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 مێژووی پارچەی پێنجەمی كوردستانی گەورە
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نزار جەزا

 
سراڵ پرێئ ئێسرتا پرارچەی پێنجەمری كوردسرتانی گەورە بەنراوی  011زیكری هەموان دەڵێن چوار پرارچەی كوردسرتان، بە ن ن

 .لە نێوان ئازەربایجان و ئەرمەنستانی ئێستاوە هەبووە( كوردستانی سوور)
 

لەالیەن لینینەوە، یەكێتری سرۆڤیەتی ئەوسرا ( 0292 - 0291)پارچەی پێنجەمی كوردستان ماوەی شەش ساڵ لەنێوان ساڵی 
 .دامەزرێندرا "كوردستانی سوور"ەژێر ناوی وەك هەرێمێكی سەربەخۆ ل
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كوردسررتانی سرروور بەنەخشررەی كررۆن دەكەوێررتە برراكووری ڕۆژهە ترری كوردسررتانی گەورە و باشرروری ڕۆژئرراوای یەكێترری سررۆڤیەتی 
 .جاران، بە ن بەنەخشەی ئێستا دەكەوێتە نێوان ئازەربایجان و ئەرمەنستان

 
 

 
 
 
 
 
 

نی كرمانجی قسە دەكەن و وەك كروردانی ئەن چروار پرارچەیە خەونری بروونە دەوڵەت و كیرانێكی كوردانی ئەن پارچەیە بەزما
سەربەخۆیان هەیە، كوردەكانی ئەوێ هاوشێوەی ئەن چوار پارچەیەی كوردستان مەینەتری زۆر و ئراوارەبوون و شرەڕ و كوشرتن 

 .و خیانەتی زۆریان بینیوە
 

 
 
 
 
 
 
 
 

دامەزرا، بە ن ئەمە زۆری  ١٢٢٣كیلرۆمەتر چوارگۆشرەیە، كە لەسراڵی  011ج هەزار و ڕووبەری ئەن پارچەیەی كوردستان پێرن
 .هەرێمەكە هەڵوەشێنرایەوە ١٢٢٢نەخایاند و ساڵی 

 
كەس بروون، كە  911هەزار و  00سرور ژمرارەی دانیشرتوانی كوردسرتانی  ١٢٢٦بە گوێرەی سەرژمێری یەكێتی سۆڤیەت لەساڵی 

 .هەزار كەس 09كەمكرایەوە بۆ تەنها  0292بەپیالن ڕێژەی كورد لەساڵی  هەزار كەس كورد بوون، بە ن 10
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كەلبەجراڕ، كوبراتلی، كوترورلی، كوردگراجی، )دامەزرا پێكهاتبوو لە شەش شار، بەناوەكرانی  0291ئەن هەرێمە كە لەساڵی 
وە بررۆ چرروار شررار، بەناوەكررانی هەرێررمەكە بكرروك كرررایە 0291بە ن پرراش تێپەڕبرروونی سررێ سرراڵ ( مورادخررانلی، قەرەقشرر  

 .و پایتەختی هەرێمەكەش گواسترایەوە بۆ الچین( كەلبەجار، الچین، زەنگلیان، كوباتلی)
 

 
 
 
 
 
 
 

لەسررەرەتای دامەزرانرردنی ئەن هەرێررمەوە كۆمەڵێررە پرریالن لەدژی گێررڕدران، لەوانە، بەمەبەسررتی كەمكررردنەوەی ڕێررژەی كررورد 
ئازەری بوو و لەسرەدا یەكری ئەرمەنری بروو، بەمەش  ی22كاتێكدا ئەن شارە لەسەدا شاری كوباتلی خرایە سەر هەرێمەكە، لە

 .لەكوردستانی سوور كەمبكات %91بۆ وای لێهات ڕێژەی كورد 
 

یەكێكرری دیرركە لەپیالنەكرران، ئەوەبرروو، لەجیرراتی ئەوەی كەسررێكی كررورد بكرررێتە سررەرۆكی هەرێمرری كوردسررتانی سرروور، بە ن 
ف كرررایە سررەرۆكی هەرێرمەكە، هەروەهررا دامودەزگررا فەرمییەكرانی كوردسررتانی سرروور لەشرراری كەسرێكی ئررازەری بەنرراوی حراجیێ

 .شوشێ داندران
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دامەزرانرردنی ئەن هەرێررمە بررۆ كررورد لەو كرراتەدا دەسررتكەوتێكی گەورەبرروو، بە ن پرراش ئەوەی سررتالین هرراتە سررەر حرروكم 
بڕیررررراری  0292نی یەكێتررررری سرررررۆڤیەت، لەسررررراڵی لەیەكێتررررری سرررررۆڤیەت، بەبیرررررانووی ڕێكاسرررررتنەوەی یەكە كارگێڕییەكرررررا

هەڵوەشررراندنەوەی كوردسرررتانی سرررووریدا و خسرررتیە سرررەر ئازەربایجررران، بە ن پررراش سررراڵێە هەرێمررری كوردسرررتانی سررروور 
دامەزرایەوە، بە ن بەهۆی ستالینەوە دووبارە ئەن هەوڵە شكستیهێنا، چونكە پێیوابوو دروستبوونی ئەن هەرێمە دەبێرتە هرۆی 

 .یوەندییەكانیان لەگەڵ توركیا و ئێرانتێككوونی پە
 
 

 
 
 
 
 
 

پاش ئەوەی كوردستانی سوور هەڵوەشایەوە شەڕێكی خوێناوی لەنێوان ئەرمەنسان و ئازەربایجان لەسەر كوردسرتانی سروور كە 
یەكران و ئێستا بەناگۆڕنۆقەرەباخ ناسراوە، دروستبوو، كروردیئ بروو بەدوو بەرەوە، كروردە ئێزدییەكران چرونە بەرەی ئەرمەنی

كوردە موسوڵمانەكانیئ چونە بەرەی ئازەرییەكان، بۆیە كورد تێكەڵ بەشەڕی براكوژی بوو، بە ن لەن شرەڕەدا ئەرمەنییەكران 
 .توانییان ناوچەی الچین كە پایتەختی كوردستانی سوور بوو باەنە ژێر دەسە تی خۆیانەوە

 
 
 



سوور وردستانیك كۆماری  

 

 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

سرراڵ دووبررارە بەسررەرۆكایەتیی  11دا و دوای 0229لەسرراڵی هررات، بررۆیە خەونرری دامەزرانرردنەوەی ئەن هەرێررمە بەكۆتررایی نە
وەكیل موسرتەفایێ،، هەرێمری كوردسرتانی سروور دووبرارە ڕاگەیانردرایەوە، بە ن بەهرۆی نەبروونی پشرتیوانیی نێرودەوڵەتی و 

ێ، بەرەو ئیتاڵیررا دژایەتیكردنرری ئەرمەن و ئازەرییەكرران، وایكرررد لەمرراوەیەكی كەمرردا، هەرێررمەكە لەناوبكێرر  و موسررتەفای
 .هەڵهات

 
 

 
 
 
 
 
 

ئەرمەنییەكان و ئازەرییەكان مامەڵەیان لەگەڵ كوردەكان زۆر خراپبوو، بەجۆرێرە كرورد شرەرمی لەكوردبروونی خرۆی دەكررد و 
بەشررێوازی جیاجیررا هەوڵرری بكرروككردنەوەی كررورد دەدرا، تەنررانەت لەدنیررای دەرەوە دابڕابرروون، هەربررۆیە زۆرێكیرران بەرەوە 

 .ەوروبەر هە تن و تاكو وای لێهات، ڕێژەی كورد لەو ناوچەیە كەمكرایەوە بۆ نزیكی لەسەدا سیو تانی د
  

 ٢١١٨ی جوونی ٢١: ڕێکەوتی  -  خەڵەماڵپەڕی : سەرچاوە
 

-------------------------------------------- 
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 کوردستانی سوور
      

 
 
 
 
 
 
 

 مەزن ڕێبوار هۆگر
 

 دوو نێرروان لە زایررن لە بەر سرراڵ 1111 لە بەر ناوەڕاسررتە، ڕۆژهەالترری شارسررتانیەتی یەکەمررین خرراوەنی نەتەوەی ئەو کررورد
 یەکەمرین خراوەنی و گۆتیرۆن وترراوە پێیران بروون خێر  شرەش سرەرەتادا لە کە هەلکەوترووە زاگرۆس و تۆرۆس چیای زنجیرە
 (میدی - ماد) ناوی بە بوون دەوڵەت

 
 نێرروان لە تررر زەمینەیەکرری و (سررووریا ئێررران، عێررڕا ، تورکیررا،) بررووە دابەش دادەوڵەترر چرروار بەسررەر کە گەورە کوردسررتانی

 برووە کروردی بەڕێروەبەری خرود کرارگێڕی یەکەیەکری و ناسرراوە کوردستان پێنجەمی پارچەی بە کە (ئازەربایجان - ئەرمینیا)
 چییە؟ سوور کوردستانی کەواتە...
 

 لە ڕووسریا کۆمۆنیسرتی پرارتی ڕێکاسرتنی (١) کرۆمیتەی فەرمری ڕیراریبەب بروو، کروردی کارگێڕی یەکەیەکی سوور کوردستانی
 . دامەزرا سۆڤێ  یەکێتی کۆمارەکەی 00دەنگی بەڵێ لە کۆنگرەی نوێنەری  %91بە ڕێژەی  0291 - 9 - 9 ڕێکەوتی

 
  :پێكهاتبوو هەرێمانە لەن و بوو دووجا کم 9011 کۆمارەکە ڕووبەری

 
ی، زەنگرریالن، پیتكەنرراس، ئاگابررادیر، الچررین، دەیجرروالن، دیلیجرران، کەراکرریئ، کیلبەجررار، قەرەبرراخ، جاجیررا، قوبرراتل)

 . بوو کۆمارەکە پایتەختی الچین شاری و( قوباتی
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 "جوگرافیا"

 
 و تەپرۆلکە و گررد ژمرارەیەک بروونی هەروەها بووە زنجیرەچیا بە دەورەدراو زەویەکی کۆمارەکە گش  نزمیەوە بەرزو ڕووی لە

 . ئاژەڵداری و کشتوکاڵ بۆ بووە بەپی  زەویەکی و بووە، دەشتایی کۆمارەکە ۆریز بەشی هەروەها دۆڵ،
 دەریراچەی ئەوانیئ کە هەبووە دێهاتەکانی بۆ زۆریان ئێجگار سوودی کە لەخۆگرتووە ی دەریاچە و ڕووبار چەندین هەروەها
 . بوون بەناوبانگترین الچین لە ئاغنو ڕووباری و سێڤان

 
 بەرهەمری ئەمرانیئ کە بروون باخرات و ڕەز خەریکری بووە،خەلکرانێکیئ گەنم و برنج بەرهەن شترینبا کشتوکاڵەوە ڕووی لە

 . هەبووە نایابیان
 

 "ئابووری و دراو"
 

 و کشرتوکاڵ لەسرەر بروو بەنرد کۆمرارەکە داهراتی بروو، ڕووسریا فەرمری دراوی کە ڕوب ، لە بوو بریتی کۆمارەکە فەرمی دراوی
 ئەهراتەوە ڕووسریاوە ناوەنردی بانکی لە بەرهەمەکان ی هەناردەکردن پاش داهاتەکەی کە ریکانزاکا هەروەها شیر بەرهەمی

 برێ بەدوور پڕۆسرەکە تراوەکو دەکررا سەرپەرشرتی ڕووسیاوە کارگێڕی لەالیەن کۆمارەکە دامودەزگاکانی گش  .الچین بانکی بۆ
 .گەندەڵی لە
 

 "هۆکاری دامەزراندنی کۆمارێك بۆ کورد"

 
 هەمروو و ڕووسریا کۆمۆنیستەکانی ڕابەری ستالین لەالیەن هۆکار گرنگترین کورد، بۆ کۆمارێە دامەزراندنی بۆ زۆربوون هۆکار
 کۆمررارەکە و .بررووە چەنررد نەکررراوە دیرراری کە مرراوەیەک، بررۆ داببڕێنێرر  ئازەریەکرران و ئەرمەن لە کررورد کە ئەوەبرروو جیهرران

 و مەترسرری لەبەر پێبەخشرررا سررووری ڕەنگرری و .ئەکرررد ردەهەنررا کاالیرران خۆیرران تررائەوەی ڕووسرریا دەسررتی لەسررەر بەهێزکرررا
 . کۆمۆنیستی کۆمارێکی وەکو ناساندنی

 
 "ئاین ی کۆمارەکە"

 
  کۆمارەکە حوکمی گەرچی بوو ئێزدی کۆمارەکە ڕەسمی ئاینی بوو،و ژووروو کرمانجی شێوەزاری کوردی کۆمارەکە فەرمی زمانی
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 .بوون خۆیان ئاینی خاوەن زۆرینە واتا ووب دا %31 لە ئێزدی ڕێژەی بە ن بوو کۆمۆنیستی
 

 :خەمڵێنراوە شێوە بەن دانیشتوانیئ ڕێژەی
 

 کورد بوون %2293کەلبەجار؛ 
 کورد بوون %2299قوباتلی؛  
 کورد بوون %22قەرەکێش ؛ 
 کورد بوون %20قوترلی؛ 

 
 ئاستی خوێندەواری و فێرکردن

 
 قوتابارانە شرارەکاندا و شرارۆچکە و دێهرات گشر  لە هەیە وەکرو نبە  نیریە، دروسرتی تەواو ڕێژەیەکری خوێنردەواری ئاستی
 بەردەوامرری خوێنرردن پرۆسررەی ڕووسرری و کرروردی زمررانی بە و کرابرروون دابررین خوێنرردن پێداویسررتیەکانی شررێوازێا بە هەبررووە
 .هەبوو

 
 گەورەی ی ڕوونرراکبیر و نررازا بەناوبانگترینیرران کە برروون هرراتوونەتە بیرمەنررد و ڕوونرراکبیر سررەدان و دەیرران کۆمررارەدا لەن و

 و .پێردراوە ڕووسیەکان بیرمەندە لەالیەن ڕێزلێنانی خە تی دەیان کە بوو (شەمۆ عەرەبی بە ناسراو شامیلۆڤ شەرەب) کورد
 .ڕووسی سەر وەریگێڕاوەتە و نووسیوە کوردی ڕۆمانی یەکەن و هەبووە وێژەدا بواری لە دکتۆرای و ماستەر خۆیشی

 
 لەناوچوونی کۆمارەکە

 
 و کررورد لە قەرەبرراخ هەرێمرری لێسررەندنی پرراش تورکیررا کۆمرراری داوای لەسررەر ڕووسرریا حکررومەتی بەبڕیرراری 0292 سررالی لە

 لەو کررورد گەلرری لەنرراوچوونی تەواو هررۆی بررووە کە ڕوویرردا سررەخ  جەنگێکرری ئازەریەکرران، و ئەرمەن نێرروان لە دابەشررکردنی
 . ڕاگەیەنرا کورد بەمانی هەرێم زۆر لە شەستەکان کۆتاییەکانی لە بە ن دەژیا، کورد ملیۆن نیو لەبەرایی کە کۆمارەدا،

 
 .ئاسن و ئاگر بە هەبوو کورد هەزار 911 نزیا جینۆسایدی لە دەستی ڕووسیا و
 

 ٢١١٨ی مارچی ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی مێژووی کورد  : سەرچاوە
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 ت تیی سۆڤییه کیه کانی یه ر، داخی گرانی کوردهکوردستانی سوو
 
 
 
 
 
 
 

 ڕێبوار مەعرووفزادە ەرگێڕان بۆ کوردیو

 
١ 

  
  لره کروردی ی وه بزووتنره چاالکرانی ڵ گره له گفتوگرۆ  بره سرتوور ئه پشر   دیراره و داسرتانی  راپۆرتێکه زۆرتر  وتاره و ئه: رایی به
 .ت سۆڤیه تیی کیه یه رووخانی دوای یخۆ ربه سه کانی کۆماره و ت سۆڤیه تیی کیه یه
 

  لره کران کورده تێکۆشرانی  لره ک یره کۆرته ی وه هێنانره  بره  فقازه قره دانیشرتووی وچاالکرانی نووسان  رۆژنامه  له خۆی  که ر نووسه
 ئراوڕ ، برووه ر سه هل ندی زامه ره لنینیئ  که الچین، ی ناوچه  له سوور کوردستانی  کۆماری زراندنی دامه و ئۆکتۆبر شۆڕشی کاتی
 .دا ده خۆیان کانی یه مرۆیی  مافه  به یشتن گه پێناو  له کان کورده تێکۆشانی و کان یه سیاسی  یه گۆڕانکاری  له
 

 کی پێشه

 
 یردا په بروون رزگرار هیروای ژیان ده فقاز قه و ڕاس  نێوه ئاسیای ، رووسیه  له  که ی وانه ته نه و ئه بۆ ئۆکتۆبر ی09 شۆڕشی پاش

. ژیران ده جیهان کانی وه ته نه واوی ته  له ڵکێا خه گرێ، ده خۆ  له جیهان جۆغرافیای  له  وره گه شێکی به  که  نیشتمانه و له. ووب
 کان، بیانییره برۆ و کۆمرار زرانردنی دامه بروون  جێ نیشرته وێ لره  کره ی وانره ته نه و ئره بۆ ی ئۆکتۆبر09شۆڕشی  ڵ گه له هاوکات

. کررا ستنیشران ده کلترووری و یی وه تره نه ری بره ڕێوه خۆبه و ئۆتۆنرۆمی مرافی کردبروو، کۆچیران  نیشتمانه و ئه ۆب دواتر ی وانه ئه
   وه پێکه و ته نه 019 ێ و له  که  زاقستانه قه ، یه وه ته نه فره  نیشتمانه و ئه  دا ده نیشان  که کان نموونه باشترین  له کێا یه

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://rebwarmahrufzadehblog.wordpress.com/2015/12/20/%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%95-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%95%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AC%DB%86%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%DA%98%DB%8C%D8%A6%DB%86%D9%BE%DB%86%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9/&psig=AOvVaw3rAv3ZSwCl8_fIqsbIF22I&ust=1588014270976000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjI9arkhukCFQAAAAAdAAAAABAD
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 .  یه وانه ته نه و هل کێا یه کورد  دیاره. ژین ده
 

 : وه درێته سێ قۆناخ لێکده  کان به داستانی کۆچی کورده

 
  ی وانه ته نه و ئه ودا، ئه نا په  له.  بووه کاندا تزاره تی حکوومه می رده سه  له کۆچ قۆناخی ن که یه س که هێندێا ی وته پێی  به
 ڕای ره سره  دیراره. کرۆچ ی قۆناخره و ئره ی چوارچێروه  ونره که ده  ئێرره ۆبر هراتوون  رووسریه و عوسرمانی کانی ڕه شه می رده سه  له  که
  مجۆره برره  مه رده سرره و ئرره ژیرراون، دا مه رده سرره و لرره خۆیرران  کرره ی سررانه وکه ئه دا، برروواره و لرره نووسررراو کی مێژووییرره بوونی نرره 

 .نگێنن سه ڵده هه
 

 نێرو  لره  کره ی وانره ته نه  و لره  گرووپره و ئره ی وه مانره کانی نوورهسر پێکهراتنی و ئۆکتۆبر ی09 شۆڕشی پاش میئ دووهه قۆناخی
 و لره هێنردێا  تی سره ده ژێرر  تره چوونه بوو نه خۆیان خواستی پێی  به ی وه ئه ڕای ره سه  وانه ته نه و ئه.  وه مانه دا سنوورانه و ئه

  وه ڕێتره گه ده کوردسرتان براکووری  له «ئاگری شۆڕشی» یم رده سه بۆ کۆچیئ قۆناخی مین سێهه ڵا خه ی وته پێی  به.  کۆمارانه
 دوای  بره ، بروون جێ نیشرته ت سرۆڤییه تی کیره یه  لره دواترر و ترزاری ی رووسریه  لره تا ره سه و  وه کرده کۆچیان کورد هێندێا که

 .‹‹پشکێا» نی خاوه   بوونه ئۆکتۆبر ی09 شۆڕشی
 
  کره  کوردانره و ئره ر بره وه ، ئاراوه  هاته «کان وه ته نه ئازادیی» درووشمی ڵ گه له ئۆکتۆبر ی09 شۆڕشی دوای  به  که ‹‹پشکێا»
  ختی پێتره  بره0291 سراڵی  لره  کره بروو «سروور کووردسرتانی خۆدموختراری ی ناوچره«  پشرکه و ئره. وت کره دژیران ت سرۆڤییه  له
 ئێسررتا تا هره  کرره سروور کوردسرتانی  دیرراره. بایجرانر ئازه خراکی  لرره  شرێکه به  ئێسررتاکه  کره نردرا یه راگه شرروێنێا  لره «الچرین»

 . تێکشکا 0291 ساڵی  له  واته دواتر ساڵ سێ بوو، نه درێژی نێکی مه ته  نییه روون تی واوه ته  به رووخانی هۆکاری
 

 : وه لنینه ن الیه  له سوور کوردستانی بۆ  بوودجه  له رووبل میلیۆن 11 رخانکردنی ته
 

  تییه سرایه که و لره هێنردێا ی وتره  بره زرابوو، دامره الچرین برۆ فقاز قره دانیشرتووی کرانی کورده نراردنی  به  که سوور کوردستانی
 گشرتی  سرکرتێری «براقرو  نویمران» ی دوژمنکارانره کانی وڵره هه ئاکرامی  لره دانیشرتووین، ڵیان گره له ئێستا  تا هه ی کوردانه

 سرانی که و  ناوچه ڵکی خه بۆچوونی پێی  به ئێستا تا هه ی وه ئه  دیاره. چوو ونێ  له ربایجان، ئازه کۆمونیستی حیزبی وکاتی ئه
 ربایجران، ئازه رانی رێبره نێرو  لره  کره  یه ندییانه پێوه و ئه ، پێشاندراوه سوور کوردستانی تێکشکانی کی ره سه هۆکاری ک وه  دیکه
 کانی ستنووسره ده  لره  کره ، بوچوونره و ئه پێی  به.  بووه هه «نستالی ژۆز » ت سوڤییه تی کیه یه پێشووی ری رێبه و نستان رمه ئه
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 دوای  ن بره کرا، ده رخان تره برۆ ی بوودجره رووبرل میلێرون 11 سروور کوردسرتانی زرانردنی دامه  لره پێئ لنین ، یه هه دا لنینیئ
 ک وه کرابروو دیراری سروور وردسرتانیک ئامووزشری و یی پیشه تێکنۆلۆژی، شی به بۆ  که ی یه بوودجه و ئه ئیستالین لنین، مردنی
 .دا ن ڵه قه  له نستان رمه ئه ی بوودجه  له زیادی

 
. کررێ ده قووربرانی سروور کوردسرتانی کان نییره رمه ئه و ری ئرازه نێروان سرنووری ی کێشه ری سه چاره ر رامبه به  له دا وه ئه دوای  به
 تێکڕووخررانی دوای  برره سرراڵ 3 دا، بات خرره  برره یرران درێژه ک هیرر ماوه تررا کرران کورده سرروور، کوردسررتانی تێکشررکانی دوای  برره

 . وه کرێته ده ب و نستان رمه ئه ختی پێته وان ئێره  له «نوێ رێگای» ناوی  به گۆڤارێا سووردا، کوردستانی
 
 دا رجره لومه هه و لره. کرێ پێرده سر  هه تی واوه تره  بره جیهرانی می دووهره ڕی شره سرتپێکردنی ده ری گره ئه  کره مێا رده سره  ینه گه ده

 کانی سرنووره  لره  کره ی ییانره وه ته نه  مینره که و ئره ، یه هه  وه ئه ری گه ئه  که  یه ڵه هه  بیره و ئه داوی  ونه که ده ت سۆڤییه رانی رێبه
 رمانی فرره  برره «بریرا الورنترری» وی شرووره نێوخررۆی زیررری وه. ن بکره ت خیانرره و ون بکره دووژمررن ڵ گرره له ژێرن ده ئێررران و  تورکیره
 کانی ناوچره و ره بره کیلرومیتر 911 تا  وانه ته نه و ئه تێکڕای ، بووه ت سۆڤییه ری رێبه و کۆمونیس  حیزبی سکرتێری  که ستالین
 ئاسرریای و ره بره فقاز قرره  لره دا کۆچره  و لرره  کره ی کوردانره و ئرره. پاندن سره ردا سره به ئررازاری پرڕ کرۆچێکی و نررا پێوه پراڵ نرد ناوه
 فقاز قره بۆ توانیان ئیستالین مردنی دوای نیا ته کان کورده. دا خۆیان باتی خه  به یان درێژه ر هه وێئ له دران، کۆچ ڕاس  هنێو
 رادیرو کررد،  وه کردنره بر و  بره سرتی ده 0219سراڵی  لره  کره «نروێ رێگرای» گۆڤراری نیشر  ته  لره دا مه رده سره و له.  وه ڕێنه بگه
  برره ی درێررژه دووسرراڵ تررا  کرره زرا دامرره کرروردییئ زمررانی نیسررتیتۆی ئه و کرررد شرران وه  برره سررتی ده 0209 سرراڵی  لرره وانیئ ئێررره

 .دا  کانی چا کییه
 
 و ئره پێکبێرنن،  زراوه دامره هێنردێا ترا وڵیانردا هه وه، ڕانره گه نسرتان رمه ئه برۆ  کره ی کوردانره و ئه ڵێن ده کان شاهیده ها روه هه

. رفراوان برره تێکۆشررانێکی  دایرره سررتیان ده سرروور کوردسررتانی ی وه زیندووکردنرره بررۆ  وه مانرره ڕاسرر  ێوهن ئاسرریای  لرره  کرره ش کوردانرره
  لرره پێکهراتوو سری که 2 تێکی یئره هه ڵ گره له  کره بروو «برابیۆ  د ممره محه» ژی ده براکۆ  لره روا هره  کره  و نره هه و ئره وی پێشرڕه

 مۆسرکۆیان ردانی سره کۆ بره ز چرکره و سرادقۆ  حوسرێن زیز، عه مین ئه د ممه محه بوو، نه حوسێن لی، عه یموور ته ک وه سانێا که
 وان ئره ئاگراداری  بره خۆیران کانی خواسرته و وت کره «خرۆشكۆ » ت سۆڤییه تیی کیه یه ری رێبه مونشیی  به چاویان وان ئه. کرد
 دانیشرتێنیان  «شومونسرکی» و «وادر» کانی ناوه  به خرۆشكۆ  راوێژکاری دوو ڵ گه له  که خرۆشكۆ  می که یه مونشی. یاند گه
 کررورد تی یئرره هه  هۆیرره ن برره. ببینررێ وان ئره نرراتوانێ گشررتی سررکرتێری کرره یانرد رایانگه کرررد بووڵ قرره کرروردی تی یئرره هه ڵ گره له

.  وه کررده شری انو ئره بۆ خۆیان کانی خواسته خۆشیان ها روه هه و خرۆشكۆ  مونشیی ستی ده  دایه کردبوو  ئاماده  که کیان یه نامه
 ڵ گره له  ئێمره»: ڵرێ ده مۆسرکۆ  له خۆیان ردانی سه ت نیسبه  به بوو، دا سییه که 2  ته یئه هه  و له  که «سادقۆ  حوسێن» دوکتور
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 تمان تایبره شۆناسرێکی و مێرژوو کولتروور، زمران،  کره کین یره وه ته نه  کره ی وه ئره و ملری زۆره  کرۆچی ڵ گره له نردی پێوه  له مونشی
  بره ک یره ناوچه 0291 سراڵی  لره و  بووینه ڕوو رووبه زۆر ئازارێکی و ئێئ ڵ گه له  که کرد مان وه ئه باسی. کرد مان قسه ، یه هه

 و خۆمران پاراسرتنی و مان، کره وه ته نه بروونی  پارچره پارچه  لره پێشرگرتن برۆ ، زراوه دامره  ئێمره برۆ «سوور کوردستانی» ناوی
  کره ی تێکشرکانه و لره مان کره ڵکه خه تاکوو هره  وه زرێنینره دابمه سوور کوردستانی  دیکه جارێکی بۆ وێ انههم ده کانمان وته ستکه ده

 هری  برێ  بره و  داوه نره  ئێمره  بره  مێکری وه هری  مۆسکۆ ، ردانه سه و ئه پاش  که وتی «سادقۆ ». ین بکه رزگار  هاتوه تووشی
 . وه ڕاینه گه ئاکامێا

 
 خرۆی ی که ردانه سره و ئره.  وه ڕاینره گه وت سرتکه ده برێ و چرووین ڵرێ، ده  برووه دا تره یئه هه و لره ر هره  کره زیز عره مین ئره د ممه محه
 ژی، ده زاقسررتان قه ی «ئالمائاتررا» شرراری  لرره ر هرره ئێسررتاش  کرره زیز عرره مین ئرره د ممرره محه. کررا ده برراس کررورتی  برره  مجۆره برره
 گررت کانمان قسره  لره گوێیان جوانی  به. یاند راگه وان ئه  به کانمان داواکارییه  ئێمه: کا ده  رۆژانه و ئه باسی وا ئا ، وه گریانه به
 کلترووری نردی ناوه 1 زرانردنی دامه مرافی  واتره.  بوولره قه مان ئێوه  به کلتووری ئۆتۆنۆمی پێدانی  ئێمه»:  وتیان دواجار  ن به
. «نسرتان رمه ئه  له ش کدانه یه و ربایجان ئازه  له کێکیان یه زاقستان، قه  له انسێی قرقیزستان،  له کێکیان یه ین، بده  ئێوه  به

  وانره ئه  ن بره ، یره هه ئاگاداریمران کان کلتوورییره  نرده ناوه جرۆری و تی چۆنیره  له ش ئێمه»:  که وتی دا ندییه پێوه و له بابیۆ 
  وه پێکره مان کره ڵکه خه ڵ گره له وێردا له بتروانین  کره  یره هه ک یه ناوچه  به پێویستیمان  ئێمه. نین  ئێمه کی ره سه کانی پێویستییه

