و به بی ره ک شارکی عا نه،   نو خاکی کوردان وته که و ده هشارکی کوردستان

 سنووری ئراقی   کهنبار،  تی ئه  باکووری خۆرهه وته که یش ده)کم320 (ها روه و هه  باکووری شاری تکریت وته که ده) کم150(
م دوو   باکووری ئه وته که بر شارو خاکک  هه واته که.  نبار کۆتایی پدت و ئه  تکریتو شاریردو  هه  له وه الی باکووره بی له عاره
    !  خاکی کوردستانن کو نیشتمانی کوردو بن، به شاری عاره و نه خاک نهوه   ئه وه شاره

       
و،  بی ره به زمانی عا) تی موس یهی ویال کشه(رتووکی  ی په)78 ( ڕه ب، دکتۆر فازل حوسن، له الپه ره مژوونووسی عا

  کان که له وه ته ی نه ه ر به کۆمه ی سه و کۆمیسیۆنه زمانی کوردی، له باسی ئه رچاوه به مان سه ی هه)109 -108(کانی  ڕه الپه
ی  نه الیه مه رتکی ههو دواتر راپۆ یان کردوه که ردانی ناوچه کان سه ڕاستیه یشتن به و گه وه دا بۆ تۆژینه)1925(ری سای  نیوه یه

که  نهکۆمیسیۆنجام  یشتن به ئه بۆ گه: (وه، نووسیوتی رزکردۆته تی موس به ی ویالیه کشه ت به باره نگ سه کۆی ده خۆیان به
ی  خشه هدان ن و سه بی ره ی عا خشه ک نه یه ژماره ها سوود له روه ب هه کانی کۆنی عاره و جوگرافی زانه ر مژوونووسان وه سه ڕایه گه
و  شت کانی گه رتووکه ها سوودیان له په روه کراون، هه وڕوپا ئاماده له ئه رگیرا که م وه ی بیسته ده و سه ی شانزه ده می سه رده سه

بی  زمانی عاره رگرت که به کانی میسر وه ندی قوتابخانه کانی جوگرافیای دواناوه رتووکه و په کان مه رده موو سه ی هه تنامه سیاحه
  .    وسراوننو
  :وانیش  ناسراون، ئه س ناوچه ی که وه یشته ئه که گه نجام کۆمیسیۆنه ره سه
. ڕ ناکات تپه) مرین حه(و زنجیره چیاکانی  و تکریت وه له هیت باکووره سنووری ئراق له). ب، الجزیره، کوردستان ئراقی عاره(

  . م جه بووه له ئراقی عه شک نه ن بهڕۆژا  لهی ملمالن رۆژێ شکی ناوچه هبوون که ب دنیا نه
دا )1925(سای  که له ی لیژنه وه وه تاکاتی لکۆینه به می داگیرکردنی عاره رده سه ر له بیاتی جوگرافیادا هه ده موو ئه هه له

م بۆ  به. نائاشنا بووهتی موس ناوی ئراق  الی دانیشتوانی ویالیه. ئراق دانراوه شک له به باسکراو نه به ی ملمالن نه ناوچه
وه،  گرته ده) ملمالن(ی  شی رۆژئاوای ناوچه میزۆپۆتامیا به(وڕوپی  ی میزۆپۆتامیای ئه وشه بی ئراق ناسراو و ئاشناتره له ره عا
. یهت نیکه پی وایه راس نهکۆمیسیۆ)... نادۆڵ ئه(وه له شک بو تی موس به کات که ویالیه تی تورکیا باسی ده ی حکوومه وه ئه
   ).وه ونه نوانیانه که کوردستانی رۆژئاواو سوریا ده) نادۆڵ و ئه تی موس ویالیه(که واته  ردوو ناوچه هه
  تی موس، که و ویالیه  شاری موس یو کوردت لماندنی کوردستانتی  بۆ سه یه نامه گه نرخترین به  به وه ره ی سه یه نامه گه و به ئه
کان خۆی  وه ته  نهی ه کۆمه  ر به سه  کۆمیسیۆنکی  ، چونکه و جیھانیشه بی ره و عا یی وه ته  نونه کی یه  نامه گه به مان کاتدا هه له

و جوگرافی   مژوونووسان  به ستووه و، پشتی به  کردووه یه م کشه ر ئه سه ی له وه  لکۆینه وه نزیکه و له تی موس  ویالیه هاتۆته