 . بژین
 

  کره دیتری و بیسر  ی قسرانه و ئره کاتێرا خرۆشجۆ  مونشیی.  و ته ڵکوو به ، نییه کلتووری ندی ناوه  ئێمه کیی ره سه پێویستیی
 کانی خواسرته. نین یره گه ده ت حکوومره رۆکی سه ئاگاداریی  به کانتان خواسته و  وته»: کوتی سوورین کانمان خواسته ر سه له  ئێمه
. دێرن ژمار ئره  بره ربایجان ئازه خاکی ن که ده داوای  که ی ناوچانه و ئه.  وه ینه بکه بیر وان   به ت باره سه بێ ده جیددین، زۆر  ئێوه
 مانی پارڵره و کۆمونیسر  حیزبری برێ ده ری سره چاره برۆ و ربایجران ئازه ر سره  نره باه گوشرار نراتوانن  ناوچانه و ئه بۆ  که کوتی
  ک،کرره یه نه خه رده زه  برره زیز عرره مین ئرره د ممرره محه. پێهررات کۆتررایی مان که ردانه سرره  مجۆره برره «. وه ینرره بکه ئاگررادار ربایجرران ئازه
 وتیران ئێسرتا  لره ر بره سراڵ 19  هواتر وکات ئره ی سرانه وکه ئه بینین ده ش ئێمه»: ڵێ ده بوو، فراوان ئازارێکی و ئێئ ری رخه ده
 مۆسرکۆ  کره بڕیارێرا کانیشری منداڵه  نره و و ئره  نره»:  ڵرێ ده ها روه هره‹‹ . وه نره که ده بیرر ر هره ئێسرتاش ، وه ینه بکه بیر بێ ده
  « .نایبینن و  وه یاندیته نه بیدا بوو ده
 
 دانیشرتن ن کره یه  لره  کره ش  مان هه  واته. کرا ده ڕوان چاوه  که  نییه شتێا  که  مه وه. دێ  مێا وه  مۆسکۆوه  له 0210 ساڵی  له
 یان کره کاره  که یشتن تێگه کرد، ده باتیان خه سوور کوردستانی پێکهێنانی ی رێگه  له  که ی وانه ئه  هۆیه ن به. یاند راگه وانیان به
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 ک یره راده تا  که خرۆشكۆ ، کانی وه کرده هۆی  به هێندێا  هک کان کورده. بوون نگ ده بێ ک یه ماوه  مجۆره به و  بووه نه  ساده زۆر
 ڕوانی چراوه.  وه ڕانه گه وتێا ستکه ده هی  بێ  به  ن به وتبوون، که خرۆش و جوش وه و ببوون بوێر رچاو، به  هاته ده ئازادیاواز

 خرۆشركۆ ، دوای. ن ده ده کانیان ندیره پێوه  بره  درێرژه  اد مه رده سه و له و باۆڵقێ داهاتوودا  له  نگه ره  که ن که ده  تانه رفه ده و ئه
 ڕوان چراوه ها روه هره  بۆیره ر هره دی، ده نره گوونجراو ی کره رجه لومه هه روا هره  کۆمیتره  کره بروو دا «برژنف» تی حکوومه کاتی  له

 چاکسرازی و ئره ڵ گره له هاوکات.بێ ده وان دهر به «گورباچۆ » یشتنی گه  ت سه ده  به تا  دووروودرێژه  ڕوانییه چاوه و ئه.  وه مایه
 پررێئ،  هاترره با  ره قرره کانی کوێسررتانییه  ناوچرره ر مبرره هه له  کرره ڕێا شرره ئاکررامی  لرره و کرررد پررێ سررتی ده گوربرراچۆ   کرره ی یانرره

 . وت که کار وه دیسان سوور کوردستانی ی وه زیندووکردنه ی کۆمیته
 

 یدان مه  دیسان دێته  کۆمیته

 
 بروو، گونجاو کاتیی کردنی ڕوان چاوه با  ره قه ر سه له ربایجان ئازه و نستان رمه ئه ڕی شه تا هه  که  کۆمیته کیی ره سه ستراتیژی

 ڕی شره کراتی  لره 0232 - 0233سراڵی   لره «برابیۆ » گرروو  ری رێبره. ن کره ده رێکاسرتن  کران کورده نێرو  لره دا یره ماوه و له
 کوردسرتانی  بره کران کورده یشرتنی گه ی رێگره  تاکره  کره بروو دا بڕوایره و لره  کره بابیۆ . یدان مه  دێته  دیکه جارێکی بۆ با  ره قه

 ڕاسر  نێوه ئاسریای و فقاز قره کرانی کورده نێرو  لره  هۆیره ن بره. کرا ده خ  جره ربایجران ئازه هاوکراریکردنی ر سره  له ، ڕه شه سوور
 نرگ ده برێ هێنردێکیئ و برن ده برابیۆ  ی بۆچوونره و ئره دژی  کۆمیتره کانی ندامره ئه  لره هێنردێا.  ئاراوه  دێته جیددی مشتومڕی

 برۆ کان نییره رمه ئه هێرشری  لره بیر دیسان دێنی، س  ده به رووناکبیران و ڵا خه پشتگیریی ک یه راده تا  که بابیۆ .  وه مێننه ده
 بۆچروونی دژی  کره ش کره کۆمیته ی دیکره نی کا ندامره ئه نێرو  هلر.  وه کاته ده ژین ده نستاندا رمه ئه خاکی  له  که ی کوردانه و ئه ر سه

 ڵرێن ده کان ندامره ئه  لره هێنردێا. گرۆڕێ  دێتره فیکرری جیراوازیی بروون «ڕ شره و نیزامی رێکاری» ڵ گه له ندی پێوه  له بابیۆ 
  کره ربایجران ئازه  لره شرێا به برۆ ڕ شره ی جێگره  بره  کره ن کره ده پێشرنیار هێندێکیشیان. ین بکه مۆسکۆ ردانی سه دیسان  پێویسته
 .ن بکه شداری به ، کردووه پێ ستی ده کوردستان  له pkk  که ڕێا شه  له  باشتره ، نییه باپیریان و باو زێدی

  
 کانی ئاڵمائاتا  دۆڵه  ستی له ر ڵپه ر هه سه  مشتومڕ له

 
 باسرری. تونررد مشررتومڕێکی یرردانی مه  بنرره ده جارێررا نررد چهر هه چررن، ده  ڕێوه برره ‹‹بررابیۆ » ن الیرره  لرره  کرره ی وانرره کۆبوونه و ئرره
  برره کان باسره  مجاره ئره  ن بره ئاشرتی؟ یران کررێ ده ڕ شره ی رێگره  لره سروور کوردسرتانی پێنراوی  لره بات خره:   یره وه ئه کی ره سره
 دا pkk کرانی ریزه  لره و بڕۆین شتماننی بۆ  پێویسته ربایجان، ئازه نیش  ته  له ڕ شه ی جێگه به: چن ده  ڕێوه به  دیکه کی یه شێوه
 و  راوه گروزه نی مره ته  لره  ساڵ  د وه نه  که وێ که رده ده «ئۆ  فا مسته ئازلاان» ش جیددیانه  باسه و ئه ی لووتکه  له. ین بکه ڕ شه
 براکووری  لره  مالوه بره 0231 کانی سراڵه  لره  کره  دایره  بڕوایره و لره ئرۆ  فا مسرته.  جیهانییره می دووهره ڕی شره کانی برینداره  له
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 خرڕ دا ئاڵمائاترا کانی  دۆڵره  لره وان ئره ، وه ئره ڕای ره سره ، وامه رده به ر هه ئێستاش تا هه  که  ئاراوه  هاتۆته ڕێا شه کوردستان
  بره: ڵرێ ده ژی، ده ئاڵمائاترا  لره  کره ئرۆ  فا مسرته. رسرتی ڵپه هه  لره  جگره  نییه شتێا ش وه ئه و ن که ده مشتومڕ و   وه ته بوونه
  بڵێسره رۆژ ڵ گره له رۆژ ی کره ئاگره  کره  دایره ئرارا  لره  ئازادیاوازانه ڕێکی شه  ئێمه و تی  له: وتم بوو  ئێمه ری رێبه  که بابیۆ 

. ین کره ده  قسره  تانره بابه و ئره ر سره له و دانیشرتووین  لێرره ین، بکره شرداری به ڕدا شره  لره  که ی وه ئه ی جێگه  به  ئێمه ستێنێ، ده
 و ربایجرران ئازه نێرروان 0232 ڕی شرره  لرره بررێ ده  کرره برروو دا بروایرره و لره  کرره بررابیۆ  پێررداگری ر رامبرره به  لرره  کرره ی وانرره ئه  ن بره
  برره پێشرریان  دێکرره جررارێکی بررۆ و کرررد ده تیان دژایرره بێنررین، سرر  ده  برره خۆمرران کانی مافرره و ربگرررین وه ڵا کرره نسررتان رمه ئه

  دیکره سرانی که برۆ جرار زۆر  که کانمان وڵه هه  که گرت  وه له یان رێگه  دیکه جارێکی بۆ و گرت ئێمه ڵ گه له یۆ باب وتنی رێککه
 .ین بکه رخان ته خۆمان قازانجی  له ، هێناوه کارمان  به
 

 گڵێنن ڕ  شه کان ده یانویست کورده کان ده نییه رمه ئه

 
 ڕدانی شرره  برره بررۆ کان نییرره رمه ئه ئامررانجی  برره  ئامرراژه ، وکاترره ئه شرراهیدانی و  کۆمیترره نرردامانی ئه  لرره  کرره «بوو نرره حوسررێن»

 تررا ڕ گرره  خسررته خۆیرران کانی وڵرره هه بررابیۆ ،  لرره زیرراتر کان نییرره رمه ئه ڵررێ ده بوو نرره. کررا ده ربایجرران ئازه ڵ گرره له کرران کورده
 ئاگرادار  تانره بابه و لره کررد، ده کرارن ت وڵره ده  لره گرینرگ شرێکی به  لره وکات ئره ی وه ئره هۆی  به من. ڕ شه نێو  بێننه کان کورده
 کرانی کورده  بره و سرتێنن ده کان رییره ئازه  لره سروور کوردستانی یانکوت ده  نموونه بۆ کرد، ده زۆریان ی قسه کان نییه رمه ئه. بوون
 کان نییرره رمه ئه ش دیکره جرارێکی برۆ و تێکردا نما کره کایه برووین، ئاگررادار  دۆخره و لره  کۆمیتره نردامانی ئه  لره شرێا به. یرن ده ده

 . کان کورده ر سه  کرده هێرشیان زیاترین
 
. ن بکره کرۆچ نستان رمه ئه  له بن ناچار کان کورده ی وه ئه هۆی  بووه  چونکه بوون، واو ته کان کورده زیانی  به زۆر  بارودۆخه و ئه
  .وه وتره که لێده  ی وره گره سراری خه گرت، ده نره ڕدا شره  لره کران کورده شرداریی به  له مان رێگه ر گه ئه:  ڵێ ده دا درێژه  له «بوو نه»
 حسرێن»: وت منری  بره بروو هراوڕێم وکات ئره  کره ت، سرۆڤییه تی کیره یه کی یره ریرایی ژێرده کانی رمانرده فه  له کێا یه ڵێ ده و ئه
  «.دا ده روو  وره گه کی ڵکوژییه کۆمه گینا ئه بگرن، دا هڕ شه و له کان کورده شداریی به  له  رێگه بێ ده  جۆرێکه ر هه به
 

 . وه گرێته کان ده کان کورده نییه رمه کانی ئه نووکی هێرشه

 
 برۆ کردبروو، ر ده خۆیران و تری  لره کانیان رییه زه ئا  که کان نییه رمه ئه کێشن، ده  درێژه کان کورده نێو  له  باسانه و ئه  که کاتێا

 کرران کورده الی و ره بره خۆیران کانی هێرشرره ن، بکره ژیران وێردا له کان نییرره رمه ئه نیا تره  کره و تێررا  نره بکه نسرتان رمه ئه ی وه ئره
 .رسووراند وه
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 کان نییرره رمه ئه»: کررا ده براس  مجۆره برره کرران کورده ر سره بررۆ کان نییرره رمه ئه هێرشری هۆکرراری یررئ «یمان سروله حرراجی ن سره حه»
 نگرانی الیرره  لرره یمان سروله حرراجی« . وه بسرتێننه  ئێمرره  لره 0200 سرراڵی  لره کان نییرره رمه ئه ڵکوژیی ۆمرهک ی تۆڵرره ویسر  یانهه ده

 وڵی هره ئاکرامی  لره کران، کورده ر سه بۆ کان نییه رمه ئه هێرشی  که دایه  بڕوایه و له و ئه. بوو ڕدا شه پێناو  له بابیۆ  بۆچوونی
 ڵررێ ده یمان سرروله حرراجی. ن بکرره درووسرر  تی دوژمنایرره کان وه ترره نه نێررو  لرره ویسرر  نههیا ده  کرره  ئرراراوه  هاترره  سررانه که و ئرره
 نجان ئره وان ئره  بره   رهه ده تاوانیان کان قامه شه ڕاستی نێوه  له و  کردوه وێران کانیان کورده ماڵی دا سا نه و له کان نییه رمه ئه
 و مانکوشر  ده یرا. بروو نسرتان رمه ئه  له رچوون ده ویئ ئه ین بده نجامی ئه  هک مابوو کار ک یه نیا ته»: ڵێ ده دا درێژه  له ، داوه
 و لره و دا نجان ئره مان وانره کرده و ئره  ئێمره. بوو سوور کوردستانی ویئ ئه کرد، ده نه چاوپۆشیمان شتێا  له  ن کوژراێن،به ده یا

 «.ژین ده ئاڵمائاتا  له تائێس تا  وه رۆژانه و له و رچووین ده نستان رمه ئه  له دا سا نه
 

 دا تی ده دوژمنایه  به  ره سکرتێری گشتیی حیزبی کۆمونیست په

 
 زمانناسرری «میرزۆیررۆ  قنیرراس» دوکتررور ڕای کرران، کورده ر سرره بررۆ نسررتان رمه ئه و ربایجرران ئازه ڕی شرره ریی کاریگرره دیتنرری بررۆ

  تورکیرره  کره  ئێمرره  لره ک ڵکوژییرره کۆمه ی وه سرتاندنه  تۆڵرره  بره دکررر سرتیان ده کان نییرره رمه ئه»: ڵرێ ده و ئرره.  رگرتروه وه کوردمران
 «.دابوو نجامی ئه کان نییه رمه ئه  به   رهه ده
 

٢ 
 

کوردەکران برۆ نەهراتنە : " میرزۆیۆ  بە ئاماژە کردن بەوە کە دروس  نییە هەموو ئەرمەنییەکان باەیرنە خرانەیەکەوە، دەڵرێ
و گەلررری کرررورد و ئەرمەنررری کە بە درێژایررری مێرررژوو پێوەنررردییەکی باشررریان هەبررروو، ئرررارای دۆژمنرررایەتیی گەورە لە نێررروان دو

هێرشری ئەرمەنییەکران : میرزۆیۆ  سەرەڕای هەموو خاڵەکان، سەبارەت بە رووخانی پێکهاتوو دەڵرێ. ئەرمەنستانیان جێهێش 
سرەرەتا . نی کوردەکران برووبۆ سەر کوردەکران لە ئەرمەنسرتان، سیاسرەتێکی جیردی برۆ لە نێرو بردنری یەکگرتروویی و یەکبروو

کررایەیەک کە لە بەرامرربەر کوردەکرران بەرێرروە چرروو ئەوە برروو کە . کوردەکانیرران بە دوو بەشرری ئیررزەدی و موسررڵمان دابەش کرررد
لە پڕۆپاگەندەکانرردا دەکرروترا کە کرروردە . ناسررنامەی کرروردە ئیزەدییەکرران بە جررێگەی وشررەی کررورد، وشررەی ئیررزەدی نووسرررا

بەو پڕۆپاگەنردانە تەنرانەت کوردەکرانی ئیرزەدی وەک ئرامرازی شرەڕ . و الیەنگری تورکەکان بروون موسڵمانەکان، تورک بوون
 .دەرهێنا

هێنردێا قسرەیان کررد کە رەوایری بە " کەرەن" و " حەسرەن کرێلئ"بۆ نموونە دوو کەس لە شرێاەکانی ئیرزەدی بە ناوەکرانی؛ 
ەتیران لەگەڵ ئەو بۆچروونە کررد و لە رزگراریی نەتەوەکەمران بە ن رووناکبیرانی کوردی ئیرزەدی دژای. هێرشی کوردەکان دەدا
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، خالیرد "دوکترور شراکرۆمەحۆ"، "کرالنی چاچرانی: "نووسرەران، روونراکبیران و زانایانێرا وەک. لەو داوە رۆڵی گەورەیان گێڕا
ە قسرەکانی ل" ، دوکترور سرەعید ئیبرۆب"، دوکتور شرەرە  عەشریری"، ئەمرکی سەردار"، جەلیل جەلیل"، چرکس رێئ"چێتۆیف

خۆیان لە رادیۆ و تەلەڤیزیۆندا بە ئاماژە کردن بەوەی کە دابەشکردنی کوردەکان بە ئیرزەدی و موسرڵمان هەڵەیە، دەیرانگوت 
لەوێدا منیئ بۆ ڕاگرتنی ئەو هێرشرانە چەنرد جرار . کە ئەو جۆرە روانگانە بە واتای رەوایی دان بە کوش  و بڕی کوردەکانە

کرررد، چررونکە مرراڵی کوردەکانیرران ئرراگر دا، ئەوانیرران کوشرر  و تەنررانەت هێنرردێکیان لە نێررو  لە رادیررۆ و تەلەڤزیررۆن قسررەن
لە . بە واتایەکی دیکە لێرە موسڵمان بوونیان هاوواتای ئازەری و ترورک بروون لە قەڵەن دەدا. ماڵەکانی خۆیاندا سووتاندن

اکە رێررگەیەک بۆمرران مررابووە چررۆلکردنی تەنیررا ترر. راسررتیدا شررتێا کە دەیانهەویسرر  درووسررتی بررکەن، شررەڕی ئررایینی برروو
 .ئەرمەنستان بوو کە ئێمە ئەو کارەمان کرد

 
ئەوجار کۆچێکی زۆرەملی دەستی پێکرد کە تەنانەت ناوەکەشیان نەدەبرد، چونکە گەلی ئێمە تووشی پارچە پرارچە بروونێکی 

ن لە و تەکرررانی قەزاقسرررتان و هێنررردێکیان بەرەو رووسررریا، ئوزبەکسرررتان و ئرررۆکراین رۆیشرررتن و هێندێکیشررریا. دیرررکە هرررات
 .قرقیزستان نیشتەجێ بوون

 
بۆچی ئەو کارەیان ئەنجران دا؟ بە برڕوای مرن ئەو برابەتە برۆ ترسری ئەوان لە توانرای ئرێمە چراالکبوونی دامەزراوەکانمران و 

بەناوبرا   بەرپرسرانی ئەوان کەسرانێکی. هەوڵەکانی ئێمە برۆ دامەزرانردنی دووبرارەی کوردسرتانی سروور، سرەرچاوەی دەگررت
ئەنردامی ئاکرادیمیی زانسر  " برابەک ئاسرتیان"زانای ئەرمەنی و سکرتێری گشتی حیزبی کۆمۆنیسر  و " گالوس  گالویان"وەک 
 .ئەوان بە پەرەدان بە نەتەوەخوازی دەیانویس  ئەرمەنستان بکەن بە و تێا کە تەنیا ئەرمەنییەکان لەوێدا بژین. بوون

 
هێرشررەکانی ئەرمەنییەکرران، نەیررانتوانی پررێئ لە بەهێررز برروونی کوردەکرران و پێکهێنررانی سررەرەڕای هەمرروو : میرزۆیررۆ  دەڵررێ

ئرررێمە کوردەکرررانی یەکیەتررری سرررۆڤییەت توانیمررران لە رێرررگەی ئەو : "میرزۆیرررۆ  لەو برررروایە دایە کە. دامەزراوەکررران بگررررن
 ."دامەزراوانەی دروستمان کردوون پێئ لە سڕینەوەی مێژوویی خۆمان بگرین

 
 انیشتنە نهێنییەکانی دەستی بە کار کردبابیۆف بە د

 
کاتێا هێرشی ئەرمەنییەکان بۆ سەر کوردەکان بووە هۆی ئەوەی کە کوردەکان ئەرمەنستان چۆل بکەن، چاالکییەکانی کرۆمیتە 
لە پێناو خواستی ئەو بەشرە لە ئەنردامەکان، کە لەو برڕوایە دا بروون کە رۆیشرتن بەرەو مۆسرکۆ و دانیشرتن لەگەڵ سرەرۆکی 

هەرچەنررد کە گۆربەچررۆ  هێنرردێا هەنگرراوی بررۆ ئررازادی هەڵگرررت، بە ن بررابیۆ  . وومەت پێویسررتە، بەرەوپررێئ چررووحکرر
 .چاالکییەکانی لە رێگەی دانیشتنە نهێنییەکانی دەس  پێکرد
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نرۆرە دواترر بە . لە ئازەربایجان دەژیان دەستی پێکررد ١٢٨٢بە گرتنی هێندێا کۆبوونەوە لە نێو ئەو کوردانەدا کە لەساڵی 
بۆ کوردەکانی تورکەمنستان، گۆرجستان، ئەرمەنستان، قرقیزستان، ئۆزبەکستان و قەزاقستان هێندێا کۆبوونەوەی پێکهینرا 

یەکێررا لە بەشرردارانی ئەو کۆبرروونەوانە کە لە " سررادقو "دوکتررور . و ئەو خەبرراتە زۆرەملیرریەی بررۆ کوردەکرران شرری کررردەوە
کۆبوونەوانە بە مەبەستی رێکاستنی کوردەکانی یەکیەتی سۆڤییەت بۆ چارەسرەری بابیۆ  ئەو : ئاڵمائاتا بەرێوە چوون دەڵێ
: سرادقۆ  کە ئامراژە بە پەسرەند کردنری هێنردێا برابەت لە نێرو ئەو کۆبروونەوانە دەکرا، دەڵرێ. کێشەکانیان بەرێروە دەبررد

برروون، لەگەڵ هەیئەتێکرری بررۆ مۆسررکۆ چوو ١٢٦١گرینگترررین پەسررەندکراو ئەوە برروو کە ئەنرردامانی هەیئەتێررا کە لە سرراڵی 
سررەرۆک " گۆربەچررۆ "بەرفراوانتررر دیسرران سررەردانی مۆسررکۆ بررکەن و بررارودۆخی کوردەکررانی یەکیەترری سررۆڤییەت بە ئاگرراداری 

 .کۆماری ئەوکات بگەیەنن
 

 دیسان گرتنەبەری رێگەی مۆسکۆ

 
وو دوابەدوای بڕیراری رۆیشرتن برۆ کرۆمیتەی پێکهرات. بەمجۆرە بۆ جاریکی دیکە نروێنەرانی کرورد رێرگەی مۆسرکۆیان گررتەوەبەر

لە . مۆسکۆ و داواکردنی چارەسەری لە بەرپرسانی دەوڵەت، لەسەر کات و چۆنیەتیی رۆیشتن بۆ مۆسکۆ هێندێا باسریان کررد
دامەزرابررروو، پێکهرررات، بە  ١٢٨٢دوایرررین کۆبررروونەوەیەک کە لە ناوەنررردی کلترررووریی کوردەکررران لە ئاڵمائاترررا، کە لەسررراڵی 

ی مەی ساڵرۆژی تێکشانی فاشیزمی ئاڵمان لە الیەن یەکیەتی سرۆڤییەتەوە، بڕیرار درا کە لە مرانگی ٢نی سەرنجدان بە جێژ
مەی بە پێکهینررانی هەیئەتێررا کە بە النرریکەن لە هەر و تێررا، لە ناوچەکررانی قەفقرراز و ئاسرریای ناوەڕاسرر  کە کوردەکرران 

ەو بڕیررارە  کۆتررایی بە کۆبوونەوەکررانی هێنررا و لە کررۆمیتە ب. لەوێ دەژیررن، پێررنج کەس بەشرردار بررێ و بەرەو مۆسررکۆ بررڕۆن
" ئەگەر ئەمجار رێگە چارە پەیدا نەبێ، لە مۆسرکۆ نراگەرێینەوە"کۆبوونەوە نێوخۆییەکان خۆی بە سوور بوون لەسەر ئەوە کە 

ەی کە برۆ و هەروەها بە ئاگادار کردنەوەی کەسایەتییە کوردەکانی ئەو و تانەی کە کوردی لرێ دەژیرن ویسرتیان ئەو هەیرئەت
یەکێررا لە بەشررداربوونی دوایررین کۆبرروونەوەکە کە ئەو کررات پێکهرراتن، ئەو " رەمەزان سررەیدۆ . "مۆسررکۆ دەچررێ ئامررادە بررکەن

هێندێا جرار کۆبوونەوەکران زۆر : "باسانەی کە کران و ئەو کارانەی کە لە کاتی چوون بۆ مۆسکۆ دەبێ ئەنجان بدرێن، دەڵێ
ر ئاگرراداری واقیییەترری پرسررەکان و ت نەبررووین لەو بررڕوایەدا بررووین کە دەبررێ بررۆ ئرراڵۆز دەبرروون، ئررێمە گەنجەکرران کە زۆ

بە ن بەشرداربووانی بەتەمەن کە مێرژووی کرۆچ لە نیشرتمانیان هەر لەبیرر . جارێکی دیکە کوردستانی سوور زیندوو بکەینەوە
هۆیە باسەکان ئاڵۆزتر دەبوون، چوون بۆ بەن . بوو لەو بڕوایەدا بوون کە و تی ئێمە کوردستانە و دەبێ بۆ ئەو شەڕ بکەین

ئەو جرارە بەدەسرتی : یەکێا لە گرینگترین بابەتەکان کە بە بڕیراری هراوبەش پەسرند کررا ئەوە بروو کە. مۆسکۆ پەسند کرا
بڕیررار درا کە بە میتینررگ دەسرر  بە چرراالکی بررکەن و تررا پەیرردا کردنرری رێگەچررارەیەک، . بەترراڵی لە مۆسررکۆ نرراگەریینەوە

 .یان درێژە پێ بدەنچاالکییەکان
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٣ 

 
 

 چن و مۆسکۆ ده ره کان به کورده

 
 دا رۆژانره و لره  کره «یدۆ  سره گلكرا». رۆیشرتن مۆسرکۆ و ره بره و وتن ێکره ڕ وه کان کۆماره  له ی مه مانگی تای ره سه  له کان کورده
. «گیرابروو ردا سره به سرتی ده  وه کانره کورده ن الیره  لره مۆسرکۆ تگوت ده»: ڵێ ده هاتبوو مۆسکۆ بۆ زاقستان قه کانی کورده ڵ گه له
. وتن ڕێکره وه مۆسرکۆ و ره بره کرێکرار ترا  وه نرده رمه هونه  لره پسرپۆر، ترا  وه شروانه  له گوندی، تا  وه رووناکبیره  له کورد زاران هه
 وکات ئره  کره «یوسرفۆ  انیبرارز». کران کورده  لره بروو پڕ شوێنێا موو هه کان، کورده  له بوو پڕ مۆسکۆ  له «رووسیا هوتێلی»
  هاتبوونره ی مره ی0 رۆژی هاتبران برا ده  کره  کوردانره و ئره واوی تره»: ڵێ ده هاتبوو،  وه قرقیزستانه  له  که بوو  رانه نوێنه و له

 لی عرره بررابیۆ ، د ممرره محه  لرره  کرره ک یرره کومیته»: ڵررێ ده یسررفۆ . «دێررن  سرره که  مووه هرره و ئرره بوو پێموانرره  ن برره مۆسررکۆ،
 ن رۆسرته و سر ن ئه  شراانه ئه نوبروو، حوسرێن ئرۆ ، فا مسرته لی وه میرزۆیۆ ، قنیاس دوکتور یدۆ ، سه خاتوو مان، بدولڕه عه

 و ئرره  کرره دا بڕیاریرران کرد نرره قبررووڵی ت حکوومرره  چوونکرره  ن برره دانیشررن ت حکوومرره ڵ گرره له ویسررتیان پێکهرراتبوو، برۆیررۆ 
 .«ن پێبکه س  ده ،کردبوو سندیان په  که ی چاالکییانه

 
 مۆسکۆ  کان له مین میتینگی کورده که یه

 
 هێرزی میتینگێرا بردنی ڕێوه بره  بره رۆیشرتبوون مۆسرکۆ و ره بره ی کوردانره و ئره ، دراوه نره کران کورده داواکراری  بره و مێا کاتێا
 چوو، ڕێوه بره «فسرکی ئه سرمائیل» رکیپا  له س که زار هه دوو شداری به  به ی مهی 9 رۆژی  که میتینگێا پاش. نیشاندا خۆیان

 مۆسرکۆ  چووبوونره  کره ی کوردانره و ئره ، وه مانره ئاکران برێ کان دانیشرتنه کاتێرە پێکررد، ستی ده ت حکوومه ڵ گه له کان دانیشتنه
 یردانی مه وینرا  بره مۆسرکۆ کانی نرده ناوه  لره کێا یره  لره مرانگرتن  بره وجار ئره.  وه پێکررده سر  ده خۆیران کانی چاالکییره دیسان
 ت سرۆڤییه تی کیره یه پۆلیسری هێرشری ڵ گره له کرورد چاالکرانی مرانگرتن، رۆژی مین پێنجه  له. دا چاالکی  به یان درێژه پوشکین
 هرراتبوو، مۆسرکۆ و ره بره  وه قرقیزسررتانه  لره وکات ئره  کره  یرره کوردانه و لره کێا یره  کره «برردوڵ  عه گلكرا».  وه بوونره ڕوو رووبره
 مان بارودۆخره و ئره 0291 سراڵی  لره  ئێمره مرادان  ن بره دی، ده  بێگانره  لێرره خۆمران  ئێمره»: کرا ده براس  مجۆره بره کانی هێرشه
. ین بکره بات خره  کرراوه دیراری  ئێمره برۆ  کره شروێنێا برۆ برێ ده  وایره که  کراوه رخان ته  ئێمه ژیانی بۆ شوێنێا و کرد نه قبوول
 بڕیارمران ، داوه نره  ئێمره  بره و مێکیران هری  کاتێە.  وه بستێنینه خۆمان کانی مافه شێواز یندێموکراتتر  به تا هاتبووین  ئێمه
 درووسر  گرفر  سرێا که برۆ ی وه ئره برێ  بره مررۆڤ زاران هره. ین برده مرانگرتن  بره  درێرژه ت حکوومه  له و مێا رگرتنی وه تا دا
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. سرتپێکرد ده ی دڕندانره هێرشێکی و کرد نه قبووڵ  ئێمه  له ی وه ئه ت هسۆڤیی تی کیه یه پۆلیسی  ن به دانیشتبوون، وێ له ن، بکه
  ریره برره».  وه جوو نرره  زاڵمانرره زۆر دا ئێمرره ر رامبرره به  لرره وان ئرره  ن برره دا، نرره نجان ئرره تونرردوتیژمان کی یرره وه کرده هرری   ئێمرره
 دا پرۆلیس هێرشری ر رامبره به  لره رووس ژنرانی»: ڵێ ده ن،هاتبوو زاقستان قه  له  که بوو  رانه نوێنه و له کێا یه  که ش«مووسا
 تررا درابرروو، بڕیررار ک روه هرره.  ڕاوه گرره  دواوه و ره برره کرا ده نرره  چیدیکرره ترازابرروو، کرراران  لرره کررار.   سررووتاوه  ئێمرره  برره دڵیرران
  بره چاومران ترا هراتبووین  ئێمره.  وه هڕێتر گه نه س کره هری  ن، ده نره ڵێن بره ت حکوومه رپرسانی به و بێ نه یدا په ک یه چاره رێگه
  لره توانی مانرده نه ک ڵێنییره به گرتنری و کرانی راوێژکاره یا ت حکوومه رۆکی سه دیتنی بێ  به  ن به وێ، بکه ت حکوومه رۆکی سه

 یرردانی مه  لرره س کرره زاران هرره مررانگرتنی پررۆلیس، کانی هێرشرره ڕای ره سرره دا ینرره به و لرره. «کرررد واشررمان ر هرره و بررڕۆین مۆسررکۆ
 .کێشێ ده  درێژه پووشکین

 
 دانیشررتنی داواکرراری «پۆپررۆ  گاوریررا» نرراوی  برره گۆربرراچۆ  کررانی راوێژکاره  لرره کێا یرره مررانگرتن رۆژی مین شررته هه  لرره
  لرره گرروێی  دیکرره جررارێکی ی وه ئرره پرراش برروو، پۆپررۆ  تی رایرره نوێنه  برره  کرره تێا یئرره هه. کرررد قبررووڵ کرروردی تێکی یئرره هه

 ئێسرتادا  لره  کره ڵرێ ده کرورد تی یئره هه  بره پۆپۆ . یاند راگه تی حکوومه رمی فه بۆچوونی بوو، کورد تی یئه هه کانی هداواکاریی
 کوردسرتانی ری سره چاره برۆ و کا نره پێ س  ده  دیکه ڕێکی شه ی وه ئه بۆ و  ئارادایه  له ریا شه کان رییه ئازه و نی رمه ئه نێوان  له

  لره و ڕۆن ده الچرین برۆ کروردی تی یئره هه ڵ گره له داهراتوودا رۆژانری  لره  کره ڵرێ ده ها روه هره. هێنن هپێکرد کۆمیسریۆنێا سروور،
 وتنی رکه سرره  لرره خۆشررحاڵ کرران کورده. ن ده ده بڕیررار  که ریپرسرره سه چاره بررۆ و ن کرره ده  وه لێکۆڵینرره  کرره بارودۆخه ڵ گرره له نرردی پێوه
 .جێهێش  یان«ملینکرێ» یان، که باته خه  له ستهاتوو ده به
 

  ڕوان چاوه  له  جگه  که ن گه ده  ئاکامه و به مانگرتووان نێو له باسکردن  به دواتر و خۆیاندا نێو له باسکردن  به تا ره سه  کومیته
 .جێدێڵن مۆسکۆ  مجۆره به و  نییه ک یه رێگه کردن

 
 نووس چاره  ڕوانی بوو به چاوه

 
  که پرسره ری سره چاره پێناو لره ک یره کومیته پێکهێنرانی برۆ 0232ی  ی مه02وتی  رێکه  له  پۆپۆ کانی ڵێنییه به پاش کان کورده
  نێو له جموجۆڵ هێندێا و یش  گه نه ئاکان  به  ڕوانییه چاوه و ئه کاتێا. ن که ده ڕوان چاوه و  وه ڕێنه گه ده خۆیان کانی ماڵه بۆ
 ربایجران ئازه نسرتان، مه تورکه قرقیزسرتان،  له  که ی هیرشانه و ئه دوای به ها روه هه و بوو درووس  ت سۆڤییه تی کیه یه النی گه
 سرراڵی  لره ڵررێ ده نوبروو حوسرێن. ر برره گرته مۆسرکۆیان ی رێگره دیسرران کران کورده درا، نجان ئره کرران کورده ر بۆسره کسرتان ئوزبه و

 ئومێردێکمان هری  هراتین  کره جرار دوا»: ڵرێ هد  رۆژانره و بره ت باره سره. برێن مۆسرکۆ برۆ بروون ناچرار  دیکره جرارێکی بۆ 0220
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 رڕای سره  ئێمه. دا ده وڵی هه تێکشکانی  له پێشگرتن بۆ گۆرباچۆ  و ڕووخا تێکده بوو ریا خه ت سۆڤییه کێتی یه  چونکه بوو، نه
 پۆپررۆفیئ  برره ومررانچا توانی مانررده نه ت نانرره ته وجار ئرره. مۆسررکۆ  هاتینرره ببینررین گۆربرراچۆ  نرراتوانین مررانزانی ده  کرره ی وه ئرره
 کانی زراوه دامره پێکهێنرانی مرافی ، مرابۆوه بۆمران  کره شتێا نیا ته ئیدی.  وه ڕاینه گه ئاواش ر هه هاتبووین، چۆن ر هه. وێ بکه

 هێزیان بره و بپرارێزین  یره هه  کره ی زراوانره دامه و ئره زاقسرتان، قه  لره  نموونره برۆ شروێن، هێنردێە  له! بوو کلتووری ئۆتۆنۆمی
 زۆرێرا. رووخا ت سۆفییه تی کیه یه دواتر ک یه ماوه. پێکبێنین ک یه زراوه دامه ند چه  نییه مان زراوه دامه  که شوێنێا  له و ین هبک
  بره جێن نیشرته لێرێ  کره ی ناوچانره و لره خۆ ربه سره و تیکری پێکهێنرانی ی شرێوه  بره  رووخانره و لره خۆیان شی به کان وه ته نه  له
 مانتوانی نرره  وڵرره هه موو هرره و ئرره ڕای ره سرره  کرره سرروور کوردسررتانی ی جێگرره  برره  کرره برروو  وه ئرره ش ئێمرره شرری به. هێنررا سرر  ده

   هره ر سره له مانردا که باته خه  لره  ئێمره  وانره ئه موو هره ڕای ره سره  ن بره. یشرتین گه کلترووری ئۆتۆنرۆمی مافی  به زرێنین، دایبمه
 .ین به ده  ڕێوه به بات خه دیسان خسێ، بڕه ت رفه ده  مڕۆکه ئه ر گه ئه. بووین
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 هێنا؟" كوردستانی سور"بۆچی ستالین كۆتایی بەكۆماری 
 

 
 
  
 
 
 

 دكتۆر محەمەد ئەحمەد برازی
 

 لوقمان حاجی قادر: وەرگێڕان

 
 لە لینرین كە ، هێنا كەڕابا  لەناگۆڕنی سور كوردستانی كۆماری بە كۆتایی 0292 ساڵی بۆچی بوو، توڕە كورد لە ستالین بۆ

 و قیرغیسررتان و ئۆباكسررتان و كازخسررتان لەبیابانەكررانی و بەسررتەڵەكدا زسررتانێكی لە بررۆچی ،كردبرروو دروسرر  0291 سرراڵی
 كردن؟ پەرتوب وی و پێكردن كۆچی بەزۆرەملێ توركمانستان،

 
 بررۆ كرررد تێرردا بەشرردارییان قەیسررەری ڕوسرریای و فەڕەنسررا و بەریتانیررا كە نهێنرری، بیكررۆی - سررایكس ڕێككەوتننررامەی لەدوای

 دەوڵەترێكەوە بە چرارچەیەكیئ هەر و پرارچە 0 كررایە كوردسرتان خۆیانردا، نێروان لە عوسمانی ڕاتۆڕیەتیئیمپ دابەشكردنی
 (.بوو بندەستدا لە ڕۆژهە تی بەشی وە 0001 ساڵی لە كە) ئێران توركیا، عێرا ، سوریا، لكێندرا،

 
 بیكرررۆی - سرررایكس ننرررامەیڕێككەوت كە هەڵگیرسرررا، لینرررین دەسرررتی لەسرررەر ڕوسررریا لە بەلشرررەفی شۆڕشررری 0209 سررراڵی لە

 بەشرێكی توركیرا، خرایەسرەر بەشەكەشری و لەدەسرتدا براكوور كوردسرتانی لە خرۆی بەشری زۆرینەی ڕوسیا بەمەش ئاشكراكرد،
 بەشررە بەو ئۆتۆنررۆمی لررۆزان، ڕێككەوتننررامەی ڕقرری لە سررۆڤیەت یەكێترری كە مررایەوە، سررۆڤیەتدا یەكێترری لەبندەسررتی كەن

 كوردسررتان بەشررەی ئەو سررەرۆكی بە(  عرراجییف حسررین) غرراجیێف غۆسررین و بەخشرری( رسررو كوردسررتانی) كوردسررتان بكررووكەی
 .گرتبوو خۆ لە جیالبسكی و زانغالن و كۆبتلی و كیلباجان شارەكانی بوو،(  التجین) پایتەختەكەی كە هەڵبژێردرا،
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 و لینرین دوای كرۆچی دوای لە بە ن كررد، سرور كوردسرتانی لەدامەزرانردنی پێشوازییان سەماكردنەوە و دڵاۆشی بە كوردەكان
 بررۆی وردە وردە سررتالین بررۆیە سررتالین، بەردەن خسررتە نەوتییرران تەمرراحی توركەكرران فەرمررانڕەوا سررتالین، هاتنەسررەركاری

 داواشری و سرتالین باوەشری هاویشتە خۆی ئەتاتورك بۆیە هەڵگیرسا، پیران سەعیدی شێخ شۆڕشی كاتەی ئەو تا داشكاندن،
 دژ بێهودەیرران شررەڕێكی سررور كوردسررتانی بەپشتئەسررتوری توركیررا كوردەكررانی چررونكە ناوبەرێرر ،لە سررور كوردسررتانی لێكرررد

 . كوردستانە سەربەخۆیی ئامانجیشیان و دەستپێكردووە بەتوركەكان
 

 .دەخوالنەوە شیوعیەتدا بیرۆكەی جوغزی لە كە مەرجێە، چەند بە بە ن هات، داواكەیانەوە بەدەن ستالین
 

 لە سرررۆڤیەت یەكێتررری كۆمارەكەیررران، لەنررراوبردنی برررۆ دەگەڕا پاسررراوێە لە بررروو، تررروڕە ردەكرررانكو لە سرررتالین ئەوكرررات
 بە 0211 سراڵی لە هەڵگیرسرا، پاشرا نورەدین ڕابەرایەتی بە كە بوو، بەشدرا یئ -ئاگریدا  شۆڕشی ئاگری دامركاندنەوەی

 .برد نلەناویا( توركیا و ئێران و سۆڤیەت یەكێتی) نێوان سێقۆڵی ڕێككەوتننامەیەكی
 

 دامركانرردنەوەی سرراڵی هەمرران لە لەناوبەرێرر ، سررور كوردسررتانی یەكجرراری بە دا بەڵێنرری سررۆڤیەت شرریوعییەكەی حكررومەتە
 و ئۆكڕانیررا وەك سررۆڤێتی یەكێترری دەوڵەتەكررانی بەسررەر و هێنررا سررور كوردسررتانی كۆمرراری بە كۆتررایی ئاگریرردا ، شۆڕشررەكەی
 .كردن پەرشوب وی كازاخستان و توركمانستان و تاجیكستان و ئۆزباكستان و قرقیزیا و مۆڵداڤیا

 
 كوردەكانیرران بەزۆرەملررێ سررۆڤیەتییەكان دووبررارە دا، 0211 سرراڵی لە دیرراریكراوی بە و جیهررانی دووەمرری شررەڕی مرراوەی لە

 بە ئەمجارەیرران توركمانسررتان، و قیرقیزسررتان و ئۆزباكسررتان و كازاخسررتان بیابررانی و ئەرمینیررا و جۆرجیررا بررۆ كررۆچپێكرد
 لە كرورد گەنجری چەنردەها ئەوەی سرەرباری ئەڵمانەكرانە، ادی نەژ هەمان كە كرد، ئەوەیان كوردەكان بوونی( ئاری) ساویپا

 . دەكرد شەڕیان نازییەكان بە دژ شەڕی بەرەكانی
 
 و ووبر تروڕە كوردەكران لە سرتالین برۆچی نییە ڕوون هێشتا بۆیە بوون، نازییەكان هاوپەیمانی توركەكان كاتیشدا هەمان لە
 لە چەنررردەها كە بیرنررراچێتەوە كۆچكردنەیررران ئەو: دەڵرررێن كوردەكررران كرررۆچیپێكردن، سرررارددا، زسرررتانێكی لە و زۆرەملرررێ بە

 لەسرەر تاجەگوڵینەیەكیران ترا كروێن لە گۆڕەكانیران نرازانن ئێسرتاش و مرردن لرێ شەمەنەفەرەكاندا فارگۆنی لە ڕۆڵەكانیان
 .دابنێن

 
  ناو خستیانیینە ئاژە ن لەگەڵ پێكرد، دەستی 0219 ساڵی لە كۆچكردن یەكەن:  دەڵێ ئەكادیمیس  - كریموڤیكی نادر
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 بێرر ، هاریكارمرران نەبرروو كەسررێە دەهررات، الكەیرران برسرران لە منرردا ن برروو، سررارد زۆر ئرراوهەوا شررەمەنەفەرە، فررارگۆنی
 شرەمەنەفەرەكان وێستگەی لە ن،بوو لەگەڵ پەككەوتووەكانیشمان پیرو و منداڵ بەڕێوەبوو، ڕۆژ 91 ماوەی بۆ شەمەنەفەرەكە
 گەیشرتینە كاتێرە. بەفررەوە ژێرر دەخسرتنە الشرەكانمان ناچرار هەڵكەنرین، پرێ زەوی نەبوو پێ هیكمان چونكە دەمانناشتن،
 نیشرتەجێ تیایردا و قروڕین خرانووی دروستكردنی بە كرد دەستمان هات بەهاریئ كە پێداین، خێمەیەكیان چەند كازاخستان

 .بووین
 

 كرێ وتیان المان، هاتنە ئەندامیان دوو سەربازی ئۆتۆمبیلێكی بە شەو بوو، بی - جی - كەی ناوی سۆڤێ  اڵگریهەو دەزگای
 هەبروو سراڵە، 91 تەمەنیران كە وتیران هەنردێكیان دایمەزرێنرین، دەوڵەت دەزگاكرانی لە ترا بڵێر  پێمان ساڵە 91 تەمەنی
 و بررایەكم نەگەڕانەوە، بێر  لەگەڵ ئەمڕۆش تا و بردیانن ێ ،دەستكەو كاری تا ساڵم 91: وتی بوو كەمتر  لەوەش تەمەنی
 چارەنووسری دوای بە ئەرشریفدا لە هەرەسریهێنا، سرۆڤێ  یەكێتری كە بردیرانن، كە بوون، پێڕە لەو خزمەكانم لە زۆر و مامم

 دروسر  خانەیەكیرانمۆزە  شروێنە لەو ئێسرتا نێرژراون، كازاخستان باشووری لە شكیمن  شاری لە پێیانوتین گەڕاین، ئەواندا
 كرردن، زینردەبەچاڵ كوردەكانیران كرۆمەڵ بە هەردووكیران نەبروو، جیاوازییەكیان هی  سەدان و ستالین بەخوا سوێند كردووە،

 .كردین لەگەڵ مامەڵەیان ئاوا شیوعییەكان وتی ئەو
 

 سررەركردە بررۆ نرامەیەكی دچەنرر بروو، لینینگررراد كرۆلێژی دەرچررووی كە( بیرە برردر كنیرار: )نووسرریوویەتی برایێف سررلو مرحەمەد
 فەرامرۆش نامانەیران ئەو شریوعییەكان سرەركردایەتی بركەنەوە، زینردوو سرور كوردسرتانی لێكردن داوای و نووسی شیوعییەكان

 .توركیا بۆ كرد كۆچی خێزانەكەیەوە و خۆیی بە بیە بەدر كنیار دواتر كردن،
 

 پۆسرتێیە برۆ منیران 0212 سراڵی لە بروون، ئەرمینیا ی( ماسیس) ناوچەی كشتوكاڵی لقێیە بەرێوەبەری من: دەشڵێ  بایێف
 نرراوچەكە حیررزبییەكەی بەرپرسررە دەزانرری، كرروردیم و ئازەربایجررانی و ئەرمەنرری و ڕوسرری زمررانی چررونكە كرررد، بەربژێررر بررا 

 سرتەپۆ ئەو پێنادرێر  ڕێرگەت كروردی، و نیر  ئەرمەنری یران ئازەربایجرانی چونكە بە ن پۆستەن، ئەو  شایستەی من: پێیوتم
 . بگریەدەس  با یە

 
 ئرراوا شرریوعییەكان هرراواركردن، بە كرررد دەسررتم كاتژمێرێررە چەنررد بررۆ گریررانەوە بە و چیاكرران كررردە ڕوون: دەڵێرر  هەروەهررا
 .دەكردین لەگەڵ مامەڵەیان

 
  ۆسكۆم لە 0231 ساڵی لە كە بڵێم دەمەوێ  بە ن بیربێتەوە، شتانەن ئەو نامەوێ : دەڵێ  ئەوەش سادیكۆڤ عەفدی زاهیر
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 گشرتی بەڕێروەبەری گەشتكردنمان، پێئ ڕۆژ چوار ئۆڵمپیاد، یارییەكانی تەماشاكردنی بۆ بكین بڕیارماندا سازكرا، ئۆڵمپیاد
 ئەو بێرر ، یاریررانە ئەو ئامررادەی ناتوانێرر  هەتررانە بە ن برركەن، بێررزار كەسررتان نامەوێرر  وترری و كررۆیكردینەوە كۆمپانیرراكە
 ئۆڵمپراتی یاریەكرانی دەسرتپێكردنی لە هەفرتەیەك پرێئ: كە مۆسركۆیە بڕیراری ئەمە یوتر و دەرهێنرا باخەڵ لە نووسراوێكی

 بروون، ووشرە خرۆن شروێنی لە مرن وتری مۆسركۆوە، شراری نراو بكرنە( دۆمەكران) قرباتەكان و كوردەكان نادرێ  ڕێگە مۆسكۆ،
 .بوون گشتی بەڕێوەبەری جێگری من كاتێكدا لە چوواند، قرباتەكان بە ئێمەیان چونكە

 
 ئەمە نەبروو، چرارەیەك بە ن گریران، كاتژمیرێرە چەنرد برۆ و نووسرینگەكەن چروومەوە مرن: دەڵێ  و بێ  بەردەوان ادیكۆڤس

 .بین ستەملێكراو بین شوێنێە هەر لە كە بوو چارەنووسمان
 

 حكرررومەتە بررروو، نازییەكررران دژی جەنگررری بەرەی لە بررراوكم 0211 سررراڵی لە كە دەڵێررر  عرررالیێ، بەدرخررران زیررراد عەزیرررز
 ئێروە دەكرردین، ژایەتری د ئراوا سرتالین دوورخسرتبۆوه، ئاسیا ناوەڕاستی بۆ زۆرەملێ بە خێزانەكەمیان ستالینیئ یوعییەكەیش

 زێیررد لە خێزانەكەشرری بكررات، سررتالین حكررومەتەكەی لە بەرگررری و بێرر  جەنررگ بەرەی لە برراوك كە برركەن وێنررای خۆترران
 .دەركرابن خۆیان باوباپیرانی

 كە هراتبوون سرورەوە كوردسرتانی و ئەرمینیا و قەفقاس چیاكانی لە بنەچەدا لە قرقیزیا، و زاخستانكا كوردەكانی زۆرینەی
 گونردەوارەكەی، و شرمكین  و گونردەوارەكەی و ترراز ناوچەكرانی و لە خستبوونەوە دوویان زۆرەملێ بە ستالینییەكان شیوعییە
 تررولكی و برروالك عەشررقی و كمسمولسركایا و ترمررز جانررا و فاسررتوكە و زریرا و ئیسررە و كسرركیلین و گونرردەوارەكەی و ئەلماترا
 .كردبوون نیشتەجێیان كازاخستان  دیكەی شوێنی و كورغانی

 بە ترایبەت سیاسرەتێكی یەكەیران هەر كە سرەربەخۆ دەوڵەتێكری چەنرد بروونە ئەمانە سۆڤیەت، یەكیەتی هەرەسهێنانی دوای
 091 لە نیشرتەجێیە تێردا كەسری ملیۆن 01 جیهانە، دەوڵەتی مینحەوتە ڕووبەرەوە ڕووی لە كازاخستان. دەكرد پەیڕەو خۆی

 .جیاواز نەتەوەی
   
 0221 سررراڵی لە( یەكبررروون) ناونیشرررانی بە كررروردیئ سرررەندیكای دامەزران، كازاخسرررتان لە سرررەندیكاكان 0229 سررراڵی لە

ئ دامەزرێرنەری بروو، ئینجرا و ئەوی 0220ساڵی  تا  بوو سەندیكاكە سەرۆكی یەكەن عەلیێ، بەدرخان زیاد عەزیز دامەزرا،
، ئەكادیمرررە نرررادیر كریمررروڤی  (0229)، پڕۆفیسرررۆر كنیرررار ئیبرررڕاهیم میزایێررر، (0229 - 0220)هەرەیەك لە بەدر موسرررا

  .وە بۆ ئەمڕۆ 9111كنیار ئیبڕاهیم میزایی، لە  ،(9111 - 0229)نادیرۆڤ 
 پرلەی چاالكیردا چەنردەها لە هەڵپەڕكرێ، و كەلترور و مۆسیقا و فۆلكلۆر بە بوون تایبەت كە هەبوو لقێكی چەند سەندیكاكە

 بەدەسرتهێنا، فەخرییران خە تری چەنردەها مامۆستاكانی و كرایەوە كوردیئ زمانی لێكۆڵینەوەی بەشی دێنا، بەدەس  با یان
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 و نەبرۆ لە و دەگێرڕن نەورۆز ئراهەنگی ئەوێ كوردەكرانی ئێسرتا چاپكران، التینی كوردی زمانی بە قوتاباانەكان پەرتووكی
 لەسرەر دەردەكەن،( نوبرار) گۆڤراری و( كرورد ژینرا) نراوی بە هەیە ڕۆژنامەیەكیان دەكەن، بەشداری كازاخستاندا جەژنەكانی
 .نییە خۆیان بە تایبەت پەیامنێری و نییە پێگەییان ئەنتەرنێ 

 
 هۆزە كوردییەكانی كازاخستان

 
 وەك بررا ن و بەرز بڕوانررامەی خرراوەن و خوێنرردەوار نەیررانزۆری كە( بشرركە) یەكەن: بەشررەوە دوو بە دەبێرر  كە بررروكە هررۆزی

 نراپلیۆن، خە تری وەك بەدەسرتهێناوە جیهرانی خە تری زۆر و نەوتە برواری گەوەری زانرایەكی كە كریموڤی  نادر ئەكادیمیە
 و وترووەهەڵنەكە لرێ دیاریران كەسرانی و نەخوێنردەوارن زۆرینەیران كە  (قركره) دووەن. دیركەش كەسرانی و حرمەت هەروەها
 .ئێزدییەكان میلیە، مرتفە، جەاللیە، وەك دیكەش هۆزی هەروەها. قەوقاز كوردەكانی دەڵێن پێشیان

 
 كەمینەیەكیرران تەنهررا و نەخوێنرردەوارن ژنەكانیرران زۆریررنەی بیرنەچررۆتەوە، كوردییرران نەریترری و داب كە دەڵررێن زۆرینەیرران
 .ناكەن تەواو خوێندن بۆیە دەكەن، شوو بكوكدا تەمەنێكی لە ئەوان كردووە، تەواو خوێندنیان
 لەسرەر سەرپۆشی پیرەكان دەكەن، لەبەر شارستانی جلوبەرگی كە گەنجەكان: جۆرە دوو كازاخستان كوردەكانی ژنە جلوبەرگی

 .دەكەن لەبەر جلوبەر  هەمان كە كۆبانێ ناوچەی تایبەتیئ بە سوریا كوردەكانی وەك ڕوپۆشكراوە زیو بە كە دەكەن
 

 ڕەزامەنردی بە هاوسرەرگیرییەكان زۆرنەی ،سراڵیدا 91یران  03تەمەنری  لە دەكەن؛ هاوسرەرگیری زوو ازاخستانك كوردەكانی
 ژناروازییە و ژن جرۆرە ئەو شیوعییەكانیشردا سرەردەمی لە كاردایە، و كەس و خزن نێوان لە ژناوازی و ژن زۆری بە و باوانە
 . بوو قەدەغە

 هرری تەنرردەر و بازرگررانی بوارەكررانی لە كرر ، لە دەوێرر  خۆشررتر كوڕیرران كەسررە، هەزار 011 ژمارەیرران كازاخسررتان كوردەكررانی
 شاعیر كە سلێمان حاجی حەسەن وەك هەیە شاعیریان و ئەدیب شوانەكارەیی،چەندەها و مامۆستایی وەك دەكەن كار دیكەش

 مە و ترری) نراوەیهررۆ خرراوەن و شرراعیرە كە سررلێمان مەجیررد هەروەهررا ە،(كررورد ژینررا) ڕۆژنررامەی سەرنووسرری و نووسررەر و
 ئرێمەی) پەرترووكی نووسرەری نرادیرۆڤ كریمروڤی  نرادر نووسرەرە، ئیبرڕاهیم كنیراز(. كروردانە مە مەسركەنێ جێی كوردستانە،

 خرراوەنی ئەوان. هەن دانررراوی چەنرردەها و شرراعیرە و ڕەخنەگررر و نووسررەر كە عەبرردواڕەحمان عەلرری. ە( كازاخسررتان كرروردی
 .ین( كازاخستان - كوردستان) دۆستایەتی سەندیكای

 
 ٢١٢١ی ئەپریلی ٢٥ڕێکەوتی   -  شارپرێسماڵپەڕی : سەرچاوە
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 ؛ ئەنفالێکی بزر و لەبیرکراوی کورد(کوردستانا سۆر)کوردستانی سور 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سۆران حەمەڕەش

 
 و فەرهەنرگ لە خرۆی مررۆڤ گەر بە ن ڕوو، براەمە کورد مێژووی ئەرێنیەکانی الیەنە کە هەوڵدان لە زۆرتر خۆمەوە الی من

 جرار زۆر. نەهامەتی لە پڕ جیهانێکی نەکەوێتە ڕێی و بمێنێ  ڕێكکەیە ئەو لەسەر بتوانێ  مەحاڵە ئەوا بدات کورد مێژووی
 هەنردێا لەسرەرن، هەیە کراریەگەریی و زینردووە هێنردە پرۆسرەیەکی کورد مێژووی و زمان و فەرهەنگ لە لێکۆڵینەوە من بۆ

 .بیاناوێنمەوە تر جارێکی ناتوانم خوێندوومنەتەوە، پێشتر کە کارەساتەکان بە تسەبارە هەیە کتێب ناو بابەتی
 
 ئەولیررا کتێرربەکەی بررۆ گەڕاومەتەوە کوردسررتان، قۆنرراغێکی لە ووردبرروونەوە و زانیرراری دەساسررتنی بررۆ جررار زۆر نمرروونە بررۆ

 زانرای عەبرداڵاانی میر ماڵی اانەیکتێب تا نکردنی بەشی دەگاتە کە بە ن کوردستان، بۆ گەشتەکەی بە سەبارەت چەلەبی
 باشریان ژمرارەیەکی کە کتێبرانەی ئەو کتێبەکانەوە، بە تورکەکان سەربازە مامەڵەکردنی و تا نکردن چۆنێتی و کورد نایابی
 دڵنیرایی بە بروون، برزر هەمرووی کە کروردە میررە ئەو کتێبەکرانی بدڵیسری، شرەرەفاانی بنەمراڵەی وەک و نووسریبوونی خرۆی

 نرراتوانم و دەیپەڕێررنم پەلە بە ئررازارە، لە پررڕ مررن بررۆ هێنرردە بەشررە ئەو بررۆیە کررورد، بە سررەبارەت زانیرراری لە پڕبرروون
 لە زۆر نادادوەریەکران و ئرازار لە پرڕە کرورد مێرژووی کە کاتێکدا لە مانایە بێ زۆر من خۆگێلکردنەی ئەو بە ن. بیاوێنمەوە
 بە مانرررا ترررر جرررارێکی و بکرێررر  لەگەڵررردا مامەڵەیررران زارانەئرررا ئەو دەبێررر  برررۆیە گەورەتررررن، کتێبارررانەیە ئەو ترررا نی

 .بدرێن نەهامەتیەکان
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 هەرێرمە ئەن دامەزرانردنی چیرۆکری. ە( سرۆر کوردسرتانا) سرور کوردستانی بەسەرهاتی دەردەسەریانە، پڕ بابەتە لەو یەکێا
 نرراوچەیەوە ئەو کرروردی سررەرلە ئاکامەکررانی و تەڕن برینەکررانی دەنووسررم، بررابەتە ئەن مررن کە کرراتەی ئەن هەتررا کرروردیە
 و بروو کێلباژار پایتەختەکەی کە جوانشێر کوردنشینی ناوچەی هەردوو سۆڤی ، یەکێتی دامەزراندنی دوابەدوای هەر. زیندوون
( سرور کوردسرتانا) ناوی بە و کوردستان کرانە فەرمی بە و گرت یەکی بوو، الچین شاری پایتەختەکەی کە زەنگەزور ناوچەی

 نزیکری هەرێرمە ئەو. دامەزرا دا ١٢٢١ سراڵی لە کە بروو سرەربەخۆ نریمكە ئۆتۆنرۆمی هەرێمێکی سور کوردستانی. ناودەهێنران
 فەرهەنرگ سایەیدا لە کە هەبوو ناوخۆیی حکومەتێکی هەرێمەکە و بوو پایتەختەکەی الچین و بوو چوارگۆشە کیلۆمەتر ٥٢١١