 

www.dengekan.com 
7/3/2007 

کراون،  وڕوپا ئاماده له ئه م که و بیسته  شانزه کانی ده ی سه خشه دان نه و سه بی ره ی عا خشه ک نه یه ژماره ب،  ره اکانی کۆنی ع زانه
کانی میسر  که  ندی قوتابخانه کانی جوگرافیای دواناوه رتووکه و په کان مه رده موو سه و گوزاری هه شت کانی گه رتووکه ها په روه هه
ت   ده  که وه ره ی سه و بیاره  ئه ته یشتوونه  گه نامانه گه  به ه و کۆمه ی ئه گوره ، ئنجا دواتر به ووسراونبی ن ره زمانی عا به

ی کۆمیسیۆنی  و بیاره ی ئه گوره به. ڕ ناکات مرین تپه یاکانی حه چ و زنجیره و تکریت  هیت  له وه باکووره سنووری ئراق له
باشووری (رمی کوردستان   هه ر به و سه یه م موس شارکی کوردی و ب هیچ گومانک ده دنیایی ۆر به ز کان، وه ته ی نه ه کۆمه

، باشووری خۆرئاوای موس  باشوورو  ونه که کم ده)360(یش )هیت(ترو شاری  کیلۆمه) 150( شاری تکریت  ، چونکه ه)کوردستان
دا کۆتایی  وه ره سه ی ناوبراو له و دوو شاره  له وه الی باکووره لهبیش  انی عارهو نیشتم تی ئراق یان خاک وه سنووری دهها  روه هه
  کاتک که.  تی موس ونه باشووری خۆرهه که ترک ده کیلۆمه) 200(ی  دووری نزیکه مرین به  چیاکانی حه  زنجیرهپاشانیش. دت

کیش  یه هیچ شوه  به واته بووبت، که ڕ نه مرین تپه  چیاکانی حه هو زنجیر  هیت، تکریت  له وه الی باکووره سنووری وتی ئراق له
  !  بن و ده  ئراقی بووینه و نه بی  شاری عاره تی موس نه  ویالیه ربه هیچ شارکی سه و نه شاری موس نه
ی ملمالن  شکی ناوچه  که به) که هکۆمیسیۆن (بوون دنیا نه: (ت  ده  دا که کانی کۆمیسیۆنه باسی بۆچوونه  له کاتک کهها  روه هه

ی  و دھاتکی ناوچه هیچ شار یاخود شارۆچکه وان گومانیان له  ئه واته ، که)م جه بووه له ئراقی عه شک نه ڕۆژان به رۆژی له
  کانی  که ناوه هراش بووبت، ئاشکه م نه جه  ئراقی عه ر به  که سه بووه نه) باشووری کوردستان(تی موس   ویالیه ملمالن واته

  و ناوچه موویان به ر هه هه)  رمی کوردستان تی موس، باکووری ئراق، هه روو، ویالیه ، میسۆپۆتامیای سه م جه ئراقی عه(
         .   باشووری کوردستان ناسراوه  به  که  گووتراوه جوگرافییه

  
  ته وه ده: ( نووسیوتی،)ریتانیادا کانی به نامه گه ردستان له بهکوردو کو(رتووکی   ی په)23(ڕه  مدی، له الپه لید حه دکتۆر وه
دانابوو  وه دا واژۆیانکردبوو دانیان به)1920ی ئابی 10(   له که)  هرسڤ(یمانی  په و له)یمۆ رسان ( کان له یمانه هاوپه
و  و یاسا ئه ری روه پی دادپه  به بۆیه. دنیان کردبووزران  پشنیازی دامه ی که  کوردییه ته وه و ده ب له شک ده ی موس به ناوچه که

  !). بوو سامانی کورد بت  ده ترۆله سامانی په
، موس )  هسڤر(و )یمۆسان ر(ی  یماننامه ردوو په ی هه هگور به   که وه کاته مان بۆ روونده وه  ئهدا  وه ره سه لهمدی،  لید حه ر وهدکتۆ
  یه یماننامه و دوو په ر ئه سه  واژۆیان له ی که و وتانه موو ئه ها هه روه خاکی کوردان، هه  له یهتیو بری شکی گرنگی کوردستانه به

وون ب ده  نهقایلو کرد ده رگیز واژۆیان نه گینا هه ، ئه  کوردستانه ر به و سه کی کوردییه یه  موس ناوچه  که دا ناوه وه ، دانیان به  کردووه
 دکتۆر ها روه هه! زرت  دابمه وه ره  سهکانی یماننامه ردوو په پی هه  به وایهب  ده  کهی  کوردیه هت وه  ده و شک بت له  موس به که
ترۆلی  و یاسا سامانی په ری پی دادوه ت به  ده ، کاتک که یه  موس شارکی کوردستانی  که ڕی وایه مدی، خۆیشی باوه لید حه وه