 کتێبرری تێیرردا و دامەزرانررد کرروردی بە قوتاباانەیرران دەکررانکور و بینرری خررۆیەوە بە برروژانەوەی لە جۆرێررا کرروردی زمررانی و
 .بوون کوردی زمانی بە میدیاش دەزگاکانی و خوێندن

 
 وتارەکررانی لە و بررووە کررورد و ترری ئازەربایجرران ڕابررردوودا لە نەبرروو، خررۆیەوە لە هەر کوردسررتان بە نرراوچەیە ئەو دانررانی

 کراوەتە و دانراوە ەوە( ئاتەرپاس) میدی پاتشای ناوی بە زەربایجانئا ناوی کورتی بە. باسکردووە بابەتەن ئەن پێشوومدا
 فارسرەکان و عەرەب دوایی و دەدات( پارێز ئاگر و تی) مانای میدی، زمانی و ئەمڕۆ کوردی زمانی بە کە و( ئاتەرپاسیان)

 (.ئازەربایجان) مانای بێ ناوی بە گۆڕیوە ناوەکەیان
 

 فەرهەنگری لە کە برووە "ئرازا" ناوی ناوچەیە ئەو پاشاکانی لە یەکێا لەمەوبەر ڵسا هەزار سێ نزیکی یئ ئاتەرپاس پێئ
 لەو کرروردی گرنگرری دەوڵەترری دوو ئیسررالمیئ، هرراتنی دوای لە تەنررانەت. دەدات کررورد ی( ئررازا) مانررای هەر دێرینرردا زمررانی

 ناوچررررانە ئەو و( ز١٢٢١ - ز٢٥٥) ڕەوادی - ڕەوەنرررردی و( ز١١٧٤ - ز٢٥١) شررررەدادی نرررراوی بە برررروون حرررروکمڕان ناوچررررانەدا
 سرەفیەدینی ،(ز ١١٢٣ - ز١١٣٧) ئەیروبی سرەالحەدینی وەک کوردەکرانی کەسرایەتیە و بروون کرورد و تری و خراک درێژکراوەی

 سرەدەی) نامردار مەسریود و فەیلەسرو  و شراعیر( ز ١٢١٢ - ز١١٤١) گەنجەوی نیزامی ،(ز ١٢٢٤ - ز١٢١٦) مۆسیقاناس ورمێیی
 وەردەگیرێرر ، لرری سرروودی نرراوچەیە ئەو مێررژووی نووسررینی بررۆ ئەمررڕۆ هەترراوەکو کارەکررانی کە نرروسمێژوو ی( زایررن دوانررزەی

 دەیرران بە ناوچررانەدا لەو گشررتی بە کوردسررتان نوێشرردا سررەردەمی لە. برروون کوردسررتان ناوچررانەی ئەو خەڵکرری هەموویرران
 مرروراد، قاچرراخی برراکۆ، وسررفیی سررەرۆ، عەترراری ڕەشررید، میاایررل جەلیررل، قاسررمی شررەمۆ، عەرەبرری وەک گرنگرری کەسررایەتی

 و دەرکەوتروون برووە، سرۆڤیەت یەکێتری پرالەوانێکی کە سریابەند سرێمێن  جونردی، حراجیێ عەڤداڵ، ئەمینی نادری، وەزیری
 کە ڕوسریا، و تی بەناوبانگەکانی بێژە گۆرانی کكە لە یەکێا تەنانەت. ئاراوە هێناوەتە تری کەسایەتی چەندین ناوچەکە

 .کوردستانە ناوچانەی ئەو خەڵکی ئێزدی دێکیکور یە، -زارا ناوی
 

  ئەو پێهێنانی کۆتایی و پێهێنرا کۆتایی دا ١٢٢٢ ساڵی لە سور کوردستانی هەرێمی کورد، تواندنەوەی بۆ هەوڵێا وەک
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 بەهێزبرروونی لەگەڵ و دەبینرری خررۆیەوە بە سررۆڤێ  یەکێترری کە گەورە گۆرانکرراریەکی لە برروو بەشررێا کوردسررتانیە، هەرێررمە
 .دەردەکەوتن گۆڕانکاریەکان ناشرینی ڕووی ستالیندا تیدەسە 

 
 کە نرروێ ئەنفررالێکی بررۆ برروو سررەرەتایەک بەڵکررو نەبرروو، کوردسررتانیە هەرێررمە ئەو کۆتررایی سرراڵی تەنهررا ١٢٢٢ سرراڵی بررۆیە

 ردەکرر ئۆتۆنررۆمیەوە نرراوچەیەکی لە ی -سررور کوردسررتانی ئازەربایجرران، دەوڵەترری سررەرەتا. تەڕە برررینەکەی ئەمررڕۆ هەترراوەکو
 دەیویسرر  سررتالین کە برروو ئەوە بررۆ دەوڵەتە ئەو هەڵوەشرراندنەوەی هۆکرراری دەڵێرر  سررەرچاوە هەنرردێا. نرراوچەیەک تەنهررا

 کرورد لەنراوبردنی هەوڵی لە هەمیشە کە ڕابگرێ  تورکیادا دەوڵەتی و سۆڤێ  ئازەریەکانی تورکە لەگەڵ باش پەیوەندیەکی
 .بوون تواندنەوەیاندا و
 
 دا، "گەل دوژمنری" ناوی ژێر لە کوردەکان زۆری بەشێکی و وەرگرتەوە سور کوردستانی لە ناوچەشیان یماف دا ١٢٣٧ ساڵی لە

 وەک و تەکررانی لە و جرراران سررۆڤێتی یەکێترری جیرراوازی بەشرری بررۆ ڕاگرروێزران برروون، زار و زەوی خرراوەن کە ئەوەی لەبەر
 کرررورد ڕاگررروێزانی دیسررران دا ١٢٤٤ سررراڵی لە. ەوەب وکرررران ئازەربایجانررردا ترررورکیەکەی بەشرررە و قیرقسرررتان و تورکمانسرررتان
 دەبررانە پیاوەکران ڕاگوێزانردا پرۆسرەی لە. ئرازەری کرانە سۆڤێتیەوە هاو تی لە کوردەکان لە زۆر بەشێکی و دەستیپێکردەوە

 سرەدەی یپەنجاکران سرا نی هەتراوەکو کرورد ڕاگروێزانی. جیاواز شوینی دەبرانە مندا ن و ژن دوایی و نهێنی تایبەتی شوێنی
 کررورد توانرردنەوەی هەوڵرری بە ن ڕاگیرررا، مرراوەیەک بررۆ کررورد ڕاگرروێزانی شەسررتەکانەوە لە هەرچەنرردە. برروو بەردەوان ڕابررردوو
 .داخرا ئازەربایجان، پایتەختی باکۆی شاری لە کوردی فەرهەنگی ناوەندی دوایەمین دا ١٢٦١ ساڵی لە و بوو بەردەوان

 
 ئازەربایجانردا و ئەرمینیا نێوان لە قەرەباخ -ناگورنو جەنگی کە کاتێا و ستیپیکردەوەدە کورد ڕاگوێزانی دا ١٢٨٨ ساڵی لە

 نراوچەکە چرۆڵکردنی و کرورد ١٥١١١١ نزیکی ڕاگوێزانی ئاکامەکەی و بوو بەرپا دا کورد ماڵی ناو لە جەنگە ئەو دەستیپێکرد،
 هەمیشرە. ڕاگروێزران دەژیران، باوباپیرانیان خاکی رسە لە کە ئەرمینیا موسوڵمانەکانی کوردە کاتدا هەمان لە. کورد لە بوو

 ئاکررامەکەی و بەکارهێنرراوە خۆیرران بەرژەوەنرردی بررۆ کوردیرران جیرراوازی ئرراین ئازەربایجرران، و ئەرمینیررا دەوڵەترری هەردوو
 و برووە بەردەوان کرورد ڕاگروێزانی ڕابرردوو، سرەدەی نەوەدەکرانی سراڵی هەتراوەکو جرۆرە بەو و برووە کرورد زیاتری نەهامەتی
 .هەیە بەردەوامی ئەمڕۆ هەتاوەکو کورد بە بەرامبەر تاوانکردن

 
 بێکەسرری و هەتیرروی بە هەسررتیان گشررتی بە دەڤەرەکە و ئازەربایجرران کوردەکررانی هێنرردەی کررێ ئرراخۆ بیررردەکەمەوە، جررار زۆر

 و برررووە شرررتەوەپ لە ئازەربایجانیررران دەوڵەتررری ئازەریەکررران ترررورکە کێشرررەکاندا سرررەرهەڵدانی لە کە ئەوەی لەبەر کردبێررر 
 کوردسرتان، باشروری لە ئەنفالردا ڕوودانری کراتی لە ترانەنەت و برووە پشرتەوە لە ڕوسریان و ئەرمینیا دەوڵەتی ئەرمینیەکان
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 بە ن نریە، تەنهرا ڕادەیەک ترا کە کردووە هەستی باشور کوردی و داوە نیشان هاوخەمیان کوردستان تری بەشەکانی کوردانی
 کەمێرا و بردات داڵردەیان کە نەبرووە پەنرایەک گەردوونەدا لەن هراتوون، ڕاگوێزان و هامەتینە تووشی کە هەمووجار ئەوان
 خەڵررکە ئەو ئازارەکررانی ئاگرراداری کوردسررتاندا تررری بەشررەکانی لە خۆشرری کررورد تەنررانەت و کەمبکرراتەوە ئازارەکانیرران لە

 .کەوتوون هەتیو جار دوو سور، کوردستانی کوردەکانی بۆیە. نەبووە
 

 و هراو تی کروردی. دەردەسرەری لە پڕە و کوردە فەرهەنگی توانەوەی و ڕاگوێزان مێژووی سور، کوردستانی ردەکانیکو مێژووی
( سرور کوردسرتانی -تر غەمگینی چیرۆکێکی) ناونیشانی ژێر لە وتارێکدا لە ڕەزاییف نیزامەدین سور، کوردستانی لەدایکبووی

 بروون تووشری خەڵرکەکەی و سرور کوردستانی کوردانی کە دەکات امەتیانەنەه لەو باس ب وکراوەتەوە، دا ٢١١٦ ساڵی لە کە
 .ڕوو دەخاتە خەڵکەکە تواندنەوەی هەوڵی و ڕاگوێزان پرۆسەی و
 

 بەهررۆی کە کوردەکرران لە زۆر بەشررێکی ٢١١٦ سرراڵی هەترراوەکو دەڵێرر  ب وکررردۆتەوە، وتررارەکەی دا ٢١١٦ لە کە نیررزامەدین
 چررراوەڕوانی و ژیررراون ئررراوارەدا کەمپررری نررراو لە و دەرکرابررروون ناوچەکانیررران لە انەوەئازەربایجررر و ئەرمینیرررا نێررروان جەنگررری

 دیرارە. باوباپیرانیران خراکی سرەر بگەڕێرنەوە بتروانن کە ئەوەی برۆ بروون ئازەربایجران و ئەرمینیرا نێروان کێشرەی چارەسەری
 مررامەڵەی بێگررانە وەک و کەمررپە یئرراوارە خۆیرردا خرراکی لەسررەر کررورد دەنووسررم، بررابەتە ئەن منرریئ کە سرراتە ئەن هەترراوەکو
 .دەکرێ  لەگەڵدا

 
 لێکرۆڵینەوەی دەیران ئەمرڕۆ کرورد دەبروو و سور کوردستانی لەسەر زانیاریە ئەلفوبێی و سەرەتا ڕوو، خرایە لێرەدا کە ئەمەی
 کە ئەوەی برریلە بکررانەیە ئاشرنا لەبیرکرراوە ئەنفالە بەو الوانمان و بدایە ئەنجان ناوچانە ئەو کوردەکانی لەسەر زانستی

 بررررا و خوشرررا و بجەنگرررێن دا کرررورد دژە سرررەنگەری لە بنێرررردرێن تورکیررردا و عەرەبررری میررردیای تلیررراکی کررراریگەری ژێرررر لە
 لەو کرورد کە بردرایە دەردەسەریە و نەهامەتی بەو مانایەک تۆزێا هەر نەبێ  هی  بدرایە هەوڵ دەبوو. بکوژن کوردەکانیان
 .بدایەتەوە سور کوردستانی هەتیوەکانی کوردە ئازەرەکانی لە نئاوڕێکما و هاتوون تووشی ناوچانەدا

 
 ٢١١٨ی دێسەمبەری ٨: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی مێژووی کورد  : سەرچاوە

 
----------------------------------------- 
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 كۆماری كوردستانی سور

  
 

 
 
 
 
 

 لەتیف فاتیح فەرەج

 
١ 

 
  ەگریانەو و شیوەن ئاهو بە دەنگێ گوێم دێتە

 كوردستانەوە خاكی حەسرەت لە دڵمە ناڵەی
 

 بە خرۆی كەس هەر كرراوەو پەت و لەت خراكەی ئەو دەكرات، كوردسرتان خراكی شرینی جرۆرە بەو جا  بەگی موختار ئەحەمەد
 نرراوی هەیە شررتێە بڵررێن نایانەوێرر  هەر سرروریا و تررورك دەسررە تدارانی رۆژئرراوا برراكورو لە ئێسررتا تررا دەزانێرر ، خرراوەنی

 دەوڵەت نەزانررریەكە چ ناناسرررن، كرررورد وەك خەڵررركەكەی و كوردسرررتانیانە نررراوچە ئەو جۆرێرررە هررری  بە ئەوان ،كوردسرررتانە
 لە ئەو هەیە، كرروردا گەڵ لە كێشرەی نەك دەوڵەت نریە، كرروردا گەڵ لە كێشرەی دەوڵەت بڵێری ئەو بررری لە ترۆ و نەتناسرێ 

 .بكە ستەمكاریە لەو داكۆكی پێاۆشە چۆن  تۆش دەكات، قەدەغەی و دەترسێ  كوردیئ بەرگی و جل و گۆرانی
 

٢ 
 

 ناگررارنۆ شرراخاوی نرراوچەی بایجررانەوە، ئررازەر ئەرمینیرراو نێرروان كەوترروەتە كە دزراوەیە پررارچە ئەو سررور كوردسررتانی كۆمرراری
 بە 0292ترا كۆترای  0291سراڵی  لە ناوچەیە ئەو كاتێكا لە ناچین، الیدا بە زۆر كە بەرە، دەورو ئەو و الچین و كاراباخ

 دوای لە ،كرردووە خۆخراوەنی دا لینرین گەالنری چارەنووسری مرافی سرای لە و هەبووە بانگی نێو سور كوردستانی كۆماری یناو
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 مسرتەفایێف وەكیرل 0229 سراڵی كرراون، باغران و داغران خەڵكەكەشری كرراوە، مرار ترارو تراژیردی زۆر شێوەیەكی بە 0292
 بەرەو كروردانیئ وەكیلری دراو پەالمرار دیسران لرێ ، كرردەوە زنردوو كروردی الچینی كۆماری ناوی بە كۆمارەی ئەو تر جارێكی
 دڵگیررەش نراوچە ئەو و الچرین كروردانی نرایەوە، سرەری لەوێ هەر ی ئەمساڵ1ی 02تا رۆژی  هەڵگرت، خۆی سەری ئیتالیا
 .تینن تەمای بە هێشتان

 
٣ 

 
 :دەڵێ  ناڵینەوە ئازارو دەن بە گەورە مەالی

 
  دەناڵم كوردان بۆ لە دەمرن هەتا

  ماڵم بە هاوار بكەن چۆن عیالجیان
 

 هێشرررتا ئرررێمە سرررا نە هەمررروو ئەو دوای لرررێ دەكررراتەوە، كررروردان دەردی چارەسرررەری لە بیرررر كرررۆیەیە، گەورەی مەالی ئەوە
 فرڕێ لەكروێی نرازانین و برارە لرێ كوردایەتیمران دەكروتین، خۆمران خۆمان دووژمن بری لە یەكترو بەچكی سەرو بەربووینەتە

 لە كەس كەن نریە، سرور كوردسرتانی سرەر لە سرۆرانی زمرانی بە براش ڤەكۆڵینی نامیلكە، كتێب، چوار ئێستا تا ئاخر دەین،
 .مەكە باس هەر" شیمال براكانی" ئەوە ئەوێندەر، كوردانی حاڵی نازانێ كەس دەزانێ ، بارەیەوە

 
  هەیە ئیتیفاقی چاكە جوو و رۆن

  هەیە نیفاقی و بێغیرەتی كوردە
   قادر حاجی ئەوەش                                 

 
 ٢١٢١ی نۆڤەمبەری ١٦ڕێکەوتی   -ماڵپەڕی شارپرێس  : سەرچاوە

 
-------------------------------------------- 
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 ؟  وه ت سڕایه ی سۆڤیه خشه ر نه سه چۆن كوردستانی سور له
  

 
 
 
  
 
 

 
 لی ن عه سه رامیار حه

 
یەکەیەکی کارگێڕی ئەتنیکری بروو لە ئازەربایجرانی سرۆڤیەتی لە ( ئویەزد)قەزایی کوردستان بە ڕووسی  کوردستانی سور یان
، ئەن هەرێمە ناوچەیەکی فراوانی دەگرتە خۆی لە نێوان سنووری ئازەربایجران و ئەرمینیرا ( ١٢٢٢ - ١٢٢٣)نێوان ساڵەکانی 

بەن نراوچەیە وترراوە  ١٢٢١اوەکان برۆ یەکەمینجرار لە سراڵی دەکەوێتە باکووری ڕۆژهە تی کوردستانی گەورە، بە پێی سەرچ
بە بڕیرراری سررەرۆکایەتی کررۆمیتەی جێبەجێکرراری ناوەنرردی کۆمرراری ئازەربایجرران ئەن هەرێررمە  ١٢٢٣ - ٧ - ١٦کوردسررتان لە 

کو بڕیررار وەوە چروار کۆبرونەوە ئەنجران بردات تراوە ١٢٢٢پێکهێنررا دەبوایره ئەن سرەرۆکایەتییە لە مراوەی سراڵێکدا لە سرراڵی 
 :لەسەر چارەنووسی هەرێمەکە بدات لە کۆتاییدا هەرێمەکە پێکهێنرا لەن ناوچانە 

 
قەرەقیشرر  ، کەلباجررار، قوبررادلی، قوتررورلی، کوردحرراجی، مورادخررانلی، لە کۆتاییرردا هەرێررمەکە بەسررەر چرروار نرراوچەدا 

( ئەبردالیار)ختەکەی ئراواییەک بروو بە نراوی بوون وە پرایتە( الچین، کەلباجار، قوبادلی، زەنگلیان)دابەشکرا کە ئەوانیئ 
بروون بە هرۆی ( شوشرێ)بە ن هەموو دامودەزگا فەرمیەکانی هەرێمەکە لە شراری ( الچین)کە لەو ساڵەدا ناوەکەیان گۆڕی بۆ 

لە الیەن یەکێترری سررۆڤیەتەوە ژمررارەی  ١٢٢٦نەبرروونی باڵەخررانەی گونجرراو لە شرراری الچررین، بە گرروێرەی سررەرژمێری سرراڵی 
 .دانیشتوی هەبووە (٥١٢١١)تووانی کوردستانی سور دانیش
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 ی كوردستانی سور خشه نه
  

دانیشررتووانی  %٢٨٨٢ئەوەی ئەو دەمە مررایەی پرسرریار برروو الی زۆر کەس لکانرردنی قوبررادلی برروو بە هەرێررمەکە وە، چررونکە 
ە لە کاتێکدایە کە ناوچەکانی ترری بە نزیکەیری تریشی ئەرمەنی بوون واتا هی  کوردێکی لێنەدەژیا ئەو %١ئازەری بوون و 

 .دانیشتوانی لەسەدا سەدی کوردبوون
 

 .بە بۆچوونی توێژەری ئەرمەنی داڤید بابایان ئەن هەنگاوە بۆ کەمکردنەوەی ڕێژەی کورد بوو لە هەرێمەکەدا
 

و دژ بە یەک دەخەنەڕوو،  کرراتێ نوسررەران برراس لە هۆکارەکررانی دامەزرانرردنی ئەن هەرێررمە دەکەن، دیررد و بۆچرروونی نرراکۆک
قەرەبراخ لە ئەرمینیررا، وە بە  -نوسرەرانی ئەرمەنری ئەمە بە هەوڵری ئازەرییەکرران دادەنرێن برۆ دابڕانردنی هەرێمرری نەگرۆڕنە 

هەوڵێکی مۆسکۆی دادەنێن بۆ لەنێوبردنی دوا پێگەی سرەربەخۆیی گەلری ئەرمەن لە نراوچە چیاییەکرانی باشروری قەفقراز برۆ 
ێررا برروو بە دەسرر  مۆسررکۆوە بررۆ فشارخسررتنە سررەر ئازەریەکرران بررۆ ئەوەی ناچاریرران بکررات گرروێڕایەڵ و ئازەریەکررانیئ ئامێر

ملکەچی مۆسکۆبن لە بوارەکانی نەوت و پەیوەندی لەگەڵ جیهانی تورکیدا چونکە لە ڕەچەڵەکدا بەشرێکن لە نەتەوەی ترورک 
ی سرەرچاوەکانی %٨٥سەرچاوەکانی ئراو بروون کە  و زمانەکەشیان لقێکە خێزانی زمانی تورکی، وو ترسێکی تری ئازەریەکان

ئازەربایجان دەکەوتنە ئەن هەرێمە، بۆ مۆسکۆش ئەن هەرێمە وەک ڕێگرێرا بروو لە بەریەککەوتنری ئرازەری و ئەرمەنەکران و 
 دەروازەیەکیئ بوو بۆ گەیاندنی پەیامەکانی شۆڕشی ئۆکتۆبەر و پارتی کۆمۆنیستی سۆڤیەتی بە کروردانی ڕۆژهە تری نزیرا،
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لە الیەن دەسررە تی ناوەنرردی مۆسررکۆوە بڕیرراری لەبەیررن بردنرری کوردسررتانی سررور درا بە  ١٢٢٢ - ٤ - ٨دوای شررەش سرراڵ لە 
بیررانووی سررەر لە نرروێ ڕێکاسررتنەوەی سیسررتەمی کررارگێڕی لە یەکێترری سررۆڤیەت مۆسررکۆ مررافی دابرروو بە کۆمارەکرران بە پێرری 

برردەن کۆمرراری ئازەربایجرران ئەن هەلەی قۆسررتەوە و کوردسررتانی  پێداویسررتی و هەل و مەرجرری خۆیرران گۆڕانکاریەکرران ئەنجرران
نراوچە لەن پێکهراتەی کۆمرارەکە کوردسرتان  ٨هەرێمەوە کرا بە  ١٣سوری لە نەخشەی کۆمارەکەییدا سڕیەوە و کۆمارەکەی لە 

ماری ئازەری بڕیراری ناوی کوردستان هەر مابوو چونکە لە ئایاری هەمان ساڵدا کۆ ١٢٣١ناوی لە ناواندا نەما، تاوەکو ئابی 
دابوو هەرێمێا زۆر لەوەی پێشوو فراوانتر کە تاوەکو سنوورەکانی ئێرران پەلری دەکێشرا بە نراوی کوردسرتانەوە دابمەزرێنرێ، 
بێدەنگی مۆسکۆش لە هەڵوەشاندنەوەی کوردستانی سور دەگەڕێننەوە بۆ جێگیربروونی دەسرە تی ڕەهرای سرتالینەوە لە هەمروو 

ڤیەتدا، هۆیەکی تری ئەن بێدەنگیەش سەرکوتکردن و دامرکاندنەوەی سەرجەن سەرهەڵدانەکانی کرورد کۆمارەکانی یەکێتی سۆ
 .بوو لە هەموو پارچەکانی کوردستانی گەورە لە کۆتایی بیستەکانی سەدەی ڕابردوو

 

 
 

 ربایجان زه ئه -ی الچین ر كوردستانی سور  ناوچه
  

ۆسکۆ ئازەریەکانی ناچارکردبێ  هەرێمی کوردستانی سور دابمەزرێنن برۆیە پێدەچێ  لە کاتی خۆیدا دەسە تی سۆڤیەتی لە م
قەت هەوڵرری بەرەو پررێئ بردنرری ئەن هەرێررمەی نەدەدا ولە یەکەمررین ڕۆژەوە لە هەوڵرری لەنێرروبردنی دابرروون کەمکررردنەوەی 

، برۆیەش ڕێگەیران یەکێرا بروو لە هەنگاوەکانیران برۆ ئەو خەڵرکەی کە کرمرانجی زمران بروون %٧٣بۆ  %١١١ڕێژەی کورد لە 
لە تورکیراوە ڕایرانکرد بروو پەنایران هێنرابووە بەر ( ١٢٢٥)نەدا بەو دوو هەزار کوردەی لە دوای سەرکوتکردنی سرەرهەڵدانی 

 ئازەربایجان لە هەرێمی کوردستانی سور نیشتەجێبن بەڵکو ناچار کران لە گوندێکی نوێ بە ناوی نەریمان ئاباد نیشتەجێ 
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 کەن کردەوە و سیاسەتی بە تورک  %٧لە کوردستانی سوردا بە ڕێژەی  ١٢٢٦بۆ  ١٢٢٥لە لە ساڵی  ببن، وە ڕێژەی کوردیان
 .کردنیان بەسەریاندا جێبەجێ دەکرد

 
، وە ڕێرگە گررتن لە کرردنەوەی قوتاباررانەی (حراجییە )لە هەمرووی سرەیرتر سرەرۆکی هەرێرمەکە ئرازەرییەک برروو بە نراوی 

ورک کررردن و توانرردنەوەی کررورد برروون، ئەو ڕۆژنررامەیەش کە لە الچررین لە سرراڵی کرروردی ئررامرازێکی گرنگرری سیاسررەتی بە ترر
بەردەوان بوو بە زمانی ئرازەری بروو نەوەک کروردی  ١٢٦٢دەستکرا بە دەرکردنی تا ساڵی ( کوردستانی سور)بە ناوی ( ١٢٣١)

ەمرررانی کرررورد لەو و تە ن( ١٢٧٢)دوای ئەوەی قۆنرررا  بە قۆنرررا  ڕێرررژەی کرررورد لە ئازەربایجررران کەمررری دەکررررد لە سررراڵی 
ڕاگەیەندرا، بە پێی پڕۆفیسۆر هەسراتیان دەبوایە بە الی کەمەوە ژمارەی کورد دووسەد هەزار کەس بروایە ئەمە لە کاتێکردا 

 .بوو کە ژمارەی کوردانی ئەرمینیا و گورجستان لەو ماوەیەدا بۆ سێ جار و نیو تا چوار جار زیادی کردبوو
 

ەس  جارێکی دیکە کوردی ئازەربایجان سرەریان بەرزکرردەوە و کەوترنە باسری کوردبروونی خۆیران لە دوای پیریسترۆیکا وگ سن
 .دا دوازدە هەزار کەس خۆیان بە کورد ناونووس کردبوو بە ن زۆربەیان کوردیان نەدەزانی١٢٨٢لە ساڵی 

 
رن بە ن ڕۆڵری کروردیئ کەن نەبروو ڕاستە ئازەرییەکان زۆریان پێاۆش بوو کرورد لەبەیرن بە -:بابایان لەن بارەیەوە دەڵێ  

 .لەوەی بەو ئاسانیە دەس  بەرداری زمان و کلتوری خۆیان ببوون
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 0201 - 0393ت  كێتی سۆڤیه رۆكی یه جۆزێف ستالین سه
 

ی دەربارەی ڕێژەی کورد شتێکی سرەیر بەرچراو دەکەوێر  برۆ نمروونە لە ئەرمینیرا لە دەسرتپێکی دامەزرانردنی کۆمرارەکە کروردان
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ئێزدی بە ئێزدی ناونووس کرردن ئەو کراتە بە الی ئەوانەوە کرورد بەشرداری لە جینۆسرایدی ئەرمەنەکانردا کردبروو لە سراڵی 
ئرراڵۆزی خسررتە نێرروان کوردەکررانی ئەو و تە و ( قەرەبرراخ - نەگررۆڕنە)ڕووداوەکە لە بیررری هەمووانرردا مررابوو، شررەڕی ( ١٢١٥)

 .ەزار کوردی مسوڵمانیان لە و تەکە دەرکردلە سی هبێبەزەییانە زیاتر   کاربەدەستانیئ
 

لە یەکێا لە سەرژمێرییەکانی ئەن چەند ساڵەی دوایی کورد بە سێ جۆر خۆی پێناسە کردووە بەشێا بە کرورد و بەشرێا بە 
 .ئێزدی و کەمینەیەکیئ بە کرمانج، ڕوسەکانیئ کورد و کرمانجیان بە کورد پێناسە کردوون

  ورزیندوو کردنەوەی کوردستانی س

 
هەندێا چراالکی برۆ دامەزرانردنەوەی کوردسرتانی سرور لە ژێرر نراوی کوردسرتانی قەوقرازی هراتە ( ١٢٢٢ - ١٢٢١)لە سا نی 

کەسررێا برروو کە لەو سررەردەمەدا لەالیەن ڕووسرریا و ئەرمینیرراوە دیرراری کرابرروو بررۆ دووبررارە ( وەکیررل موسررتەفایێ،)ئرراراوە 
 .دەکرا بە ن کارەکە سەری نەگرتدامەزراندنەوەی کوردستانی سور پشتگیریشی لێ

 
 ٢١١٢ی جووالی ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی پۆلەتیا  : سەرچاوە

 
------------------------------------ 
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 ین برا؟ به  كوردستانى سوور چۆن له
 
 
 
 
 
 
 

 دكتۆر جەبار قادر
 

 
 
 
 
 
 

یەکەیەکی کرارگێری و ئەتنیکری بروو لە ئازربایجرانی سرۆڤیەتی لە  (بە ڕووسی ئویەزد)دستانی سوور یا قەزای کوردستان کور
گرتبرووە ( ئەرمەنسرتان)ئەن هەرێمە ناوچەیەکی فراوانی لە سەر سنوورەکانی ئازربایجان و ئەرمینیرا . ١٢٢٢ - ١٢٢٣سا نی 

 .قەرەباخی لە ئەرمینیا جودا دەکردەوە -خۆ و نەگۆڕنە 
 

تەممروزی ی ١٦لە . بە کوردسرتان نێروبراوە برۆ یەکەمرین جرار ئەو هەرێرمە ١٢٢١ سەرچاوەکان باس لەوە دەکەن کە لە سراڵی
 .بە بڕیاری سەرۆکایەتی کۆمیتەی جێبەجێکاری ناوەندی کۆماری ئازربایجان ئەن هەرێمە پێکهێنرا ١٢٢٣

  
لە نێرو . ار برداتکۆببێتەوە تا لە سرەر پرسری کوردسرتانی سرور بڕیر ١٢٢٣ - ١٢٢٢کۆمیتەی ناوبراو دەبوایە بۆ چوار جار لە 

: لە کۆتاییردا هەرێمری کوردسرتان لەن ناوچرانە پێکهرات. ئەنداماندا نراکۆکی لە سرەر سرنوورەکانی هەرێرمەکە لە ئرارادا بروو
. و مورادخرانلی( کوردحراجی)، کوردگراجی (قوترورلی)، کوترورلی (قوبادلی)، کەلبەجار، کوباتلی (ەرەقیش  ق)کەرەکیش ک 
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پررایتەختی هەرێمرری . کەلبەجررار، الچررین، قوبررادلی و زەنگلیرران برروون: ە کرررا چرروار نرراوچە کەلە کۆتاییرردا هەمرروو هەرێررمەک
 .الچین تا ئەو ساڵە بریتی بوو لە ئاواییەک بە ئەبدالیار ناسرا بوو. کوردستان الچین بوو

 
کەن بکررێتەوە برۆ  %١١١بە بۆچوونی توێژەری ئەرمەنی داڤید بابایان ئەمە بۆ ئەوە کرا ڕێژەی کورد لە کوردستانی سرور لە "

قەوارەیەکی سیاسی لە سەر خاکی ئازربایجان کە سەد دەر سەدی دانیشتوانی کورد بن مایەی نیگەرانی بروو . دانیشتوان %٧٣
 ".بۆ کاربەدەستانی و ت

  
دی بەهۆی ئەوەی لە کوردستانی سوردا هری  باڵەخرانەیەکی گونجراو نەبروو برۆ ڕاپەڕانردنی کاروبراری دەوڵەتری، برۆیە ناوەنر

ئەوەی هەر ئەو دەمە مررایەی پرسرریار الی زۆر کەس . هەمرروو دان و دەزگررا فەرمییەکررانی هەرێررمەکە لە شرراری شوشررێ برروون
تریشری ئەرمەن  %١دانیشرتوانی ئرازەری بروون و  %٢٨،٢لکاندنی نراوچەی قوبرادلی بروو بە هەرێمری کوردسرتانەوە، چرونکە 

هەرێمەکە ڕێژەی کورد تیاندا نزیکی سەد دەر سەد بروو و بەن شریوەیە یەکەکانی دیکەی . بوون، واتا هی  کوردی لێ نەدەژیا
دانیشرتوانیان  %٢٨،٢و مورادخرانلی  %٢٨،٦، کوردحراجی %٢٢،٢، قوتورلی %٢٢،٨، کەلبەجار %٢٢،٧کەرەکیش ک : بوو

 .کورد بوون
 

کەن بکررێتەوە برۆ  %١١١سرور لە  بە بۆچوونی توێژەری ئەرمەنی داڤید بابایان ئەمە بۆ ئەوە کرا ڕێژەی کورد لە کوردسرتانی
قەوارەیەکی سیاسی لە سەر خاکی ئازربایجان کە سەد دەر سەدی دانیشتوانی کورد بن مایەی نیگەرانی بروو . دانیشتوان %٧٣

 .بۆ کاربەدەستانی و ت
ێکرری کرروردی ئەوان بیریران دوور دەڕۆیشرر  و دەیررانزانی ئەمە ڕۆژێررا دێرر  ببێررتە بەردی بنراغەی کۆمررارێکی کرروردی یررا دەوڵەت

 .سەربەخۆ
هەر بە پێی ئەو نووسەرە ئەرمەنییە ناونانی ئەن یەکەیە بە کوردستان ترسێکی گەورەی خسرتبووە دڵییرانەوە، چرونکە نراوی 

وردا یەکی دەگررتەوە، لە کاتێکردا هری  هەرێمێکری دیرکە لە ئازربایجران لە سرەر بنەمرای هەرێمەکە لە گەڵ ناوی ئەتنیکی ک
 .ئەتنیکی نێوی نەنرابوو
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کاتێرا نووسرەران برراس لە هرۆ و هۆکراری دامەزرانرردنی کوردسرتانی سررور دەکەن، دیرد و بۆچروونی نرراکۆک و سرەیر و سررەمەرە 
 .دەخەنە ڕوو

بۆ نووسەرانی ئەرمەن ئەمە هەوڵێکی ئازەرییەکان بوو بۆ بەکارهێنرانی کرورد لە دژی ئەرمەن و دابڕانردنی هەرێمری نەگرۆڕنە 
 .ستانقەرەباخ لە ئەرمەن -
 

. لە هەمان کاتدا هەوڵی مۆسکۆ بوو بۆ لەنێوبردنی دوا پرێگەی سرەربەخۆیی ئەرمەن لە نراوجە چیاییەکرانی باشروری کەفکراز
بۆ ئازەرییەکانیئ کوردستانی سور ئامێرێا بوو بە دەس  مۆسکۆوە بۆ ئەوەی ئازەرییەکران ناچرار بکرات گروێڕایەڵ و ملکەچری 

 .ە گەڵ تورکیا و جیهانی تورکیدابن لە بوارەکانی نەوت و پەیوەندی ل
 

سررەرچاوە ئاوییەکرانی ئازربایجانیشری گرتبررووە خرۆ، هرۆیەکی دیررکەی مەترسری و نیگەرانرری  %٨٥ئەوەی کە کوردسرتانی سرور 
بررۆ مۆسررکۆش دەبرروایە کوردسررتانی سررور ڕێگررر بێرر  لە بەریەککەوتنرری ئررازەری و . دەسررە تدارانی ئررازەرب برروو لەن هەرێررمە

 .ۆ گەیاندنی پەیامی شۆڕشی ئوکتۆبەر و کۆمۆنیزن بە کوردانی ڕۆژهە تی نزیاەیەکیئ بێ  بئەرمەنەکان، دەرواز
 

بێرردەنگی مۆسررکۆ لە بەرامرربەر هەڵوەشرراندنەوەی کوردسررتانی سررور پەیوەنرردی ڕاسررتەوخۆی بە جێگیربرروونی دەسررە تی ڕەهررای "
 ".ستالینەوە هەیە لە کۆمارەکانی یەکێتی سۆڤیەتدا

  
 هانەی گۆرانکاری و سەرلەنوێ ڕێکاستنەوەی کارگێڕی لە  بە به ١٢٢٢نیسانی ی ٨ش ساڵ ژیا و لە هەرێمە تەنها شەئەن 

 .یەکێتی سۆڤیەت، کە دەسە تی ناوەندی لە مۆسکۆ بڕیاری لێدا بوو، کوردستانی سور لە بەین برا
 

بە پێری ئەو . بدەنیەکان ئەنجان مۆسکۆ مافی دابوو بە کۆمارەکان بە پێی پێداویستی و هەل و مەرجەکانی خۆیان گۆڕانکاری
سرتان نراوی لە پێکهاتەی کرارگێڕی نوێردا کورد. ناوچە یا دەڤەر ٨کرا بە ( هەرێم)قەزاوە  ١٣ڕێکاستنەوەیە ئازربایجان لە 

ئایراری ئەو سراڵەدا هەمران  ی٢٥دەڤەرێرە بە نراوی کوردسرتان هەر مرابووە، چرونکە لە  ١٢٣١ئرابی ی ٨تا . لە ناواندا نەما
ئرررازەری بڕیرررارێکی دەرکردبررروو برررۆ دامەزرانررردنی هەرێمررری کوردسرررتان، کە لەوەی پێشرررووتر فراوانترررر بررروو و ترررا دەسرررە تی 

 .سنوورەکانی ئێران پەلی دەکێشا
 

بێرردەنگی مۆسررکۆ لە بەرامرربەر هەڵوەشرراندنەوەی کوردسررتانی سررور پەیوەنرردی ڕاسررتەوخۆی بە جێگیربرروونی دەسررە تی ڕەهررای 
 .یەکێتی سۆڤیەتداستالینەوە هەیە لە کۆمارەکانی 
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ڕەنگبێ پاشەکشەی بزووتنەوەی کوردیئ لە و تانی ڕۆژهە تی نزیا لە دوای سەرهەڵدانەکانی بیستەکان لەن بێردەنگبوونە 
  .ڕۆڵی خۆی بینیبێ

  
پێدەچێ لە کاتی خۆیدا دەسە تی سۆڤیەتی لە مۆسکۆ ئازەرییەکانی ناچرار کردبێر  هەرێمری کوردسرتانی دابمەزرێرنن، برۆیە 

سیاسەتەکانی کاربەدەستانی کۆمراری ئازربایجران بەرامربەر بەو هەرێرمە ئەو . لە دڵەوە کاریان بۆ گەشەکردنی نەدەکرد قەت
کەمکررردنەوەی ڕێررژەی کرروردی . بۆچرروونە پشرر  ڕاسرر  دەکەنەوە، کە ئەوان لە یەکەمررین ڕۆژە لە هەوڵرری لە ناوبردنیرردا برروون

 .گاوە دەسپێکەکان بوودانیشتوان یەکێ لە هەن %٧٣بۆ  %١١١هەرێمەکە لە 
  

هەر بەو مەبەسررتە ڕیگەیرران نەدا بەو دوو هەزار کرروردەی لە تورکیرراوە ڕایررانکردبوو و پەنایرران هێنررابووە بەر ئازربایجرران لە 
ناچار کرران لە گونردێکی نروێ بە نراوی نەریمران ئابراد . لە هەرێمەکە نیشتەجێ ببن ١٢٢٥دوای سەرکوتکردنی سەرهەڵدانی 

 . نیشتەجێ ببن
 
 - ١٢٢٥ژ لە دوای ڕۆژ ژمررارەی ئازەرییەکرران لە هەرێمرری کوردسررتان زیررادی دەکرررد، لە مرراوەی یەک سرراڵدا ە بەرامرربەردا ڕۆل

 .لە یەک ساڵدا کەمی کرد %٧واتا کورد بە ڕێژەی  %٧٣و هێنایە خوارەوە بۆ  %٨١ڕێژەی کوردیان لە  ١٢٢٦
 

هەوڵرری (. گرراجییە .  ) حرراجییە  ی برروو بە نرراوی لە هەمررووی سررەیر تررر سررەرۆکی کوردسررتانی سررور کررابرایەکی ئررازەر
بۆ گەیشتن بەو ئامانجە ڕێگە نەمرا نەیگررنە . تواندنەوەی کورد و بە تورک کردنیان پرۆسەیەکی بەردەوامی ئازەرییەکان بوو

 .بەر
یران لە زۆر وا. بەر لە هەر شتێا سەیرکردنی کورد بە چاوێکی نرزن و پێناسرەکردنیان بە کرۆچەر، نەخروێنەوار و دواکەوتروو

ی (زاریرا ڤاسرتۆکە)ڕۆژنرامەی . ردکرد شەرن لە کوردێتی خۆیان بکەن و هەوڵبدەن ناسنامەی ڕاستەقینەی خۆیران بشرارنەوەکو
باسرری لە توانرردنەوەی کررورد لە کوردسررتانی سررور لە سررەر دەسررتی ئازەرییەکرران  ١٢٢٢کەفکرراز هەر لەو کرراتەدا و لە سرراڵی 

 .کردووە
 

ەتە تررورک زمانەکرران بێرر  لە هەر شرروێنێا بررن، تررورکی تورکیررا لەن برروارەدا ی هەمرروو مرریللپێرردەچێ ئەمە خەسررڵەتێکی گشررت
پێشەنگ و ڕێ نیشاندەرە، ئازەریئ چ ئەوانەی ڕووسیا و چ ئەوانەی ئێرانیئ بەهەمران شرێوە لە کرورد دەڕوانرن و هەڵرس و 

ەکرانی عیرراقیئ بەهەمران چراو سرەیری کەوتیان لە گەڵدا دەکەن، تەنرانەت کەمینەیەکری الوازی بێردەرەتانی وەکرو تورکمان
 .کورد دەکەن
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بە پێی پرۆفیسۆر هەسراتیان دەبوایە لەو ساڵەدا ژمرارەی کرورد لە . نەمانی کورد لە ئازربایجان ڕاگەیاندرا ١٢٧٢لە ساڵی "
لەو مرراوەیە ئەمە لە کاتێکردا ژمررارەی کروردانی ئەرمەنسرتان و گورجسرتان . هەزار کەس بروایە ٢١١ئازربایجران بەالی کەمەوە 

 ".سێ جار و نیو بۆ چوار جار زیادی کردبوو
  

ترا سراڵی . ڕێگەگرتن لە کردنەوەی قوتاباانەی کوردی ئامێرێکی گرنگری سیاسرەتی توانردنەوەی کروردان بروو لە ئازربایجران
ن کرردەوە، لە دوای لە نێروبردنی کوردسرتانی سرور چەنرد قوتاباانەیەکیرا. یەک قوتاباانەی کوردی نەبروو لەو کۆمرارە ١٢٣١

 . داخران ١٢٣٨ - ١٢٣٧شا وی ڕاگواستنی کورداندا لە ئەمانەش تەمەنیان درێژ نەبوو و لە گەڵ 
 

، بە ن کروردی (سران پیتەربرورگی ئێسرتا)کوردی ئەرمەنستان و گورجستان بۆ تەواوکردنی خوێندن ڕوویان دەکرردە لێنینگرراد 
 .ئازربایجان ئەو مافەیان نەبوو

 

بەردەوان  ١٢٦٢ستکرا بە دەرکردنی و تا سراڵی دە( کوردستانی سور) لە الچین بە ناوی  ١٢٣١لە ساڵی ئەو ڕۆژنامەیەش کە 
 -سۆڤیەتسررکی کوردسررتان "هەنرردێ سررەرچاوە برراس لە ڕۆژنررامەکە بە نرراوی ) برروو بە زمررانی ئررازەری دەردەچررو نەک کرروردی 

 .دەکەن و گوایە بە زمانی کوردی دەرچووە "کوردستانی سۆڤیەتی
 

 . (ا نیە ئەمە پشتڕاس  بکاتەوەی وان لە بەر دەستدزانیار
 

کرروردانی . پەیمررانگەیەک بررۆ پێگەیانرردنی مامۆسررتای کررورد کرررایەوە، بە ن لە شوشررێ برروو و بە زمررانی ئررازەری دەیاناوێنررد
ئازربایجرررران بۆیرررران نەبرررروو لێکررررۆڵینەوە لە سررررەر کرررروردی ئەو و تە بررررکەن، بەڵکررررو دەبرررروایە لە سررررەر کرررروردانی دەرەوە 

 .ژینەوەکانیان ئەنجان بدەنتوێ
 

لە کاتێکررردا لە سرررەردەمانی . بە هرررۆی ئەن سیاسرررەتانەوە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ژمرررارەی کرررورد لە ئازربایجررران لە کەمررری دەدا
 ١٢٣٧کوردییرران دەزانرری، لە سرراڵی  %١٧هەزار کەس برروو،کە تەنهررا  ٤٨کوردسررتانی سرروردا ژمررارەی کررورد لە ئازربایجرران 

تەنهررا  ١٢٥٢هەزار و لە سرراڵی  ٦برروو بە  ١٢٣٢ابەزی و دوو سرراڵ دوای ئەوە، واتررا لە سرراڵی کەس د ١١،٨١١ژمارەیرران بررۆ 
 .نەمانی کورد لە ئازربایجان ڕاگەیاندرا ١٢٧٢کورد هەبوو، لە ساڵی  ١٥١١

 

ەمە ئ. هەزار کەس بروایە ٢١١بە پێی پرۆفیسۆر هەسراتیان دەبوایە لەو ساڵەدا ژمرارەی کرورد لە ئازربایجران بەالی کەمەوە 
 .ن لەو ماوەیە سێ جار و نیو بۆ چوار جار زیادی کردبوولە کاتێکدا ژمارەی کوردانی ئەرمەنستان و گورجستا
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حەز ئەکەن لێرە بەسەرهاتی کوردێکی ئرازەری بگێرڕمەوە کە ڕەنگبرێ براری کروردی ئەو والتە بە باشری لە خۆیردا بەرجەسرتە 
چیررۆکەکە لە الیەکری دیرکەوە ئەوە . بینری و بەخرۆی ئەن چیررۆکەی برۆ گێرڕامەوەلە حەفتاکان ئەو پیاوەن لە مۆسکۆ . بکات

دەردەخررات کە گەالنرری یەکێترری سررۆڤیەت و لە نێررو ئەوانرریئ کررورد چررۆن لە دونیررا دابڕابرروون و لە پڕوپاگەنرردەی سررۆڤیەتی 
 .بەوالوە ئاگایان لە هی  نەبوو

 

. و هرێ  نووسراوێكیشرم بەرچراو نەکەوتبروو براس لە کرورد بکراتئەو برادەرە دەیوت من قەت کەسم نەبینیبوو بڵێ من کروردن 
ترۆ بڵێری هری  کروردی : چۆن دەبێ هەر من و باوک و دایکم لەن دونیایە کورد بین و لە خۆن دەپرسری هەر بیرن لێ دەکردەوە

دوکانێکی کتێرب دەیوت گەلێ جاریئ لە باوکیشی پرسیوە، ئەویئ هیكی نەزانیوە، تا ڕۆژێا لە . دیکە لەن دونیایە نەبێ ؟
ئەن کتێرربەی قەنرراتێ کرروردۆ، )لە بررارەی ڕێزمررانی کرروردییەوە دەبینررێ ( کرروردۆییە )فرۆشررتندا کتێرربەکەی قەنرراتێ کرروردۆ 

 (.بە زمانی ڕووسی ب و کراوەتەوە - ١٢٥٧ڕێزمانی کوردی، لە ساڵی 
  

کررد، کرورە وەرن وادیرارە زمانمانیشرمان وتی چەند دانەی هەبوو هەموون کڕی و بە هەڵەداوان گەڕامەوە بۆ ماڵەوە و هاوارن 
 . هەیە و ڕێزمانیشی هەیە

 
. کەن دەچێ  بۆ الی قەناتێ کوردۆ لە لێنینگراد و پرسیار بارانی دەکات لە بارەی کرورد و زمرانی کروردییەوەدوای ماوەیەکی 

انەکانی کرورد، زمرانی ئەویئ باسی کوردی برۆ دەکرا لە کروێ دەژێرن، بە سرەر چەنرد دەوڵەتردا دابەشربوون، باسری سرەرهەڵد
 .کوردەوە پێ پیشان دەداتتاد بۆ دەکات و کۆمەڵێ کتێبی لە بارەی ... تکوردی و ئەدەبیا

 
برادەرەکەمران دەگەڕێرتەوە بررۆ براکۆ و بە جۆشررێکی زۆرەوە دەسر  دەکرات بە فێربرروونی زمرانی کرروردی و خوێنردنەوە لە بررارەی 

وارە تەرخان دەکرات، ترا لە کۆتاییردا دکترۆرا لە برواری زمران و ئەدەبری مێژوو و ئەدەبی کوردییەوە و هەموو ژیانی بۆ ئەو ب
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کاتێا من بینیم و ئەن باسەی بۆ دەکردن ئەو هەڵگری بڕوانامەی دکتۆرا بوو و خەریکی لێکرۆڵینەوەی . و دەکاتکوردیدا تەوا
 . نازانم ئاخۆ لە ژیاندا ماوە یا نا یادی بەخێر بێ. زانستی بوو لە سەر کورد و کوردستان

  
 
 
 
 
 
 

 
 هەزار کوردی ئازربایجان تەنها  ٥١لە نزیکەی . نەخوێنەواری دەورێکی با ی بینی لە تواندنەوەی کوردانی ئازربایجاندا"

 ".کەسیان شتێکیان لە بارەی ڕێزمانی کوردییەوە دەزانی ١١یان خوێندەواریان هەبوو و تەنها  ١٧٥٦
  
  

. دیکە کوردی ئازربایجان سەریان بەرز کرردەوە و کەوترنە باسری کروردێتی خۆیرانلە دوای پیریسترۆیکا و گ سنەس  جارێکی 
 .هەزار کەس خۆیان بە کورد ناونووس کرد بوو، بە ن زۆربەی هەرە زۆریان کوردییان نەدەزانی ١٢دا  ١٢٨٢لە ساڵی 

 
ەوان زۆریران ڕاسرتە ئ .ییەکراننرابێ هەمروو گونراهەکە باەیرنە ئەسرتۆی ئازەر"داڤید بابایرانی ئەرمەنری لەن برارەیەوە دەڵرێ 

پێاۆش بوو کورد لە بەین بكن، بە ن ڕۆڵی کوردیئ کەن نەبوو لەوەی بەو ئاسرانییە دەسرتبەرداری زمران و کولتروری خۆیران 
نمرروونەی کوردەکررانی نەخكرروان دێنێررتەوە کە . "دەبرروایە بە تونرردی ڕوو بەڕووی سیاسررەتی توانرردنەوە ببوونررایەتەوە. برروون

 .زمانی کوردیان بە زمانی دایکی خۆی دانابوو ٢٦٣١س بوو، لەو ژمارەیە کە ٢٦٤٢ژمارەیان 
 

کوردانی ئازربایجان شییە مەزەب بوون و ئەمەش وای لێدەکردن فێری ئرازەری و فارسری برن برۆ ئەوەی ڕێوڕەسرمە ئاینییەکران 
نەوەی کروردانی بینری لە توانرد نەخوێنەواری دەورێکری برا ی. بەجێ بێنن، لە کاتێکدا کوردانی نەخكوان سوننە مەزەب بوون

کەسریان شرتێکیان  ١١یان خوێنردەواریان هەبروو و تەنهرا  ١٧٥٦هەزار کوردی ئازربایجان تەنها  ٥١لە نزیکەی . ئازربایجاندا
 .لە بارەی ڕێزمانی کوردییەوە دەزانی

 
  ١٢٣٧ستنەوە بووە لە سا نی هەندێ کەس هەوڵی ئەوە دەدەن گوایە کەمکردنی ژمارەی کوردان لە ئازربایجان بە هۆی ڕاگوا



سوور وردستانیك كۆماری  

 

 

46 
 

 .هەزار کورد دەکەن کە لە ئازربایجان بەر ئەو شاالوە کەوتبوون ٥بە ن سەرچاوەکان باس لە . ١٢٤٤ -
 

لەو سررا نە کرروردانی ئازربایجرران، ئەرمەنسررتان و گورجسررتان بە تررۆمەتی ئەوەی جررێگەی برراوەڕ و متمررانە نررین بەر شررا ێکی 
 .مارەکانی ناوەڕاستی ئاسیاازاخستان و کۆبەرب وی ڕاگواستن کەوتن بۆ ک

  
هەزار کەس بروون، بە ن  ٥٢ژمارەی ئەوانەی خۆیان بە کورد پێناسە کردبروو لە یەکێتری سرۆڤیەتدا  ١٢٥٢پێی سەرژمێری بە"

ە پرۆفیسۆر هەسراتیان ئەمە گرێدەدا بە ڕووداوەکانی باشوری کوردسرتانەو. هەزار کەس ١١٦ژمارەکە گەیشتە  ١٢٧٢لە ساڵی 
 "(.١٢٧١و ڕێکەوتننامەی  ١٢٦١شۆڕشی ئەیلول )
  
  

ڕەنگبێ ئەمەش بە هرۆی ئەوەوە بووبێر  کە لە . سەرچاوە مێژووییەکان لە بارەی کوردستانی سورەوە زانیاریمان پێ نابەخشن
ی پەیوەنردی لە کۆتایی بیسرتەکانی سرەدەی ڕابرردووەوە ئەوە. دوای لە ناوبردنێوە ئیتر بە هی  شێوەیەک باسی لێوە نەکراوە

 .بە کوردەوە هەبوو لە ئازربایجان لە بەین برا
 

 .لە سییەکاندا ئاماژە کردن بە کورد و کوردستانی سۆڤیەتی بە تەواوی لە ئارادا نەما
 

 .لە بارەی ژمارەی کوردەوە لە یەکێتی سۆڤیەت دیمەنێکی هەندێ جیاواز لەوەی ئازربایجان بەدی دەکرێ 
 

هەزار کەس بروون، بە ن  ٥٢ێتری سرۆڤیەتدا ی ئەوانەی خۆیان بە کورد پێناسە کردبوو لە یەکژمارە ١٢٥٢بە پێی سەرژمێری 
پرۆفیسۆر هەسراتیان ئەمە گرێدەدا بە ڕووداوەکانی باشوری کوردسرتانەوە . هەزار کەس ١١٦ژمارەکە گەیشتە  ١٢٧٢لە ساڵی 

  (.١٢٧١و ڕێکەوتننامەی  ١٢٦١شۆڕشی ئەیلول )
 
 .ون كه ده رچاو به  ره مه سه و یر سه شتی ندی هه جاران تی سۆڤیه كێتی یه كانی كۆماره  له  وه كورده ی ژماره ی باره  له
 
 نرراونووس كررورد  برره ئێزیرردی كرروردانی  رمینیاوه ئرره تی سررۆڤیه كۆمرراری زرانرردنی دامه سررپێكی ده  لرره نسررتان رمه ئه  لرره  نموونرره بررۆ
 و ١٢١٥ سراڵی  لره كردبروو نردا رمه ئه كوشرتاری  لره شرداری به كرورد  وه وانره ئه یال بره  كاتره و ئره. ئێزیردی  بره ڵكو بره كروان، نه

 نردێ هه و  وه سره كه زۆر الی به "ڕاستی"  به بوو  مه ئه كات ڕبوونی تێپه  به. بوون زیندوو موواندا هه بیری  له كان ڕووداوه هێشتا
 كررد دروسر  نسرتان رمه ئه كوردانی نێو  له ئاڵۆزی باخ ره قه -  گۆڕنه نه ڕی شه. ژیان ده  مه ئه ر سه  له كان ئێزیدییه  رپرسه به  له
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  لرره كێ یرره  لرره .ركرررد ده نسررتان رمه ئه  لرره موسرروڵمانیان كرروردی زار هرره ٣١  لرره زیرراتر  زییانرره بێبه رمینیا ئرره سررتانی ده كاربه و
  بره  دیكه شێكی به كورد،  به شێە به ، كردووه  پێناسه جۆر سێ  به خۆی كورد بینیم دواییدا ی ساڵه ند چه ن ئه كانی رژمێرییه سه

 كوردیرران ی پێناسرره و  لێكررداوه كرمانجیرران و كررورد ڕازبررێ كان ڕووسرره كرراری. كرمررانج  برره میئ كرره زۆر كی یرره مینه كه و ئێزیرردی
 .تێ داونه

 

کەمبروونەوەی ژمرارەی کرورد و  ینری لە پرۆسرەیڕۆڵری زۆری ب ١٢٤٤ - ١٢٣٧ڕاگواستنی ززۆرەملێی کروردانی کەفکراز لە سرا نی 
تا کۆتایی پەنجاکان کوردە ڕاگوێزراوەکران لە هەمروو مرافە . توانەوەیان لە نێو گەالنی دیکەی کۆمارەکانی یەکێتی سۆڤیەتدا

 .دەستورییەکانیان بێ بەش کرابوون
 

نەدەدرا بكرنە دەرەوەی دا بروون و ڕێگەیران پێر KGBئەوان لە ژێر چاودێری تونردی دەزگرای ئەمنری و هەواڵگیرری ترسرناکی 
بۆ ئەوەی بتوانن گەش  بکەن و بكن بۆ خوێنردن زۆریران بە ناچراری کروردێتی  بۆ ڕزگار بوون لەو بارودۆخە و . گوندەکانیان

 .خۆیان دەشاردەوەو و خۆیان بە ئازەری و کازاخی و گەالنی دیکە ناونووس دەکرد
 

 دکتۆرا لە مێژووی کورد دکتۆر جەبار قادر
 

 ٢١١٨ی دێسەمبەری ٥: ڕێکەوتی  -زین   گه مه اڵپەڕی دیپلۆماتیەم: سەرچاوە 
 

-------------------------------------------------- 
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  بۆ كوردستانی ئێسته  كه یه كۆماری كوردستانی سوور وانه
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 كوردۆ شابان

 
 تیی پاشرایه  بره سرلێمانی  لره كوردسرتان تی كره مله مه و د مره محه زیقرا وایی پێشه  به مهاباد  له كوردستان كۆماری  له  جگه ئایا
  لره بروو كرورد تێكی وڵره ده سروور، كوردسرتانی كۆمراری ؟ بووه هره كۆمراریی ترری وڵێكی هه هی  كورد فید، حه حموودی مه لیە مه
 . وه شێندرێته ڵبوه هه ی وه ئه پێئ خایاند، ساڵی ش شه ی ماوه سۆڤێ ، كێتی یه
 

 تیی پاشرایه  بره سرلێمانی  لره كوردسرتان تی كره مله مه و د مره محه قرازی وایی پێشه  به مهاباد  له كوردستان كۆماری  له  جگه ئایا
 خایانرد، سراڵی ش شره ی مراوه سوور، كوردستانی كۆماری ؟ بووه هه كۆماری تری وڵێكی هه هی  كورد فید، حه حموودی مه لیە مه

 .سۆڤێ  كێتیی یه ستی ده ژێر  وه وێته بكه ی وه ئه پێئ
  

 ی هاوشرێوه مێكی سیسرته  ن بره بروو، دروسر  ڕووسریا باشرووری  لره 0291 سراڵی مووزی ته مانگی  له سوور، كوردستانی كۆماری
 كێتیی یره ڵ گره له بروون یمان هاوپره  وه پێكره و كررد دروسر  كیان یمانییره هاوپه  وه پێكه و یجان ربه ئازه ڵ گه له بوو كۆنفیدڕاڵی