و   ئه ک، که یه وه ته  هی نه بته وی خاکک ده زانین، کاتک سامانی ژر زه موومان ده هه. ی کورد بتبوو سامان ی موس، ده ناوچه
 هی ر  ههیش- موس واته  سامانی کورد بت، کهی موس ترۆلی ناوچه ر سامانی په گه  ئه واته  خۆی بت، که که وه ته  هی نه خاکه
ریتانیا،  نسا، به ره فه(یمان   وتانی هاوپه  بریتین له دووه کر)  سڤره(یمانی  ر په سه  واژۆیان له ی که و وتانه ئه . کورده

تی  وه و ده ک  الیه له) رمینیاو حیجاز لجیکا، چیکۆسلۆڤاکیا، پورتوگال، پۆۆنیا، رۆمانیا، یۆگۆسالفیا، یابان، ئه ئیتالیا، به
  .وه ی تره الکه له) نبۆل سته تی ئه حکومه(عوسمانی 

  
کوردستان (مصیر والیة الموصل (رتووکی  ی په)71 ( ڕه  الپه  له،رۆکی پارتی پارزگارانی کوردستان ر سورچی، سه جم عومه هن

پاپشتی  بی ئراق به ره و عا   چاوچنۆکی تورک،مرو حمودی نه خ مهکانی ش وه هه: (تی نووسیو،دا)2000ما بعد عام ) الجنوبیة
دواداچوون بۆ  نکی به کۆمیسیۆ-ی موس رکردنی کشه سه پناو چاره  کرد له)کان وه ته ی نه ه کۆمه ( وای لهکیتر،  الیه ریتانیا له به
بیاریدا  30.9.1924   لهکان وه ته ی نه ه کۆمه(دا 1922یلولی  ی ئه30  ی شاری موس له رباره کان ده استییهرخستنی ر ده

دوای .  که ته یی ویالیه وه ته و نه ی باری دانیشتوان وه پناوی لکۆینه بنرت له) -سیمر  ده– 1922ک   نه زرن  دامه کۆمیسیۆنک
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کان  به ره عا  نه کان وه تورکه نه: ( یاندنکدا ئاشکرایکرد که ڕاگه لهرمی  کی فه یه شوه کان به وه ته ی نه ه کی چ، کۆمه یه وه لکۆینه
ر  کوردن، هه) موس ( که ته  دانیشتوانی ویالیه کانی خۆیان، چونکه رخاکی وته  سه نه  بخهتی موس  ویالیه  یان نییه وه مافی ئه

  ). خۆ ربه تی کوردی سه وه ر ده  سه واوی بخرته ته تی موس به  بیاریدا ویالیه که ش بوو کۆمیسیۆنه و هۆیه ر ئه به له
تی  واوی ویالیه  ته  که وه کاته  بۆمان روونده ، زۆر راشکاوانه رچووه  ده وه کانه وه هت ی نه ه  کۆمه  له  که وه ره ی سه یه نامه گه و به ئه

  وه ن، یان بیر له  بکه ته و ویالیه  باسی ئه یان نییه وه بیش مافی ئه  عاره و نه  تورک  کورد، نه  له و، جگه موس خاکی کوردانه
کان  وه ته ی نه ه  کۆمه کاتکیش که.  وان نییه  خاکی هیچ کام له انی خۆیان، چونکهر وت  سه نه ڕۆژان بیخه  رۆژک له  که وه نه بکه
 دانیشتوانی  کانی خۆیان، چونکه رخاکی وته  سه نه تی موس بخه  ویالیه  یان نییه وه کان مافی ئه به ره عا  نه کان وه تورکه نه: (ت ده

 خاکی کوردو  وه یشه-شاری موس  به ته و ویالیه کانی ئه واوی شارو شارۆچکه  ته  کهت ش پمان ده وه ، ئه) موس کوردن تی ویالیه
و  ئه  ی کردبوو که وه  پشنیاری ئه که  کۆمیسیۆنه  بوو کهتی موس واوی ویالیه کوردستانی بوونی تهر  به ر له هه.  کوردستانن ربه سه

   .       زرت باکووری کوردستان دامه  نیاز وابوو له ی که یه کوردی ته وه و ده هئر   سه  بخرته وه کانیه واوی شاره ته  به هت ویالیه
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