  لره زیراتر  كره  كوردسرتانییه  ناوچره و لره بروو  كره كۆماره ختی پایتره الجرین. بروو وان رده بره  كه كۆماره 0292 ساڵی تا و سۆڤێ 
 .بوون كورد ی كه دانیشتوانه ی91%
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 سرۆڤێ  ێتییك یره رۆكی سره 0291 ساڵی تا دواتر  كه ڕووسیان شۆڕشی ی ركرده سه و لینین ڕێبازی ری زرێنه دامه لینین ڤالدیمێر
 زرا، دامرره سروور كوردسرتانی كۆمراری 0291 سرراڵی و، ئره پشرتیوانیی  بره بروو، كرران كورده  ركرده سره هێزی بره پشرتیوانێكی بروو،
 مانی رلرره په رۆكی سرره و رۆك سرره  ن برره برروون، سررۆڤێ  كێتیی یرره  برره ر سرره یجان ربرره ئازه ڵ گرره له ك كۆنفیداڵییرره ك وه رچی گرره ئه

 .كرا ده و پێڕه تێدا خۆی می سیسته و ئا  و ت تایبه حكوومی ی زراوه دامه ڵ گه له بوو، هه خۆیان
  

  01 بۆ  وه ڕێته گه ده و  یه هه درێژی كی مێژوویه تێیدا كورد وقاز، قه گوترێ ده پێی  كه  یه ناوچه و ئه: كۆن مێژووی كی یه كورته
پرێئ زایرن،  211 - 911نێروان سرا نی   سراڵ، لره 911ی  مراوه  ی باشرووری ڕووبراری ئراراس، لره ناوچه  پێئ زاین، له  ده سه

 كان مدانییره حه تی وڵره ده  توانیویانره نرییزایی 213 - 211سرا نی   دواترریئ لره.  بووه ی هره وره تێكی گره كورد ئیمپراتۆڕییره
 دینی  حه سره ی چره بنه و  رمینیایره ئه و یجان ربره ئازه نێروان  لره ی كره ناوچه  كره زرێنن دامره كان دادییه شه تی وڵه ده و بڕووخێنن

 داكشران و ره بره  یره ناوچه و له كورد 09 ی ده سه  له.  وه ڕێته گه ده وێ ئه بۆ مێژوونووسان  له ندێە هه بۆچوونی پێی به یووبیئ ئه
 خوراسران رێمی هره  لره نزۆریرا شێكی به وانیئ ئه ، وه مابوونه كورد هۆزی 91 نیا ته هات، ن كه یه وی فه سه شا كاتێە و ڕۆیش 
 نررابوون، دایران كان عوسرمانییه تی ئیمپراتۆڕییره  لره یان كره ته ئیمپراتۆڕییه پارێزگراریكردنی برۆ كان وییه فه سره و بروون جێگیرر
 . وه مانه گڕباخ  له  واده خانه 111 نیا ته دواتر

  
 كررد، یی ڕیشره گۆڕانكراری نردێ هه سرۆڤێ  كێتیی یره نجان، ئره  یشرته گه یان كه شۆڕشره ستالین جۆزێف و لینین ڤالدیمێر كاتێە

 تی وڵره ده ترریئ كانی وه تره نه ، وه بوونره جیرا سرۆڤێ  كێتیی یره  لره و واو تره خۆیی ربه سره  بوونره نردا فینله و ندا پۆڵه ، وانه له
 وتنی ڕێككره دوای ش مره ئه. سروور كوردسرتانی كۆماری زراندنی دامه  وانه له درا، پێ زاتییان حوكمی ی شێوه  له خۆ ربه سه  نیمكه
 عوسرمانی تی ئیمپراتۆرییه خاكی شكردنی دابه بۆ  كه درا نجان ئه ڕووسیا و ریتانیا به و نسا فڕه نێوان  له  كه بوو پیكۆ سایكس

 و ئره لینرین كاتێرە دواترر. كرا ش دابه رمینیا ئه و سووریا عێرا ، ئێران، توركیا، ر سه به كورد تێیدا خۆیاندا، نێوان  له بوو
 ر سرره له ن كرره شررێكی به نیا ترره توركیررا، ر سرره  چررووه و دا سرر  ده له خررۆی ی كه شرره به ڕووسرریا كرررد، ئاشرركرا ی نهێنییرره  وتنرره ڕێككه

 داوا و نێررێ ده برۆ كی یره نامه كرورد، ڵ گره له  هاوسرۆزه لینرین زانرێ ده كاتێرە فیرد حه حموودی مه شێخ.  وه مایه سۆڤێ  كێتیی یه
 برۆ لینرین.  داوه هاوكراری ی واده ویئ ئره و ریتانی بره مپریالیی ئره دژی بكرات كرورد باتی خه پشتیوانی سۆڤێ  كێتیی یه كات ده
 بروو ده تی گوتوویره و سرۆڤێتدا كێتیی یره  لره  كرردووه كروردی ڕۆڵری باسی  میشه هه كورد، ڵ گه له  هاوسۆزه  كه لمێنێ بیسه ی وه ئه

 .دابنرێ بۆ بیكۆ سایكس ی كه وتنه ڕێككه  له خۆیان ربه سه و تێكی
  

 كێتیی یره ری سێبه ژێر له خۆیان حوكمڕانیی كات، ده كان كورده  ركرده سه  له داوا لمێنێ، بسه خۆی ی قسانه ن ئه ی وه ئه بۆ لینین
  كۆمراره و ئه بۆ ڕوب  نملیۆ 11 ی بودجه  مۆسكۆوه ن الیه له و زرێنن مه داده سوور كوردستانی كۆماری وانی ئه و نن یه ڕابگه سۆڤێ 
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 نی نجوومررره ئه ن الیررره له یۆلیرررۆ ی09  لررره و زرێ مررره داده زاینررری ی0291 مووزی تررره وتی حررره  لررره رمی فررره  بررره و كررررێ ده رج خررره
 .نرێ ده پێدا دانی كیرۆڤ.س تیی رۆكایه سه  به سۆڤێ  كێتیی یه جێكاری جێبه

  
 ژێرر  لره  كره  برووه كوردسرتان ترری كانی پارچره كروردی سرۆزی ڕاكێشرانی ،كرورد ڕۆڵری  به  خه بایه ن ئه كانی ئامانجه  له كێە یه
 .ژیاون مدا سته پڕ و دژوار ڕی وپه ئه دۆخێكی  له سووریا و عێرا  و توركیا و ئێران  تی سه ده
  

   به سۆڤێ  كێتیی یه كانی رمییه فه  زگه ده  له" Krasnyy Kurdistan"  له بوو بریتیی ڕووسی  به كوردستان كۆماری ناوی
 رۆك سرره" جرراحیێف حوسررێن" و كوردبرروون %9991ی  كه ، دانیشررتوانه ، بررووه9 كررم 1901 ی كرره پانتایییه.  ناسررێنراوه رمی فرره
 چار، گوڵبره ، پێكهراتووه كرارگێڕی ی كره یه چروار  لره  كره ناوچه و  برووه ختی پایتره" الچرین" شاری و  بووه  كه  ته سه ده زیرانی وه

 .نجیالن زه و قوبادلی الچین،
 

 ی كرۆنگره  لره زاینری ی9191 نیسرانی شرتی هه  لره كررد، حروكمی سراڵ ش شره ی مراوه سروور، كوردسرتانی كۆمراری ی وه ئه دوای
  مرره ئه ، وه ڕێترره گه ده كان ربایجانرره ئازه شررۆڤێنیی تی سیاسرره برۆ شرری كه هۆكاره ، وه شررێنرایه ڵوه هه سررۆڤێ  ربایجررانی ئازه می شره شه
 سرتالین  لره داوای نهێنری  بره و  كرراوه لرێ زۆری ستانێكی په  وه تاتوركه ئه مال كه فا مسته ن الیه له سۆڤێ  كێتیی یه ی وه له  جگه

 برروونی ، وابررووه پێرری تاتورك ئره. كررردوون جێ جێبرره بررۆ ی داواكره ویئ ئرره بڕووخێنرێرر ،  كۆمرراره و ئره بێرر  رچۆنێە هرره  كرردووه
  وه ڕیشره  لره برێ ده  بۆیره ن بكره مرا  مان هره داوای  كه دات ده توركیا كوردی هانی ڕووسیا، نییجا ربه ئازه  له كورد كی یه واره قه
 .هێڵرێ نه  كۆماره و ئه
  

 تاتورك ئره زموونی ئه  له سوودی ن ئه كردبوو، ند سه په كوردی مافێكی موو هه بوو، لینین  كه خۆی پێئ ی وانه پێكه  به ستالین
 ن بكره  قسره كروردی زمرانی  بره كرد شی غه ده قه و دان ده ی نجه شكه ئه  شێوه ندان چه  به هێش ، نه ی كه كۆماره ی وه له  جگه و كرد
 كوردسرتان ترری كانی پارچره و ره به خۆیان ندێكیشیان هه و ڕاس  ناوه ئاسیای و سیبریا و ره به كرد پێ ب و زۆریشی شێكی به و

 .كرد ڕایان
  

 nrlsonline ،sasapost ،wikipedia : رچاوه سه
 

 ٢١١٧ ۆکتۆبەریی ئ٨ڕێکەوتی   -ماڵپەڕی وشە  : سەرچاوە
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 .بەرەو دامەزراندنەوەی کوردستانی قەفقازیا
 

 
 
 
 
 
 

 رەمەزان کەریم

 
 دێنرین، دەسر  بە ئەوەش کردووین، داگیر لێیان نایاسایی شێوەیەکی بە کە دابمەزرێنینەوە دەوڵەتە ئەو لەسەرمان پێویستە

 و هەوڵ شررانی بە شرران هرراتوون، جیهانرردا و ناوەڕاسرر  رۆژهە ترری بەسررەر کە دوایرری گۆڕانکارییررانەی بەو بەسررتن پشرر  بە
 و گشررتی شررێوەیەکی بە کرروردی کۆمەڵگررای لەسررەر پێویسررتە دەهێررنن، بەدی ئەوە ئێسررتادا کرراتی لە خۆمرران، کۆششررەکانی
 کردنری چارەسرەر برۆ براەن یەک ەوڵەکانیرانه و برکەنەوە بیرر کە جراران، سرۆڤیەتی یەکێتری شارەکانی لە کوردی کۆمەڵگای
 پێویسرتە. سروور کوردسرتانی ناویشیاندا لە و پارچەیە پێنج راستیدا لە کە کوردستان، پارچەی چوار ئەڵێن وەک کێشەکانی

 لەن مررن ،(قەفقازیررا کوردسررتانی) لێبنێررین نرراوی و سرروور کوردسررتانی دامەزرانرردنەوەی دووبررارە پێنرراوی لە بەکرراربین دەسرر 
 باوەڕشرردان لەو ،(موسررتەفایف وەکیررل) بەڕێررز سرروور کوردسررتانی سررەرۆکی لەگەڵ پەیوەندیرردان لە زۆرە مرراوەیەکی دابرروارە

 و دەخەیرن یەک ترریئ پارچەکرانی هەمروو و دەکەیرن دروسر  قەفقازیرا لە کوردسرتان کۆتاییە، و سێیەن جاری کە ئەمجارە،
 نررامەیەی ئەو ئررێمە دێنررین، بەدی گەورە کوردسررتانی انرردنیدامەزر بە کررورد سرراڵەی هەزاران گەورەی خەونرری شررێوەیەش بەن

 برۆ نامەکەمران کرۆپییەکی و( میدفیرد ) روسریا سرەرۆکی گەیانردۆتە مران(موسرتەفایف وەکیرل) قەفقازیا کوردستانی سەرۆکی
 کرۆمەڵەی ەک نووسرراوە ئەوە ئاشکرا و روون شێوەیەکی بە نامەکەدا لە ناردووە، ئەرمینیا و ئازەربیجان سەرۆکی لە هەریەک

 سررنوورە چوارچێروەی لە کروردی دەوڵەتری دامەزرانردنەوەی دووبرارە بەڵکررو ناکرات،( کارابراخ) قەیرانری چارەسرەری( مینسرا)
 .دەکات قەیرانە ئەن چارەسەری خۆیدا کۆنەکەی
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 .کورتەیەک دەربارەی مێژووی کوردستانی سوور و قەفقازیا

  
 ویالیەتری والری پرایەی و پرلە ز،٢٥١ عەرەبیردا خەالفەتری رووخرانی ۆنراغیق لە قەفقاز، لە کوردی دەوڵەتی -شەدادییەکان

 فەرمرران شررەدادییەکان هەروەهررا برروو، بەهێررز وردە وردە ز٢٦٧ سرراڵی دەسررتپێکی لە ەوە،(دویررن) پررایتەختەکەی بە ئەرمینیررا
 بروو، ئەرمینیرادا یالیەتریو عەرەبی والی ئیدارەی ژێر لە پێشتر کە کردووە، پایتەختیان ی(گەنجە) و ئاران ناوچەی رەوایی

 پاشرایەتی پاشرکۆی بە بروون ز١١٧٢ سراڵی لە کەوتووانیران، شروێن بە بروون قەفقراز برۆ سەلجوقییەکان داگیرکاری دوای کە
 فەرمران ژێرر لە کررد، دروسر  پێنجەمدا سەدەی ناوەڕاستەکانی لە ئانیسییەیان ئیمارەتی پێکەوە ئانیسییەکان،( بەغراتی )

 ز،(٨٢٥ - ١١٣١ فكلررون) فەرمانررداری مرراوەی لە شررەدادی، کرروردی نەوەی پررایتەختی بە برروو( گەنررجە) سرراالرییەکان رەوایرری
 و( خران) قافڵەکرانی حەوانەوەی شروێنی و کۆشرا لەگەڵ کررد، دروسر  قە یان شەدادییەکان لێرەدا بوو، بەهێزتر( گەنجە)

 دەروازە دا ز١١٦٣ سرراڵی لە دامەزرانررد، مەیررانتۆک و نرروێ قە ی شررارەکەدا دەوروبەری لە و دراو سررەکی بە کرررد دەسررتیان
 و برروەوە فررراوان رووبەرەکەیشرری گەورە، و بەهێررز ناوەنرردێکی بررۆ( گەنررجە) گررۆڕانی بە کررران، دروسرر ( گەنررجە) رازاوەکررانی

 نراوخۆیی کڕیراری تەنیرا نەک سەرنجی ئاوریشم پیشەسازی و ئاوریشم کرا، دروس  تیا نوێی پیشەسازی و بازرگانی گەڕەکی
 لە بەرگررری سررەلیبییەکان دژی کە ،(ئەیرروبی سررە حەدینی) کررورد فەرمانررداری ئاشررکرایە وەکررو رادەکێشررا، بیانیشرری کرروبەڵ

 .بوو ییەکان(رەواد) هۆزی بە سەر رەگەز بە دەکرد، ئیسالمی جیهانی
 
 لە دویررن لە سررە حەدین برراوکی: )نووسرریویەتی کتێبەکەیرردا لە مەزن سررەرکردەی تررایبەتی سررکرتێری( شررداد بررن اءالرردینهب)

 جروگرافی پرێگەی برارەی لە( ئەیروبی سرە حەدینی) هاوچەرخەکرانی لە برووە یەکێا کە( االسیر ابن) هەروەها ،(بووە دایا
 الی برۆ عیررا  برۆ کرردووە کۆچیران ئازەربیجانەوە، کەوتۆتە کە دوینەوە، لە سە حەدین باپیرانی و باو: )ئەڵێ ەوە(دوین)
 .کردووە نیشان دەس  تکری  قە ی بەرپرسی وەکو یان(سە حەدین) اوکیب دواتر کە ،(بەهرۆزی مجاهدی)
  
 بروون، روادییەکران نەوەی لە شرەدادییەکانیئ و ئەیوبییەکران و برووە دایرا لە( دویرن) لە( سرە حەدین) براوکی راستیدا لە

 کررد، برۆ ئاماژەمران پێشرتریئ وەک. بکەیرن نێوانیاندا لە نزیکایەتی پەیوەندییەکی بوونی بە باوەڕ لێدەکات وامان ئەمەش
 نیزامررری) رۆژهە ت گەورەی شررراعیری دایکررری زانراویشرررە وەکرررو بررروون،( دویرررن) بە سرررەر رەچەڵەکررردا لە شرررەدادییەکان کە

 یرئ(گەنرجەوی نیزامی) بووە، رەوادی نەوەی بە سەر رەچەڵەک بە بردووە، بەسەر( گەنجە) لە ژیانی هەموو کە ،(گەنجەوی
 .بووە کورد سەرکردەیەکی کكی دایکی کە کردووە ئەوەی باسی ەکەیدا(مەجنون و لەیل) داستانی پێشەکی لە
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 ماوەیەشرردا لەو برروو، بەردەوان سرراڵ ١١٣ مرراوەی بررۆ گرتبررۆوە قەفقازیررای هەمرروو نررزیکەی کە شررەدادییەکان رەوایرری فەرمرران
 .بوون( بەیلکان و دوبەیل بارد، گەنجە، نەخیتشڤان، ئاران،) فەرمانڕەوای شەدادییەکان

  
 یەکەیەکری لە برریتییە( کوردستان قزل) ئازەریئ زمانی بە ،(سوور کوردستانی) بە ناسراو کوردستانی هەرێمی یان ناوچەی
 زۆربەی کە ئەوەی سررەرەڕای ز،١٢٢٢ سرراڵی تررا دامەزراوە ز١٢٢٣ سرراڵی لە سررۆڤیەتیدا، ئازەربیجررانی چوارچێرروەی لە ئیررداری

 .دابڕێژی خۆی بۆ زاتی حوکمی نەیتوانی کوردستانی یهەرێم بە ن بوون، کورد دانیشتووانەکانی
 

 :دابەشبوونی ئیداری

 
 لێنررا ناوی ز١٢٢٦ ساڵی لە - بوو گوند - ئیدارییەوە رووی لە ز١٢٢٣ ساڵی تا) بوو الچین شاری - ئیداری یەکەی ناوەندی

 مرراد و گەنجری،-کورد قوتورلی، لنی،قوبات کالباجار، قەرەقشال ،: کرابوو بەرێوبەرایەتی شەش سەر دابەشی ،(ئابادەلیار)
 .بوو شوشە لە هەرێم، نەدەوترا پێی ئەوەی لەبەر سوور کوردستانی دامەزراوەکانی سەرجەن. هانلی

 
 :دانیشتوان

  
 کوردەکرانی ژمرارەی بوون، ئازەری %٢٦ و بوون کورد %٧٣ کە ژیاون، هەرێمەکەدا لە کەس هەزار ٥١،٢ زدا،١٢٢٦ ساڵی لە

 نێرو لە زۆربەیان کە دەهێنا، پێا کۆمارەکەیان دانیشتوانی ی %١،٨ رێژەی و بوون کەس هەزار ٤١،٢ ڤیەتسۆ ئازەربایجانی
 شرێوازی و رۆشرنبیری لێکكروونی ئەنجرامی لە ئەمە ئراخۆ کە نیریە روون ئەوەش و تروانەوە ئازەربایجانیدا رۆشنبیری ئاپۆرای

 ئازەربیجرانی لە کروردانەی لەو کەس هەزار ١٤،٢ واتە؛ %١٧ نیراتە کە ئەزانین وەک. کراون ناچار یاخود بووە، ژیانیانەوە
 .داناوە خۆیان دایکی زمانی بە کوردییان زمانی ژیاون سۆڤیەتدا

  
 و یاسررا کە ئەگەڕێرتەوە برارودۆخە ئەو برۆ زمانەکەیرران، خرودی برۆ کرورد نەزانینرری هرۆی وایە پێیران لێکرۆڵەران لە هەنردێا

 و رێگەخۆشرررکردن بە سرررەپاندبوو، کوردەکانیررردا بەسرررەر سرررۆڤیەتی ئازەربایجرررانی رەوای فەرمررران دەسرررە تی بڕیارەکرررانی
 .کوردی زمانی فێربوونی بۆ بارودۆخەکە نالەبارکردنی

  
 دانرران، سرۆڤیەتییەوە ئازەربیجرانی کۆمراری رۆشرنبیری وەزارەتری لەالیەن ز،١٢٢٤ سراڵی لە جار یەکەن بۆ کوردییەکان پیتە
 شۆڕشرری دژی هەڵوێسرتێکیدا لە ئازەربیجران زانکررۆی لە پێشروو پرۆفیسرۆری( جررۆزیە) انەوە،مر خۆیانردا شروێنی لە هەر بە ن
 رۆژهە تی لە کورد مەسەلەی بارەی لە گفتوگۆیەکیدا لە زانستی، توێژینەوەی بۆ ئازەربیجانی پەیمانگای لە دا،١٢٣١ ساڵی
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 خۆیردا بەالی تورکیرا کروردانی ئەمەش) کرردووە نعیراقیرا کروردی خزمەتی زۆر ئینگلیزەکان: راگەیاندووە ئەوەی ناوەڕاستدا،
 هرررری  ماوەیەشرررردا لەو و شررررێوێنرا سررررۆڤیەت یەکێترررری نەتەوەیرررری سیاسررررەتی دەلەسررررانەدا و درۆ ئەن پرررراڵ لە( رادەکێشرررری

 .نەبوو بوونی ئازەربیجاندا لە کوردی زمانی بە خوێندنگەیەک
 

 :مێژوو

 
 .ایینیزی ١٣٣١هەرێمی کوردستانی لە ساڵی 

  
 هەرێمری دامەزرانردنی پرێئ سراڵێا) بەکارهاتووە، دا ز١٢٢١ ساڵی لە کوردستان ناوی ناوچەیەوە، بەن ەنداربێپەیو ئەوەی

 سررۆڤیەتی ئازەربیجررانی - تەنفیررزی ناوەنرردی لیررژنەی بڕیرراری بە کوردسررتان هەرێمرری ز١٢٢٣ تەمرروزی ی١٦ لە( کوردسررتان
 برۆ ١٢٢٣ ئایراری ی٢٥ لە کوردسرتان هەرێمی هەڵدا، یانسەر کوردی شانۆی و خوێندنگە. دامەزرێنرا( کیرۆ ) بەسەرپەرشتی

 ی(ئەتراتورک کەمرال موسرتەفا) فشرارەکانی بەهرۆی بە ن بروو،( الچین) شاری ناوەندەکەی کە بوو، بەردەوان ١٢٣١ ئابی ی٨
 سرووردا کوردسرتانی بەسرەر دەسر  تروانرا هەیبروو، باگیرۆفردا و سرتالین لەگەڵ نهێنیریەی رێککەوترنە ئەو و تورکیا سەرۆکی
 .بگیرێ 

  
 هەرێمرری دامەزارنرردنی کە کررراوە، ئەوە بررۆ ئامرراژە تیایانرردا دەکەون، بەرچرراو بەڵگەنررامەیەک چەنررد تورکیرردا ئەرشرریفی لە

. ز١٢٣١ سراڵی ئراراراتی راپەڕیرنەکەی هەڵگیرسراندنی لەسرەر هەبرووە کراریگەری سرۆڤیەتەوە کوردەکرانی لەالیەن کوردستانی
 کە ئراراراتە، ترورکی نراوی ئراگری) ب وببرۆوە ئێسرتا ئراگری نراوچەی برۆ تورکیراوە ژهە تریرۆ براکووری لە ئرارارات کۆماری

 عەسرکەری سرەرکردەیەکی و دەکررد ئراراراتی راپەڕیرنەکەی سرەرکردایەتی( نرووری ئیحسران(. )لێنراوە ناوەیران ئەن تورکەکان
 وەکررو و رابکێشررن خۆیرران بررۆ تیلررۆ لە( حسررکی ئیبررراهیم) جەاللییەکرران عەشرریرەتی سررەرۆکی هێررزی توانیرران هەروەهررا برروو،

 لەو داهرراتوودا، لە کرروردی دەوڵەتێکرری بروونی دروسرر  بررۆ داڕشرر  بناغەیەکیران جررۆرەش بەن کرررد، دیارییرران سرەرکردەیەکیئ
 پەیوەنرردییان هەروەهررا دەرکررران، تررا نی و دزی دژی تررۆکمە و تونررد یاسررای بەرپررابوو، تیررا راپەڕیررنەکەی کە ناوچەیەشرردا

 لە ئرارارات سرەربەخۆی کۆماری پاشان رێکاس ، ئێران لە( شکاک سمکۆ) کوردستان رۆژهە تی شۆڕشەکانی سەرکردەی لەگەڵ
 سرراڵی یەکەمرری تشرررینی لە تورکیررادا، رۆژهە ترری باشررووری لە کررورد راپەڕینەکررانی کرراتی لە راگەیەنرررا، زدا١٢٢٧ سرراڵی
 .کرا نیشان دەس  کوردستان کاتی پایتەختی وەکو ئارارات نزیکی گوندێکی ز،١٢٢٧

  
 هەروەهرررا کررررد، یەکگرتووەکررران نەتەوە و زلهێزەکررران دەوڵەتە لە هەریەک ئاڕاسرررتەی بانگەوازێکیررران خۆییبررروون کرررۆمەڵەی

 گەیشرررتنی پرررێئ بە ن دەنرررارد، سرررووریا و ئێرررران کررروردانی برررۆ نامەیررران یرررارمەتی، و هاوکررراری وەرگرتنررری بەمەبەسرررتی
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 کوردسرتان جیاوازەکرانی ناوچە لە رووداوەکان واتە؛ گیرا بەسەردا دەستی راتئارا کۆماری دا ز١٢٣١ ساڵی لە هاوکارییەکان،
 .کاریگەرە ترەوە بەوی یەک
  
 کازاخسرتان، و ناوەڕاسر  ئاسریای کۆمارەکرانی برۆ ئەرمینیرا و ئازەربیجان کوردانی راگواستنی بە دەستکرا دا ز١٢٣٧ ساڵی لە
 .راگوێزران شوێن هەمان بۆ میسەخەتییەکان و نەکانتورکما لەگەڵ جۆرجیا کوردەکانی یشدا ز١٢٤٤ ساڵی لە
  
 و پێرردرا مررۆڵەتی سررۆڤیەتییەوە دادی وەزارەترری لەالیەن( یەکبرروون) کررورد یەکێترری کررۆمەڵەی زدا١٢٢١ سرراڵی ئررازاری ی٢٧ لە

 ارەسرەرچ نایاسرایی شرێوەیەکی بە قەفقازیرا کوردسرتانی کێشرەی: کە کرایەوە دووپات ئەوە یاسایی شێوەیەکی بە و تۆمارکرا
 ی(الچررین) سررەردانی( موسررتەفایف وەکیررل) ئەوە دوای دابمەزرێنرررێتەوە، دەسررتووری رێگررای بە دووبررارە پێویسررتە و کررراوە

 پراس چەنردین بە کروردانەی ئەو لەالیەن رێکاررا بەرفراوان کۆبوونەوەیەکی ز١٢٢٢ ساڵی حوزەیرانی ی٢ لە کرد، پایتەختی
 رزگراری برزوتنەوەی نروێنەری( موسرتەفایف وەکیرل) ئامرادەبوونی بە و ەرفرراوانەداب کۆبوونەوە لەو هاتبوون، یەریڤانەوە لە

 (.کوردی دەوڵەتی دامەزراندنەوەی دووبارە) بە بڕیاردرا کورد، خوازی
  

 .ز١٢٨٦ یەکەمی کانوونی ی٤ رێککەوتی لە ٤١/٢١ یەکگرتووەکان نەتەوە بڕیارەکانی
 .ز١٢٨٧ یەکەمی کانوونی ی٧ رێککەوتی لە ٤٢/٢٣ بڕیاری
 .یەکگرتووەکان نەتەوە یاسای لە ٧٦-٧٣ مادەی
 .داهاتوویدا چارەنووسی لە بەرپرسیاریەتی هەستی و کورد گەلی رابردووی مێژووی

 .مێژوویی یەکسانی بەرپابوونی لەسەر پێداگیری
 کرروردی سرییەکانیسیا -کررۆمە یەتییە رێکارراوە سررەرجەن و کرورد خرروازی رزگراری بررزوتنەوەی دامەزرانردنەوەی کۆبوونەوەکرانی

 :رایدەگەێنێ جاران، سۆڤیەتی یەکێتی
 .دەبێ  کوردستان کۆنی پایتەختی الچینی شاری ناوەندەکەیشی و کوردی دەوڵەتی دامەزراندنەوەی دووبارە

 .دەبرێ  بەڕێوە کوردەوە رزگاریاوازی بزوتنەوەی لەالیەن دەوڵەتەکە هەڵبژاردن، ئەنجامدانی کاتی تا
 .ز١٢٢٢ تەمووزی ی١٢ لە کوردستان گەلی نوێنەری یارکردنید بۆ گشتی هەڵبژاردنی

 موستەفایف وەکیل - کۆبوونەوەکان سەرۆکی
 
 الچین شاری ١٢٢٢ حوزەیرانی ی٢
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 چرا  روسری و کروردی زمرانی هەردوو بە و لەسرەردرا دەنگری کروردی، خروازی رزگراری بزوتنەوەی بەیاننامەکەی دەنگ کۆی بە
 .کرا
  

 بە ن کرردەوە، بر و جیهانردا سەرتاپای لە هەواڵەکەیان کرابوون، بانگهێش  ئەرمەنەکانەوە الیەنلە رۆژنامەنووسانەی ئەو
 نێروان نرایەکگرتوویی و ناتەبرایی: یەکەن جیراواز، هرۆی چەنردین لەبەر بکرری دەوڵەتەکە مرانەوەی لە پارێزگراری نەتوانرا
 چەنرد سرەرەڕای ئەمە تورکیرا، ترایبەت بە گێرڕا، رەیرانگەو نەرێنری رۆڵێکری تورکیا و ئێران لە یەک هەر: دووەن. کوردەکان
 .تر هۆکارێکی

  
 بە نووسرریووە کتێبێکرری درێررژی و دوور بە بارەیەشررەوە لەو ئیتاڵیررا، لە سیاسرری پەنررابەرێکی بە برروو( موسررتەفایف) دواتررر

 :لینکەدا لەن کە ،(قەفقازیا کوردستانی مێژووی) ناونیشانی
 http://pukmedia.com/russi/images/stories/pdf/bookku.pdf  هەیە رووسی زمانی بە . 

  
 کرران ناچرار کورد هەزاران بە دواتریئ، ساڵەکانی و ز١٢٢٥ ساڵی تا ز١٢٨٨ ساڵی سەرەتای لە کە هێنانەوەیە بەبیر جێی

 ترر ترانیو  و ئەوروپرا و کازاخسرتان و روسریا برۆ و بهرێڵن بەجرێ( ئازەربیجران ئەرمینیرا، جۆرجیرا،) قەفقازیا کۆمارەکانی
 .بگوێزنەوە

  
 کروردی الیەنەکانی سەرجەن لەسەر زۆری ئەرێنی کاریگەرییەکی کوردستان کرێکارانی پارتی ئەمڕۆش، تا و ١٢٢٢ - ١٢٢١ لە

 دوای ترایبەت بە عیررا  کوردسرتانی هەرێمری دروستبوونی هەروەها دەکات، دروس  و کردووە دروس  جاران سۆڤیەتی یەکێتی
 .ز٢١١٣ ساڵی

  
 خررۆیەوە لەالیەن توانیررویەتی کرروردی کۆمەڵگررای جرراران، سررۆڤیەتی یەکێترری کۆمارەکررانی هەمرروو لە سرراڵ سررەدان ایرریدرێژ بە

 لەو زۆر بەشررێکی چررونکە ئازەربیجرران، و تورکمانسررتان کوردەکررانی لە جررگە بکررات، خررۆی نەتەوەیرری برروونی لە پارێزگرراری
 ئەمەشررەوە پررێكەوانەی بە ئەترروێنرانەوە، و ئەسررڕانەوە ەنەتەوەیرریەو رووی لە داڕێررژراو، بررۆ نەخشررە شررێوەیەکی بە کرروردانە
 .پێشکەوتووترن نەتەوەییەوە لەالیەنی کازاخستان و ئەرمینیا کوردەکانی دەبینین

 

 (.پێشوو سۆڤێتی کوردی) سیاسی چاودێری* 
  

 ٢١١١ی نۆڤەمبەری ١٥:  ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی ئەمڕۆ  : سەرچاوە
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 دا ربایجان و ئازه نستان رمه کانی ئه یه ناکۆکی رداشی نیوان به  کوردستانی سوور له
 
 
 
 
 
 
 

 ریدی ر فه سغه لی ئه عه
 

 کوردی  تییه لی بداغی کردویه عه

 
 و ئرره. ژیرراون وێ پێشررترله زۆر  کرره  کانیشرره کورده  لرره زۆر ژیررانی شرروێنی و نیشررتمان کان یرره ری ئازه و نی رمرره ئه  لرره جیررا با  ره قرره

 ن الیره له سراڵ ش شه ی ماوه بۆ خودموختار کی یه ناوچه ک وه پێشوودا تی سۆڤیه تیی کیه یه  تداریی سه هد می رده سه  له  یه ناوچه
 پشررتیوانیی  برره کوردسررتان خۆرئرراوای و کوردسررتان باشررووری  لرره دا کاتێررا  لرره کرران کورده ئێسررتا. برررا ده  ڕێوه برره  وه کانرره کورده
 خۆیران  ربازیی سره و سیاسری حیزبی ڕێکاراوو کوردستان ی دیکه کانی شه به  له و ن هک ده داعئ ڕی شه کان یه جیهانی  یمانه هاوپه

 و یی ئراواره  لره جیا وان ئه بۆ دا، زیاتری گڕگرتنی ری گه ئه  له  که بوون ڕێا شه تووشی و ب ون لێا  با  ره قه ی ناوچه  له ؛ یه هه
 .نابێ  دواوه به مێکی رهه به زیاتر ماڵوێرانیی

 

----- 
 

 . یه الوه ن به ١٢٢٤ ساڵی  له نێوانیان ڵكوونی تێکهه توندترین نستان رمه ئه و ربایجان ئازه نێوان ی دواییانه ن ئه لێکدانی ڕو شه
 ن رمره ئه" ریی واڵرده هه با  ره قره نراگورنو ی ناوچره  له ربایجان ئازه و نستان رمه ئه شی ڕته ئه نێوان ڕی شه سپێکی ده دوای ڕۆژ دوو

  گورگره کانی نیشرانه ن کره یه":  کره  وه کررده بر وی با  ره قه ندراوی یه خۆڕاگه کۆماری بێژی وته ،"بایابان داوی " زمان  له "پرێس
  ناوچررره کانی گوندنشرررینه ی ڕێگررره  لررره ڵرررێ ده "بایابررران داویررر ". بینررری ڕدا شررره ی وه پێشررره کانی هێلررره  لررره داعشرررمان و کررران بۆره

 دوێرن ده ری ئرازه  لره جیا زمانێکی و بی ڕه عه زمانی  به  که سانێا که  وتوه رکه ده بۆمان  وه ربایجانه ازهئ و با  ره قه کانی یه سنووری
 .بینراون ڕدا شه کانی ناوچه  له



سوور وردستانیك كۆماری  

 

 

58 
 

 برۆ ربایجران ئازه شری ڕته ئه کرانی هێزه دا وان لره  کره  وه کردۆتره بر و ڤیدیۆی و وێنه ڵێا کۆمه "پرێس دی ئیزه" ڕی ماڵپه هاوکات
 رز برره یان نسررتان رمه ئه شرری ڕته ئه ی”دی ئیررزه”  ربازێکی سرره ی جیرراکراوه ش لرره  لرره ری سرره خۆیرران ربازیی سرره توانررای اندانینیشرر

 . وه کردۆته
 
 ٣١  لره زیراتر کروژرانی  کره دا ربایجران ئازه و نسرتان رمه ئه نێروان پێشرووی کانی ڕه شره  لره و ١٢٢٨ ترا ١٢٢٤ نێوان کانی ساڵه  له
 و تررانی  لرره جیهرراد نرراوی ژێررر  لرره س کرره زاران هرره  برره ، وه وترره که لێ سرری که زار هرره ٨١١  لرره پتررر بوونی ئرراواره و س کرره زار هرره

 دا ئیسرالن پێنراو  لره و بروون دا ربایجران ئازه سروپای ڕیرزی  لره چێكرێن خودموختراری ی ناوچره و تورکیره فغانسرتان، ئه پاکستان،
 .کرد ده کانیان یه سیحی مه  یه نی رمه ئه ڕی شه
 

 فقاز قه  کان له بوونی کورده  جێ مێژووی نیشته

 
 کیلررۆمێتری ٤٤١١ ری ڕووبرره  برره ، ره سرره له برراکۆی و نسررتان رمه ئه نێرروان نرراکۆکیی  سرراڵه مێررژ  لرره  کرره با  ره قرره نرراگورنۆ ی ناوچرره

 و ئره.  بكووکره فقازی قره کانی شراخه ی ت ڕۆژهره باشووری  له و باشوور فقازی قه  له وشکانی  له تیس قه کی یه ناوچه  چوارگۆشه
 ربایجرران ئازه کۆمراری ڵ گرره له  وه  تره ڕۆژهه براکوورو  لرره و ئێرران ڵ گرره له باشروور  لره نسررتان، رمه ئه ڵ گره له خۆرئرراوا  لره  شروێنه

 . هاوسنووره
 

 می رده سرره  لرره  یرره ناوچه و ئره.  بررووه کرران کورده  لرره زۆر شروێنی و نیشررتمان کان یرره ری ئازه و نی رمرره ئه پرێئ سرراڵ مێررا ده با  ره قره
  ڕێوه بره  وه کانره کورده ن الیره له سراڵ ش شره ی مراوه برۆ خودموختار کی یه ناوچه ک وه پێشوودا تی سۆڤییه تیی کیه یه  تداری سه ده
 .برا ده
 

 نراکۆیی ئێسرتا ی یره ناوچه و ئه ر سه  له ، وه کۆڵێته ده کان کورده مێژووی  له  که تورک نووسی ڕۆژنامه( Ayşe Hür) حوڕ ئایشێ
  وه ڕێترره گه ده فقاز قرره ی ناوچرره  لرره کرران کورده جێبوونی نیشررته مێررژووی": ڵررێ ده  ره سرره له ربایجررانی ئازه و نسررتان رمه ئه نێرروان
 دا کان یه وی فه سرره می رده سرره  لرره و زایینرری ی١٦ ی ده سرره  لرره کرران کورده ڵررێن ده ش رچاوه سرره هینرردێا. زایینرری ی١١ و ٢ کانی ده سرره

 کی یره ناوچه کردنی دروسر  سرتی به مه  بره وی فه سره بباسری شاعه ڵرێن ده  یانره مێژوویی  رچاوه سره و ئره.  یره ناوچه و ئه  ته هاتوونه
 . وه گواسته  یه ناوچه و ئه بۆ ڕا موس  و خوراسان  له کانی کورده  هۆزه دا عوسمانی و ئێران نێوان  له  وه ره جیاکه

 
   با  ره قه کانی گه به ره ده  تی سه ده ژێر  له دا ١٨ و١٧ کانی ده سه  له  یه ناوچه و ئه وێ که رده ده "حوڕ ئایشی" کانی قسه  له ک وه
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  وه تێرزاره ی ڕووسریه  به  یه ناوچه و ئه لکاندنی ڵ گه له. بوون دا  با  ره قه  تی سه ده ژێر  له یان زۆربه  دیاره ، بووه دا  وان ئێره و
 و لرره ئیرردی.  وه کانه ڕووسرره  تی سرره ده ژێررر  وتنرره که ش کرره ناوچه کررانی کورده با ، ره قرره  لرره تی گایرره به ره ده ی وه شررانه ڵوه هه و

 .هات دی وه دا ت سۆڤییه تیی کیه یه می رده سه  له و رباس به  هاته کان کورده  به خودموختاری پێدانی پرسی  وه وته ڕێکه
 

 کان اریی لێنین بۆ کوردهکوردستانی سوور، دی

 
 و نسرتان رمه ئه نێروان کانی یه کوردسرتانی  ناوچره لێنرین، بڕیراری  بره دا،١٢٢٣ ی ژوئییره وتی حه ڕۆژی  له ئۆکتۆبرو شۆڕشی دوای
 قراجی گروجی" تیی رۆکایه سره  به کوردستان ناوی به[ خودموختار ی ناوچه  له خوارتر ک یه پله] ێە،"د ویزه ئه" ک وه ربایجان ئازه

  شرراره قوبررادلوو شووشرراو نگرریالن، زه جار، گوڵبرره الچررین،.  کوردسررتانه و ئرره نرردی ناوه  برره کرررا الچررین شرراری زراو دامرره "یررۆڤ 
 .بوون  یه کوردی  رێمه هه و ئه کانی وره گه
 

 کی یه پێشروازی داسروور کوردسرتانی خودموختراری ی ناوچره زرانی دامره کراتی  لره رچی گره ئه ربایجران ئازه سۆسیالیسیتیی کۆماری
 پێی بره  کره نسرتانیئ رمه ئه سۆسیالیسرتیی کۆمراری. سرتا وه ڕانه مۆسرکۆش بڕیراری دژی  لره  ن بره کرد، نره  بڕیراره و لره وتۆی ئه

 .بوو دڵ به زۆر ی بڕیاره و ئه ببوو، ربایجان ئازه بۆ  یه ناوچه و ئه چۆڵکردنی  به ناچار مۆسکۆ ی١٢٢١ ی وتننامه ڕێککه
 
 جوغرافیرای نێرو  لره قوبرادلوو شراری تێاسرتنی سرووردا کوردسرتانی زرانی دامره  لره پرسریار و براس جێری  کانی خاڵه  له کێا یه

 کانی سرنووره نێرو  لره  کره  خودموختراره  ناوچره و ئره  وایره پێی نی رمره ئه ری لێکۆڵره بابایان، یوید ده. بوو  ده ویزه ئه و ئه سیاسیی
 کانی دانیشرتووه ی٢٨ دی سه و بوو نه تێدا کوردێکی هی   که قوبادلوو شاری ببوو، دروس  دا نربایجا ئازه سۆسیالیستیی کۆماری
 سروور کوردسرتانی تیی شریمه حه ی پێکهاتره ترا  جوغرافیایره و ئره نێو  خرابووه  بۆیه ؛ بووه ن رمه ئه ی دیکه وی ئه و  بوون ری ئازه
 .بگۆڕن ٧٣ دی سه بۆ ١١١ دی سه  له بوو، س که ٥١٢١١ کات و ئه  که

 پێکهراتنی ڵ گره له و ١٢٢٢ ئراوریلی ی٨  لره و برۆوه کراڵ براقرۆڤ کانی یه تی زایه ناڕه وتنی رکه ده  به کوردستان کۆماری گرینگیی
  بره ڵ تێکره کانی ناوچره شراو وه ڵ هه سروور کوردسرتانی دا، ربایجران ئازه سیاسریی - ئیرداری ریی بره ڕێوه به  لره ئراڵوگۆڕ ڵێا کۆمه
 .کران ا ب ره قه
 
 ی٢٣  لرره  ن برره پرراڵی؛  چوونرره برالی جرره و  نگرریالن زه و زرا دامرره سررووور کوردسررتانی ی"ئرروکرو " دا ١٢٣١ ی مرره مررانگی ی٢٥  لرره

  ناوچره موو هره و  هرات پێرا تێردا ئاڵوگۆڕی ت سۆڤییه تیی کیه یه جوغرافیایی سنووری ش دیکه جارێکی دا١٢٣١ ساڵی ی ژووئیه
  ی که یه دیاری ستالین و پێكرا  وه تێکه سوور کوردستانی ی ساڵه ش شه مێژووی تۆماری  مجۆره به. شان ڵوه هه کان ره به ڕێوه خۆبه
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 . وه ستانده ئه وان له کوردانی  به لێنین
 

 ی کوردستانی سوور وه کان بۆ ژیاندنه وڵه هه

 
 ری سرره   با ره قرره ی ناوچرره ر سرره له ربایجرران ئازه و نسررتان رمه ئه نێرروان کانی یرره ناکۆکی  ت سررۆڤییه تیی کیرره یه ڕووخررانی ڵ گرره له
 ئراوری ی چیله سرته ده  بوونره کران کورده ماو نره دا کره ناوچه ر سره به  تی سره ده ربایجران ئازه دا ڕه شره و ئره ئاکرامی  له.  وه دایه ڵ هه
 ر هره و  نسرتان رمه ئه و  ربایجران ئازه تی وڵره ده دوو ر هه دا ڕه شه و ئه ی نگه جه  له.  ته وڵه ده دوو و ئه نێوان ڵپڕژانی پێکهه ڕو شه
 ڵێنی بره وان ئره. کرابروو پێ یران ملێ زۆره کرۆچی جۆراوجرۆر هۆکراری  بره  کره دا ده  کوردانره و به یان وه ڕانه گه ڵێنی به جیا  به کان
 .دان ده ێپ یان"سوور کوردستانی" ی وه زراندنه دامه ت نانه ته و  ناسین سمی ڕه  به ، وه ڕانه گه
 
 ی وه ژیاندنره وڵی هره فایو  مسرته کیرل وه وان لره ک یره کروردو چاالکرانی  له ندێا هه دا ١٢٢٢ و ١٢٢١ کانی ساڵه  له دا نێوه و له

 الی برره کان موسرروڵمانه  کررورده برراکۆدا و نسررتان رمه ئه نێرروان ڕی شرره  لرره یگرروت ده فایوڤ مسررته کیررل وه. دا سررووریان کوردسررتانی
 کتر یره وڕووی ره بره کران کورده  کره  وه ئره هۆی  بووه ش وه ئه و وه شکانه دا نستان رمه ئه الی به کانیئ یه دی ئیزه  کورده و ربایجان ئازه
 . ئاراوه  بێته ش دیکه کی یه براکوژی دا کان کورده مێژووی  له و وه ببنه

 
 ربایجران ئازه دژی  بره دا نسرتان رمه ئه ی ره بره  لره  کره کان یره دی ئیزه  کرورده دا،   با ره قره ڕی شره  لره ربایجان ئازه تێکشکانی دوای
 سرروودی ی وه خوێندنره  بره و وه کررده رز بره کوردسرتانیان ئرا ی سروور، کوردسرتانی ختی پێته الچین، شاری  له کردبوو، ڕیان شه
 پشرتگیریی  بره تونردئاژۆکان  یره نی رمه ئه  هڕووداو و ئره دوای مێا کره  ن بره. خۆشی و جێژن  به کردیان ”قیب ڕه ی ئه“ یی وه ته نه

 ی ناوچره  لره کروردی  تی سره ده بوونی دروسر   لره ڕێیران و خروارێ  هێنایره کوردستانیان ئا ی نستان رمه ئه تی وڵه ده ژێری ژێربه
 .گرت با  ره قه ناگوڕنو

 
 ڕی شرره کان یرره جیهانی  یمانرره هاوپه پشررتیوانیی  برره کوردسررتان ڕۆژاوای و کوردسررتان باشررووری  لرره دا کاتێررا  لرره کرران کورده ئێسررتا
 تی وڵره ده دژی بات خره و یره هه خۆیران ربازیی سره و  سیاسری حیزبری ڕێکارراوو کوردسرتان ی دیکه کانی شه به  له و  ن که ده داعئ
  لره  که بوون ڕێا شه تووشی بیحیز و  سیاسی رێکاراوی بوونی نه هۆی به و  ب ون لێا دا  با  ره قه ی ناوچه  له ، ن که ده ندی ناوه
 .نابێ  دواوه به ی دیکه چیی زیاتر ماڵوێرانیی و  یی ئاواره  له جیا وان ئه بۆ دا،  زیاتری گڕگرتنی ری گه ئه

 
 ٢١١٦ی مای ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەچاوە
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 ملمالنێ  پڕ لهكى  نێوان مێژو و جوگرافيايه  ك له یه وه ته نه.. كوردستانی سور
 
 

 هەڤاڵ كوردی
 

 ئازربایجررانی كۆمرراری لە برروو ئەتنیكرری و كررارگێری یەكەیەكرری( ئررویەزد ڕووسرری بە) كوردسررتان قەزای یررا سررور كوردسررتانی
 ئەرمینیررا و ئازربایجرران سرنوورەكانی سررەر لە فراوانری نرراوچەیەكی هەرێررمە ئەن .١٢٢٢ - ١٢٢٣ سرا نی نێرروان لە سرۆڤیەتی،

 .دەكردەوە جودا ئەرمینیا لە ی( قەرەباخ - نەگۆڕنە) و خۆ بووەگرت( ئەرمەنستان)
 

 تەممرروزی ی١٦ لە. نرراوبراوە كوردسررتان بە هەرێررمە ئەو یەكەمینجررار بررۆ ١٢٢١ سرراڵی لە كە دەكەن لەوە برراس سررەرچاوەكان
 نراوبراو كرۆمیتەی پێكهێنررا، هەرێرمە ئەن ئازربایجران كۆمراری ناوەنردی جێبەجێكاری كۆمیتەی سەرۆكایەتی بڕیاری بە ١٢٢٣

 .بدات بڕیار سور كوردستانی پرسی سەر لە تا كۆببێتەوە ١٢٢٣ - ١٢٢٢ لە جار چوار بۆ دەبوایە
 
 ناوچررانە لەن كوردسررتان هەرێمرری كۆتاییرردا لە برروو، ئررارادا لە هەرێررمەكە سررنوورەكانی سررەر لە نرراكۆكی ئەندامانرردا، نێررو لە

 و( كوردحراجی)  كوردگراجی ،(قوترورلی) كوترورلی ،(قوبرادلی)  براتلیكو كەلبەجرار، ،(قەرەقیشر  ) كەرەكیش ك: پێكهات
 .مورادخانلی

 
 هەرێمرری پررایتەختی. برروون زەنگلیرران و قوبررادلی الچررین، كەلبەجررار،: كە نرراوچە چرروار كرررا هەرێررمەكە هەمرروو كۆتاییرردا لە

 .بوو اناسر ئەبدالیار بە ئاواییەك لە بوو بریتی ساڵە ئەو تا الچین. بوو( الچین) كوردستان
 
و ئازەربایجران نێروان دەکەوێرتە ئێسرتا نەخشرەی گروێرەی بە گەورە، کوردسرتانی ڕۆژهە تری باکووری وێتە دەکه ناوچەیە ئەو 

 بررۆ ٨١ سررا نی لە نرراوچەیەدا ئەن سررەر لە گەورە شررەڕێکی. سررەرە لە زۆری کێشررەیەکی ئێسررتاش ترراوەکو کە ئەرمەنسررتان
 شرەڕەدا لەن. دادەنێ  خاوەنی بە خۆی و تانە لەن یەکێا هەر کە بوو دروس  ستانئەرمەن و ئازەربایجان نێوان لە رەکان٢١

 .دا لەدەس  گیانیان هەردووال لە( سەرباز) عەسکەر هەزار ٣١ لە زیاتر
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 دانیشررتوونی( ٥١٢١١) سرۆر کوردسرتانی دانیشررتوانی ژمرارەی سرۆڤیەتەوە یەکێترری الیەن لە ١٢٢٦ سراڵی سرەرژمێری گروێرەی بە
 سررەرژمێریە ئەن دوای. بررووە ئازەربایجررانی( %٢٦،٣) ڕێررژەی و بررووە( %٧٣،١) ڕێررژەی کررورد دانیشررتووانی ژەیڕێرر. هەبررووە

 .وە نەکراوەته دا سۆر کوردستانی چوارچێوەی ژێر لە ناوچەیە لەو سەرژمێریەکی
 

 لە كە بووبێر  ئەوەوە هۆی بە ئەمەش ڕەنگبێ نابەخشن، پێ زانیاریمان سورەوە كوردستانی بارەی لە مێژووییەكان سەرچاوە
 پەیوەنردی ئەوەی ڕابردووەوە سەدەی بیستەكانی كۆتایی لە. نەكراوە لێوە باسی شێوەیەك هی  بە ئیتر وە ناوبردنیه لە دوای
 لە تەواوی بە سرۆڤیەتی كوردسرتانی و كرورد بە كرردن ئامراژە سرییەكاندا لە بررا، بەین لە ئازربایجان لە هەبوو كوردەوە بە

 .نەما ئارادا
 
سرەرژمێری پێی بە دەكرێ ، بەدی ئازربایجان لەوەی جیاواز هەندێ دیمەنێكی سۆڤیەت یەكێتی لە كوردەوە ژمارەی بارەی لە 

 ١٢٧٢ سرراڵی لە بە ن برروون، كەس هەزار ٥٢ سررۆڤیەتدا یەكێترری لە كردبرروو پێناسررە كررورد بە خۆیرران ئەوانەی ژمررارەی ١٢٥٢
 شۆڕشرری) كوردسررتانەوە باشرروری ڕووداوەكررانی بە گرێرردەدا ئەمە( ەسررراتیانه) پرۆفیسررۆر. كەس هەزار ١١٦ گەیشررتە ژمررارەكە
 ڕۆڵرری ١٢٤٤ - ١٢٣٧ سررا نی لە وقاس قرره(  كەفكرراز) كرروردانی ززۆرەملێرری ڕاگواسررتنی(. ١٢٧١ ڕێكەوتننررامەی و ١٢٦١ ئەیلررول
 .سۆڤیەتدا یەكێتی نیكۆمارەكا دیكەی گەالنی نێو لە توانەوەیان و كورد ژمارەی كەمبوونەوەی پرۆسەی لە بینی زۆری

 
 چرراودێری ژێررر لە ئەوان. كرابرروون بەش بررێ دەسررتورییەكانیان مررافە هەمرروو لە ڕاگوێزراوەكرران كرروردە پەنجاكرران كۆتررایی تررا

 برارودۆخە لەو بروون ڕزگار بۆ. گوندەكانیان دەرەوەی بكنە پێنەدەدرا ڕێگەیان و بوون دا هەواڵگیری و ئەمنی دەزگای توندی
 و ئرازەری بە خۆیران و دەشراردەوە خۆیران كروردێتی ناچراری بە زۆریران خوێنردن برۆ بكرن و بركەن گەشر  بتروانن ئەوەی بۆ و

 .دەكرد ناونووس دیكە گەالنی و كازاخی
 

 ٢١١٦ی نۆڤەمبەری ١٦: ڕێکەوتی  -  خواكوڕكماڵپەڕی : سەرچاوە
 

-------------------------------------------- 
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رمینیاو ئازاربایجاندا  نێوان ئه  ویستیان کوردستانی سوور لهگۆرباچۆڤ  بۆچی لینین و
 زرێنن؟ دابمه

 
 
 
 
 
 
 
  

 فا کیل موسته وه: نوسینی
 

 لی شاکه  سواره: رگێڕانی وه

 
 و ئره ر سره  لره. ئێرران و ڕووس نگی جره کان، تورکره و ڕوسری نگی جره وقاز، قره ی سراڵه د سه نگی جه كاندا، نگه جه نجامی ئه  له

 و یۆنرانی نی، رمره ئه ملوێنێرە دا نگانره جه ن ئره نجامی ئره  لره ساڵ، زار هه ش  هه ی نزیکه ژیان ده ر سه له کانی کورده  که ی خاکه
 .کران جێ نیشته و  یه ناوچه ن ئه بۆ  وه گوسترانه  وه ئێرانه و تورکیا  له  له ئێرانی و تورکی و زیدی یه و ئاشوری

 
 تررا حرروکم ر سرره هاتنه ودا ئرره دوای برره  کرره تررریئ کانی ره یسرره قه و ن کرره یه نیکررۆالی ڕووس ری هیسرر قه ی بیرۆکرره ر سرره له ش مرره ئه
 پاراسررتنی رکیان ئره نها ترره ، ناوچانره ن ئرره جێی نیشرته  بوونرره  کره  ڕاگواسررتراوانه ن ئره. بوو هرره ی درێرژه ن دووه نیکررۆالی گاتره ده

  لره بروون کانردا ره داگیرکه  ڕووسه ڵستی رهه به  له  که کان، موسوڵمانه  ردهکو ر رامبه به بوو نه ڕووسی سوپای پشتوانی کانی هێزه
 رباری سرره ن، بکرره ئاماده ڕووسرریا سرروپای ئررالیکی و خررواردن موو هرره برروو ریان سرره له ڵکو برره کوردسررتاندا،  تی ڕۆژهرره و برراکور

  نوسرراوه  مره ئه ر سره له درێرژی دوورو بره) شیرڤان و اکۆب وتی نه هێنانی ر ده ی ناوچه  له ن بکه کار کرێکار ك وه بوو ده ش مانه ئه
 (.کورد ناوی به دا مینۆرسکی ی که کتێبه  له
 
  ڵ گه له.  زوره  نگه زه و باخ ره که ئێستا، نیای رمه ئه  کاته ده که  وه بۆمایه کانیان شاخاویه  ناوچه کان کریستیانه دا نده نیوه ن له
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 زۆریشریان شرێکی به چیاکران،  لره کررد ڕویران  هێرشرانه و لره خۆپاراستنیئ ر به له ر هه. کان ردهکو بێکۆتایی هێرشی وامی رده به
 ئێستاشری  كره كررد، وروپا ئره و راسر  ناوه ئاسیای و ڕووسیا    له ڕوویان و جێهێش  به یان که ناوچه بوون ده س که زار هه دان سه
 .جێن نیشته  ناوچانه و له بێ  ڵ گه له
 نگار ره برره و ر سرره  سررترێژکردنه ده و ڕاوروتکررردن ریکی خرره زیرراتر کان کازاخرره  ڕوسرره هاوکاری برره  وه مانرره که ی یانررهن رمه ئه و ئرره

 .باکۆ سنوری  گاته تاده بوون که ناوچه کانی موسوڵمانه ی وه بوونه
 
  کره( شرناک ده) پرارتی ت تایبره به یرداجیهان می کره یه نگی جره می رده سره له ند سه ی ره په زیاتر  تا نکاریه و کردن ڕاوڕوت ن ئه

 تی حکومره و وه قۆسرته خۆیران برۆ کانیان فیکه لشره به ی مه رده وسره ئه بارودۆخی مان ئه بوو، هێز به نی رمه ئه شۆرشگیڕی پارتێکی
 .بوو گویمری شاری ی که خته پاتیه  که یاند ڕاگه نیان رمه ئه شناکی ده
 
 خرواروی ناو هاتنره ترورک سوپای کان، نه رمه ئه ستدرێژی ده ر رامبه به له وه موسوڵمانانه ستنیپارا بیانووی  به دا ساڵه ن له ر هه
 تێکی حکومره لیرزگین و تاڵیشری خراکی نراو  لره کوردستان خاکی ر سه کانی ڕاگواستراوه  تورکه کردنی زراوه دامه به بۆ  وه فقازه قه

 .کان بۆموسوڵمانه( داموساڤات)  تی سه ده ژیر له زراندن دامه بۆ تورکیان
 ن ئره  ن بره بروون ت سرۆڤیه کێتی یره به ر سره نیکكران و ئازرباینجران و نیا رمره ئه تدا سرۆڤیه بونیادنرانی می رده سره له  نده رچه هه

 ی هدڕێرژ ر هره ڵکو بره پێبهێنرێر  کۆترایی توانرا نره ک نره شرناک، ده سرتی ده ر سره له کان نره رمه ئه ی ڕووتکردنره وڕاو تا نکاروی
 .ئازرباینجان کانی شارۆچکه شارو ر بۆسه بوو هه
 
  کرره زرێنن دابمرره سررور کوردسررتانی ئۆتۆنررۆمی تی حکومرره ناچرراربوون کیرررۆڤ  وانرره له کانی نگیره الیرره و لینررین 0291 سرراڵی له
 رباینجرران ئازه ر سرره بررۆ کان نرره رمه ئه هێرشرری به کۆتررایی ترروانی  مکاره ئرره نها ترره.  وه ئازرناینجانرره نیاو رمرره ئه نێرروان  وێترره که ده

 .بێنێ 
 
 کوردسرتانی سر ، ده گرته حروکمی ت سرۆڤیه تونردی  تی سره ده و ناوبران لره تی واوه ته به نیا رمه ئه کانی شناکه ده 0211 ساڵی له
 ر هره ما، پێنره یئیش س که ئیدی  بۆیه کان، ئازرباینجانیه و ن رمه ئه نێوان نگی جه کۆتایهاتنی  له جێهێنا، به خۆی رکی ئه سور
 .سور کوردستانی ی وه شانه ڵوه هه  به بڕیاریدا ئێران و تورکیا و ئازرباینجان داواکاری ر سه له ستالین ش مه ئه ر به له
 خۆیران ترریئ کروردی نیرو و ملروێن دوو و تیاچوون کورد زار هه د سه سێ و ملوێن دوو ی که نزیه دا ڕانه شه ن ئه موو هه نجامی له

   له  باسه شایانی ی وه ئه تورک،  به بوون کاتدا ربوونی تێپه ڵ گه له گۆڕاو یان زنامه گه ڕه نجامدا ئه  له  که تورک  به ناونوسکرد
 . وه مایه نه تیدا کوردی ک یه خوارودا فقازی قه  له کوردی جیاوازی هۆزی نجا په ی نزیکه کۆی
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. بروو کران دیکتاتۆره  کۆمۆنیسته الدانی به کۆتاییهات  که(  سترۆیکه پێری) دا وه بونیادنانه  دووباره نجامی ئه  له 0233 ساڵی له
 خروێن  بره  مره ئه تا ره سره نیا، رمره ئه ر سره خستنه یران ئۆتۆنرۆمی  وه جیاببنره  کره داوایرانکرد باخ ره کره کانی دانیشتوانه  نه رمه ئه

 .سۆڤیتیئ سوپای  به گیرابوو وری ده ڵکو به ینجانئازربا  به وردرابوو ده ر هه ك نه باخ ره که پێکرد ستی ده ڕشتن
 کروردی زار هه 91ڵ  گه رکران له زار تورك ده هه 911ی  نیاش نزیکه ئارمه  رکران و له نی ده رمه زار ئه هه 111  وه ئازباینجانه  له

 .موسوڵماندا
 
 ئازرباینجران و نیا رمره ئه نگی جره  بره کۆتایهێنران  که ی بڕوایه و ئه  شته گه گۆرباچۆڤ ت سۆڤیه کێتی یه رۆکی سه 0220 ساڵی له
 رۆکی سره به کررد رمانی فره گۆربراچۆڤ 0220 سراڵی ئایراری مانگی لره  بۆیره نایرات کۆترایی سرور کوردسرتانی پێکهێنرانی بێ  به

 .وه زرێنیته دابمه سور کوردستانی می ئۆتۆنه دومانگدا ی ماوه  له  که موتالیبۆڤ ئازرباینجان
 
 د سره و  ره نکره ئه برۆ تکررد داوه ی-ڤ لیره عه ر یرده حه دیمیریرل، تورکیرا ی وکاتره ئه زیرانری وه رۆک سره دات ڕونره  مره ئه ی وه ئه بۆ

 پێبکرێر  زرباینجانی ئره سروپای کانی رکرده سره له زۆرێە بتوانێ  و بکات رئاماده شه بۆ خۆی و تاوک خشی، پیبه دۆالری ملوێن
 ش کراره ن بره کرورد، بێ بره ن بکره نیا رمره ئه سرلیمی ته کان شراره و ن ربکره ده سرور کوردسرتانی کرانی کورده بتروانن  کره کارێکبکات

 ڕۆژ تی بابررره نررراو  لررره سرررور کوردسرررتانی ی له سررره مه ش نگاوه هررره ن بررره و بکرێررر  جێ جێبررره گۆربررراچۆڤ ی کررره رمانه فه ڵن یررره نه
 .وه ره ده بهێنریته

 
 جار کلبره و الچرین و تشوشری  ی قره توانرا، کره یانرد ڕاگه نیا رمره ئه  به دژ ی وره گه ڕتێکی شه ئازباینجان چوو پێنه زۆری  ن به
  لره گوربراچۆڤیئ و پێهێنررا کۆتایی ت سۆڤیه تی ئیمبراتۆریه ساڵدا مان هه شتی هه مانگی  رله هه. بگرن ک رگریه به هی  بێ به

 .رچوو ده ژیرتر کیان مووالیه هه  له دیمیل الدرا، ی که پۆسته
 
  برره  کرره وت سررتکه ده زۆریشرری کی یرره پاره ڵکو برره سررور، کوردسررتانی زرانرردنی دامه له برروو ڕزگرراری نها ترره ک نرره لیێ، عرره ر یررده حه

 کورسرری ڵبژاردنرردا هه  لرره و رۆک سرره کی رگریرره به هرری  بی برره نیا رمرره ئه کانی تورکرره و ل گرره ی ره برره و  نی خكکرره نه هاوکرراری
 شرار پێرنج  وه زیاده بره و کان خشره خۆبه موو هه رکردنی ده به ڵسا هه و ئه. چۆڵکرا بۆ ئاسانی  به ۆرز ئازرباینجانی تی رۆکایه سه

 باخیشردا، ره که و کان نره رمه ئه ڵ گره له ئاشرتی قامگیرکردنی سره  بره سرتا هه. کررد کان نره رمه ئه  بره ش که پێشره کانی کورده یتری
 ئیلهران دانرا خرۆی جێی لره ی کره کوڕه مردنیشریدا ڵ گره له. باخدا ره که رخۆی ربه سه  به نا یدان واقییدا  له نێ  یه گه ده  وه ئه  مه ئه
 .لیێ، ئه
  ئازرباینجان، الی بۆ  وه رێته ناگه سور کوردستانی و باخ ره که ژیاندابی   له لیێ، عه ئیلهان تا هه  که نێ  یه گه ده وه ئه ش مه ئه
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 .رپانابێ  به نگ جه تر کی مانایه به
 . کردووه مه ئه ر سه له کاری ك یه شێوه موو هه به باوکی  که سور کوردستانی و باخ ره که بۆ  وه ڕێنه بگه کان کورده وی  نایه و ئه
 و سرور کوردسرتانی ی وه ڕانره گه برۆ ن کره ده هاوکاریشری نه و کررد ئازرباینجانیران هاوکاری نره کان تورکه  که  شه مه ئه ر به له ر هه

 .تیایدا کان کورده وونیجێب  نیشته
 
 الچرین  لره توانیران کران کورده 0229 سراڵی الن بره گررت، فقازی قره کرانی کورده رۆکی بره  کره ی یه وره گه تراژیدیا و ئه رباری سه

  وه ،کان نیره رمه ئه  بره بیفرۆشرن وێ  بیانره رکاتێە هه  یه نی کان تورکه خاکی کوردستان  که ن بده جیهانی پیشانی  وه وه کۆببنه
 .یان که وو ته ر سه نه بیاه ویستیان ی رکه هه  و ركات هه و  نیه ن رمه ئه خاکی کوردستان  که نیشاندا کانیشیان نه رمه ئه  به
 
) بژێ  ویره زه ن ئره ر سره له ژیرانی کۆترایی تا  یه نی ی وه ئه توانای سێكیئ که هی  ، بووه نه  ئێواره هێشتا ڵێ ئه  یه هه ندێە په
 ك یه شرێوه هی  بره ئازرباینجانردا و نیا رمره ئه نیروان  لره  ئاشرتیانه ی راوسێیانه ده کی ندیه یوه په بونیادنانی(.  رووسیه کیندێ په
  وایره  وه ئره ک وه بردرێ   مره له ر ده بره ترر وڵێکی هره ر هره نێوانیاندا،  له سوور کوردستانی ی وه زراندنه دامه بێ به تێناچێ  ڕێی
 .ڕوونادات رگیز هه ش مه ئه(  ڕوسییه ندێکی په) کردن نه خه رده زه  بیهینیته كو تاوه هه ابنرێ د مریشە بۆ ددان

 
 ی ڕووسرانه و ئره ر هره ، پێندراوه سه ردا سه به دۆڕاندنی وا ئه ربگرێ ، وه مێژووی  له سوود ناتوانێ  که ی ته میلله و ئه ڵێن ده ک وه
 یان نره وان ئره  وه داخه به. ت سۆڤێه کێتی یه ی وه شاندنه ڵوه هه بۆ کرد کاریان ش شێوه نما هه به هێش  نه سووریان کوردستانی  که

 سراڵ د دووسره  وه ئره کران کورده مرافی کردنری تی دژایره  بره دان درێرژه  له وامن رده به ڵکو به ربگرن، وه باش رسێكی ده  مه له توانی
 .ڕێ  په تێده

 
  لررره بررروون نزیرررا  نێتررره یه ناگه فیررردراڵ ڕووسررریای نجامررردا ئه  لررره کان کوردیررره  ویررره زه ر سررره له ئازرباینجررران ی ترررازه سررروپای

 ؟ وه شاندنه ڵوه هه
 

 ؟ دوژمنکارێتییه ن به پێویستیان ر سه تا هه نیا رمه ئه و رباینجان ئازه تانی میلله
 
 .ێ  ری دوهدا خۆی كات با وا ئه نا ریئ گه ئه. ن بده  بارودۆخه ن به  دڕێژه وا ئه ڵێ به ر گه ئه
  

 ٢١١٨ی نۆڤەمبەری ١٦ :ڕێکەوتی  -  کوردستانی نوێماڵپەڕی : سەرچاوە
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 ربایجان كانی ئازه كورده
  

 
 
 
 
 
 
 

 ریم زان كه مه ره
 

١ 
 

 ها روه هره ،(نگریالن زه كانی ناحیره و گوبرادلی ر، جره لبه كه الچرین،) ربایجان ئازه كۆماری پێشووی ی-سوور كوردستانی ی ناوچه
 .برێن ناوده ربایجان ئازه كانی كورده به ژین، ده وان خجه نه خۆی ربه سه كۆماری له ی وردانهك و ئه
 
 سرووری كوردسرتانی دانیشرتووی كرانی كورده روویدا، كان نییه رمه ئه و كان رییه ئازه نێوان له 0233 ساڵی  كه «با  ره قه» ڕی شه
 كارابررا  خۆی ربه سرره ی ناوچرره سرروورو كوردسررتانی داگیركردنرری نجامی ئرره له.  وه نێوخۆییرره رێتی نابرره په دۆخرری  خسررته واوی ترره به
  رێمرره هه بررۆ رن برره نا پرره برروون ناچررار ژیرران، ده وێ لرره ی كوردانرره و ئرره ، وه كانرره نییه رمه ئه سرروپای ن الیرره له( 0221 - 0229)

 .ربایجان ئازه كۆماری جیاجیاكانی
 

 داگیركرررراون، 0221 - 01 - 92؛  9 - 10  ، گوبرررادلی لررره0221 - 1 - 09  ر لررره جررره لبه ، كه0229 - 0 - 09  لررره الچرررین
 .ژین ده ربایجان ئازه پارێزگاكانی موو هه له ر نابه په ك وه ئێستا پێشوو، سووری كوردستانی كانی كورده

 
 سرتالین ن الیره له  كره  وه دوورخسرتنه تی سیاسره كردنی پیاده نجامی ئه له 0219 ساڵی وان، خجه نه كانی كورده رچاوی به شێكی به
 وانیئ خجره نه كرانی كورده رچاوی بره شرێكی به ها روه هه ڕاس ، ناوه ئاسیای و كازاخستان سنووری  ته وتوونه كه كرا، پیاده  وه ه -
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 سریایئا روسریاو برۆ  كرردووه كۆچیران ئرابووری - سیاسری هۆكاری بره 0221 ی یره ده دوای س، كه زار هه 91  گاته ده یان ژماره  كه
 .ڕاس  ناوه
 
 سررنووری له ی النرره گه و ئرره موو هرره كرروردو لی گرره  كرره  وتووه ركرره ده  راسررتییه ن ئرره مێژووییرردا كی یرره وه توێژینه موو هرره نجامی ئرره له

 كانی وه تره نه له ك ریره هه ، جێبوونه نیشرته كردا یه پاڵ لره كی ره سره مراری ده كو وه مێژوو درێژایی به ژین، ده كوردستاندا جوگرافی
 گرۆلی ورمرێ، گرۆلی وان، گۆلی) میزۆپۆتامیا ی كه كییه ره سه  گۆله سێ نێوان خاكی ر سه له ری ئازه و ئاشووری نی، رمه ئه كورد،
 .ژیاون ریب هاوته ماری ده ی شێوه له و شان شانبه كدا یه ناو له دا(ڤان سه
 
 بررۆ  وه ڕێینرره بگه  نییرره مان وه ئرره تی رفرره ده ژیررن، ده  و ترره و لرره  یرره هو نه نرردین چه وا ربایجرران ئازه كررانی كورده  وه نرره مه زه ڕووی لرره

 بررراكووری خررراكی جێی نیشرررته ئێسرررتا ی كوردانررره و ئررره  كررره زانررری ڕاسررر  به وامررران ش بۆیررره ،0039 سررراڵی له ر بررره كانی كۆچررره
  والوه بره ن یره 01 ی ده سره له  كره بناسرێنین، ربایجان ئازه كانی كورده ی وه نه ن كه یه و مێژوویی كی تایه ره سه كو وه ربایجانن، ئازه

 كانی ییره وه ته نه  ندییره تمه تایبه موو هره له و وه تواندنره تی سیاسره ری كاریگره ژێرر  وتۆتره كه د داسره سه له  یره وه نه ن ئره هاتوون،
 . دابڕاوه

 
 شوناسری كرورد، زار هره دیران  گاتره ده یران ژماره ، كراوهپێ كۆچیان  وه ه0039 دوای له  كه  وه گرێته ده  كوردانه و ئه ن، دووه ی وه نه
 .ییشیان وه ته نه شوناسی ڵ گه له نامۆن و بزركردووه خۆیان یی شیره عه
 
 بیسر  ی ده سره تای ره سره و ن یره02 ی ده سره كۆتایی لره ت تایبه به ، وه مه یه01 ی ده سه دوای له  كه تن شیمه حه و ئه ن، سێیه ی وه نه
 . وه ته خراونه دوور  و تانه و ئه بۆ  وه كوردستانه خاكی له ، وه ه
 
 فقاس، قرره - ئێرران نێوان لره ن هره كان، تییره  یه كۆمه - ئرابووری  یرانرره قه كان، كره یه دوای لره ك یره  ڕه شره مردا یه02 ی ده سره له

 .رووبدات كان كورده ی ڵه كۆمه به ۆچیك ن ئه  كه  وایكردووه نیا، ته به فقاس قه خودی ناو له ن هه و، فقاس قه - توركیا
 

 و كات پێررده سر  ده  وه كوردسرتانه براكووری دی رحه سره ی ناوچره له كروردی مرارێكی ده  كره ن خره رده ده  وه ئره كان مێژووییره  راسرتییه
  وه گاتره ده پاشران بێر ، ده ڕ تێپره ئێسرتادا نستانی رمه ئه كۆماری ی-سیسیان و دی ڤه كانی ناوچه و وان خجه نه تی ویالیه ر سه به

 درێرژ سروور كوردسرتان برۆ  وه ه( ت رۆژهره) خروی شراری له تریئ كوردی مارێكی ده ها روه هه ، نجه گه ی ناحیه سوورو كوردستانی
 . وه بێته ده
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 سیسرریان، ز، هلرر ره ده - رور شرره وان، خجرره نه له كرران كورده دا، ن بیسررته ی ده سرره تای ره سرره ت تایبرره به ،02و  03 كانی ده سرره له
 .جێبوون نیشته  دوورگه  زنجیره ی شێوه له سووردا كوردستانی ی كه مێژووییه  خاكه له ت نانه ته و نجه گه با ، ره قه
 

 اڵوبوون كان، تێكه ربایجان كۆچه كانی ئازه كورده

 
٢ 

 
 تی ویالیرره ترراكو ، وه كوردسررتانه اكووریبرر ی د رحه سرره ی ناوچرره له كرروردی كێكی ڵرره چه ره  كرره لمێنن یسرره ده كان مێژووییرره  ڵگرره به
  نجرره گه ترراكو  وه وێشرره له سرروور، كوردسررتانی و دی ڤرره كانی رێمرره هه ر سرره به ها روه هرره نسررتان، رمه ئه له سیسرریان و وان خجرره نه

 .سوور كوردستانی بۆ  وه یه-خوی شاری له تریئ مارێكی ده و ك ڵه چه ره ، وه بێته درێژده
 
 خاكی لره ت نانره ته و نجره گه با ، ره قره سیسیان، ز، له ره ده رور شه وان، خجه نه له كان كورده 91 -02 -03كانی  ده سه تای ره سه له

 باسرمان كروردی مراری ده ك وه  كره ی كوردییانره  ڵگره كۆمه و ئره نێوان لره. داكوترا خۆیران كی ڵره چه ره ی بناغره سووردا كوردستانی
  كرره بوو وه ئرره شرری كه نجامه ئه دروسررتكرد، كی  وییرره تێكه  جررۆره ش مرره ئه و زۆربرروون ریئ ازهئرر و نی رمرره ئه تی شررامه حه كررردوون،

 .ناسران ری ئازه ك وه و وه توانه ریدا ئازه ی ڵگه كۆمه ناو له  ناوچانه و ئه كانی كورده
 

 كانی ته سیاسرره ها روه ههرر ،«سرروور كوردسررتانی» قۆنرراغی مۆسرركۆو كانی ته سیاسرره هۆی برره دا0292 - 0291سررا نی  نێوان لرره
 تی،  یره كۆمه ئرابووری،  ندییره یوه په هۆی بره و ژیراون گیریدا گۆشره له كران كورده كان، كورده به ر رامبه به ربایجان ئازه تی حكومه
 . وه ته هتواون و بوون ئاوێته جۆراوجۆر، گوشاری و ملێ زۆره ها روه هه كاندا، رییه ئازه ڵ گه له كانیان لتوورییه كه و سیاسی

 
 سرمی ڕه به كوردبروون ش یه شرێوه ن بره و، «ربایجران ئازه هراوو تیی» نووسررا كران كورده ی زنامره گه ره ر سه له دا 0211 ی یه ده له
 .كرا  غه ده قه
 
 یمیایكاد ئرره به ر سرره برروو ژوورێررە مررابوو،  وه تییرره كوردایه ناوی برره  كرره ئۆرگانێررە نها ترره رابررردوودا ی ده سرره ی91 سررا نی له

 . وه بیسترایه نه دا و ته و له «كورد» ی وشه چیتر ڵگیراو هه ویئ ئه  ن به ربایجان، ئازه كانی زانسته
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 :مدا بیسته ی ده سه له  كانه كورده زۆری به كردنی ئاسیمیله جیاجیاكانی  نده هه ره  وه خواره ی مه ئه

 
 ت وڵرره ده برایل، جرره و نگرریالن زه ر، جرره لبه كه الچررین، ئێسررتا، وبررادلییگ كانی ناحیرره له ،دا0331 سرراڵی كی یرره نامه ڵگه به  لرره

 كروردی زمانی بره ی كه دانیشرتووانه  كره  هراتووه ش گوندانره و ئره نراوی دا كه لیسرته له ، كرردووه  ئاماده كانی گونده ناوی لیستێكی
 كونررابلی، نررد، مینكه هاسرری، كه كرراری رترری، زه ،(الچررین ی شررارۆچكه ی كرره كۆنه  نرراوه) بررداالر عه اللی، جرره كررۆر: ن كرره ده  قسرره
 سرریئ كه ك یرره ت نانرره ته دا گوندانرره ن لرره 0291سرراڵی  له  سرراڵ، واترره 21 پرراش ر، لیلرره كورده گررازی شرراۆڤا، مۆلررو، ر، كلرره كۆده
 .بكات  قسه كوردی زمانی به  كه  بووه نه
 

 نها تره س كره 931  لره ، وه گرێته ده ربایجان ئازه كانی كورده ی وه نه ن دووه  كه( الچین ی شارۆچكه) ری  زه گوندی له 0210 ساڵی
 میریرە گونردی له ، مره دووه ی وه نه و له ر هه دیسان بیرمابوو، له كوردی كی یه وشه ند چه زۆر به ویئ ئه سا چوو، به سی كه پێنج

 یران ژماره  كره( ر جره لبه كه ی شارۆچكه) اتالرت گوندی له ،سیان كه 10س بوو،  كه 191 ی كه ته شیمه حه  كه( الچین ی شارۆچكه)
 .ن بكه  قسه كوردی خێكوخواری به زۆرو به  توانیویانه كانیان سا چووه به نها ته  بووه س كه 990

 
 مدا بیسررته ی ده سرره تاكانی ره سرره له.  كردووه نرره رامۆش فرره خۆیرران زمررانی وان خجرره نه كررانی كورده وترێرر  ده  كرره  یرره ڵه هه ش وه ئرره

 پیررررو نها تررره كرررراون،  ئێرررره لكێشررری په دا نادرشرررا می رده سررره له  كررره وان، خجررره نه  بررره ر سررره كیلیتررری گونررردی كرررانی كورده
 .زانی ده كوردییان ندێە هه كانیان سا چووه به
 

 كررد ده یان قسه زگماكی زمانی به ی كوردانه و ئه فقاس قه موو هه له كان تۆماره پێی به كرا، ده گشتی رژمێری سه  كه 0329 ساڵی
 كرررد ده یان قسرره خۆیرران زمانی برره كررورد 1119 سررووریئ كوردسررتانی پررۆلی لیزاڤێ  یرره ی ناوچرره له ، بررووه 229319یرران  ژماره

 كرران كورده دیمۆگرافیررای-تنۆ ئرره دۆخرری و مانرره ئه موو هرره ،( بررووه زیرراتر  وه لرره زۆر یرران ژماره برروون، كررورد ز گرره ڕه به ی وانرره ئه)
 . كراوه تۆمار مدا بیسته ی ده سه یر به ره به له
 

 : بووه  یه شێوه ن به 0329 ساڵی رژمێریی سه كانی نجامه ئه ن، بیسته ی ده سه  كه چاره ن كه یه داتاكانی ئامارو پێی به
 
 یان هقسر كروردی زمانی بره كورد 19091كوردستانی سوور تۆمار كراون،  له  كورد كه 199039ناو  دا له0291رژمێری ساڵی  سه له

 تی تایبرره كی یرره وه لێكۆڵینه ربایجرران ئازه ناركۆمپرۆسرری ری پشرركنه «ئیلیاسررۆڤ» ، رژمێرییه سرره ن برره سرر  یوه په ر هرره ، كررردووه
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 جێبوونیان نیشرته شروێنی پێی بره ن، كره ده  قسره كروردی زمانی به كوردستان له ی كوردانه و ئه ی ژماره  كه  هاتووه تیایدا و كردووه
 .كرێ  ده ستنیشان ده
 

 كان مینه مافی كه

 
٣ 

 
  كرره ربایجرران، ئازه زانیرراریی كادیمیای ئرره له  ت رۆژهرره كانی زانسررته ئینیسررتوتی به ر سرره كرروردیی ژووری كانی چاالكییرره له  جگرره
 بات خره  هجرۆر هی  بره  رێگه تیدا كوردایه ناوی ژێر له 0221تاكو  0211ی  یه ده كی كورت داخرا، له یه دوای ماوه 0211 ی یه ده له
 . دراوه نه ربایجان ئازه له ك چاالكییه و
 

 ی وه تواندنره ی پرۆسه واوبوونی ته له  كه  و ته و ئه كانی ركرده سه ،(0220) ربایجان ئازه كۆماری خۆیی ربه سه یاندنی راگه دوای
 كان مینرره كه مررافی ڕ مرره له زپاكییرراننیا پیشرراندانی سررتی به مه به دڵنیررابوون، كرران كورده ر سرره له( Assimilation) یی وه ترره نه
 خۆشركرد،  و تره و ئره جێی نیشرته كرانی كورده بۆ یاندنیان راگه چاالكیی ندێە هه ی مینه زه تی، وڵه نێوده ی ڵگه كۆمه به ر رامبه به
 ، وه بوونره ب وده ری هئراز -كروردی زمرانی ردوو هره به  كه «دیپلۆمات كورد، نگی ده رۆناهی،» كانی ناوه به  رۆژنامه سێ: ش وانه له

 بی ده ئره كتێبری دوو ك یره سراڵێكدا له درا رێگره ها روه هره بوو، هه خشی په  قه ده 11 دا فته هه له  كه كوردی كی رادیۆیه ی وه كردنه
 .بكرێ  چا  كوردیئ

 
 شرری مه سته و لرره ك یه گۆشرره بررووی ره قرره  مرره ئه وتبوو، كرره نگی دره برره سرراڵ د سرره ن النیكرره  ن برره برروو، رێنی ئرره نگاوێكی هرره  مرره ئه
  وه كلتوورییره ڕووی له تێە وڵه ده هی  ك روه هه كێشرابوو، ربایجاندا ئازه كانی كورده پشتی ر سه به باگردێن ك وه  كه  وه كرده ده نه

 كلتررووری وتنێكی پێشرركه  جررۆره موو هرره له یان رێگرره ربایجررانیئ ئازه كانی رسررته ژادپه نه  نرره الیه ، كردووه نرره كررانی كورده هاوكرراری
 .دێ  مرۆڤدا قڵی ئه به  كه شێوازێە ر هه به ، گرتووه

 
 . وه وێته بكه دوور ت وڵه ده به تكردن خزمه له ملم ك یه ت نانه ته  كه نگاوێە هه هی  به  داوه نه بواریان ، نانه الیه ن ئه
 
 خۆی ربه سره كۆماری لره ها روه هره ،(نگریالن زه و گوبرادلی ر، جه لبه كه الچین،) كۆن سووری كوردستانی رێمی هه له ی كوردانه و ئه
 .ناسرێن ده ربایجان ئازه كوردی به ژیاون، وان خجه نه
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 ن كان درۆ ناكه ژماره

 
 تۆمررار كرران كورده ر سرره له روسرریا، تی ئیمپراتۆریرره می رده سرره له ی ئامارانرره و ژمرراره و ئرره  كرره كردبرروو  وه برره مرران ئاماژه پێشررتریئ

  نێوان له ربایجان، ئازه كانی نامه ڵگه به  له ین بكه كان كورده سمی ره ئاماری یری سه با نین،  متمانه جێی و راس  ،كراون
 :دا 0290 - 0300سا نی 

 
 099913: 0300ساڵی 

 009111: 0391ساڵی 

 119311/  119019: 0331ساڵی 

 19119: 0329ساڵی 

 119111: 0219ساڵی 

 099111: 0212ساڵی 

 929910: 0290 ساڵی

 
 . تۆماركراوه  ئاماره ن ئه ی وه ره ده له وان خجه نه كانی كورده ی ژماره ، یه ئاماژه جێی

 
ی  ژمراره 0291پێی ئامراری سراڵی  ، بره س تۆمراركراوه كره 0199909  فقاس بره كرانی قره ی كورده ژمراره 0209 سراڵی كاتێكدا له

 . س كه 019091بۆ   زیوه كان دابه كورده
 
،  س تۆمرراركراوه زار كرره هرره 03گشررتی  تی پێشرروو به كێتی سررۆڤیه كررانی یرره ی كورده دا ژمرراره0202 سرراڵی گشررتی رژمێری سرره له
دا 0232رژمێری سرراڵی  سرره س، له زار كرره هرره 001دا 0292رژمێری سرراڵی  سرره س، له زار كرره هرره 32دا 0291رژمێری سرراڵی  سرره له

 . س تۆماركراوه زار كه هه 001
 
 019909نها  ش تره مانره له.  برووه 109021كران  ی كورده دا ژمراره0291سراڵی  لره ربایجان، ئازه كۆماری سمی ره یرژمێر سه پێی به
سریان  كه 99100كرورد ژیراون و  199039كوردستانی سرووردا  له 0291بكات، ساڵی   زمانی كوردی قسه تی به سیان توانیویه كه
یان  كوردی قسرره موویان برره كررورد ژیرراون و هرره 99329وانرردا  خجه خۆی نه ربرره كۆماری سرره ، لرره یان كررردووه زمانی كرروردی قسرره برره

 . كردووه
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 كۆمرراری سررمی ره تی سیاسرره ، ژیاوه نرره ربایجانرردا ئازه كۆمرراری سررنووری له كرروردێكیئ ت نانرره ته 0292 سرراڵی رژمێری سرره پێی برره
 بررۆ  كررراوه كررار رابردوودا لرره چررۆن  كرره  ئاشرركرایه زۆر و نییرره نگاندن ڵسرره هه به پێویسررتی كان كورده برره ر رامبرره به ربایجرران ئازه
 .ناوبردنیان له
 
 ربایجرران ئازه ی ئیررداره تدا، سررۆڤیه كانی سۆسیالیسررته  كۆمرراره كێتی یرره می رده سرره له  كرره ن ده ده پیشررانی كان مێژووییرره  ڵگرره به
زار  هره 10  كره 0291سراڵی  ، جێكردووه جێبره یران و تره و ئره كرانی كورده پاكتراوكردنی تی سیاسه مۆسكۆ ڵ گه له نگی ماهه هه به

  ن واقییره هی  شرێوازێكی ترر براس لره ؟ نراكرێ بره جارێە كۆتاییان هراتووه ساڵ به 01، چۆن دوای  بووه دا هه و و ته كورد له
 .بكرێ   مێژووییه

 
 سی زار كه هه ٠١١تێكی  شیمه حه ربایجان  كانی ئازه كورده

  

٤ 
 

توانیررران   ندانه فمه ره ڕینێكی شررره راپررره  دا بررره0292سررراڵی  له كرررۆن، سرررووری كوردسرررتانی به ر سررره چرررین،ال زای قررره كررانی كورده
كامرالی و »كانی  دانیشتوانی گونده  ی كه و خۆڕاگرییه ی ئه سایه له. ژێنن زی بهه گه پاكتاوی ره تی  كانی سیاسه ك بناغه یه تاڕاده
 س كرره زار هرره 09  ربایجرران برره كررانی ئازه ی كورده دا ژمرراره0232  مێری سرراڵی رژ سرره كرررد، له تییان ده نگایه پێشرره« ش كاراكرره
 .تۆماركرا

 
  وه تریشره كی الیره له دابڕاون، خۆیان كوردبوونی له  وه كه الیه له. بێ  ده س كه زار هه 011 ربایجان ئازه كانی كورده ی ژماره ئێستا
 .ری نابه په دۆخی

 
 0292 سراڵی ، ربایجانییره ئازه زیان گره ره  كره  نووسرراوه گشرتی به ربایجران ئازه هاوو تییانی ی زنامه گه ره ر سه له 0211   ساڵی
 ئێسررتا ی وه ئرره ر برره له ،(الن رسرره ئه ئاڵرر  ردۆگان ئرره -  كراوه تۆمارنرره كررورد كررو وه مرررۆڤیئ  ك یرره ت نانرره ته ربایجان، ئازه لرره

 پاكتاوی تی سیاسه كانی واره ئاسه هێشتنی نه ، وه ته ب وبوونه  ربایجان ئازه كانیجیاجیا  ناوچه له دا ماڵه بنه ی شێوه له كان كورده
  .حاڵ مه شتێكی  بۆته زی گه ره
 

  رن، نابه په  وه تریشه كی الیه له دابڕاون، كوردبوون له  وه كه الیه له ناخۆشدان، دۆخێكی له ربایجان ئازه كانی كورده ئێستا
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 خرۆی  كره فروزولی ر مبره قه عیسرا ، كرردووه خۆیران بروونی ڵ گره له تییان دوژمنایره ترین وره گره  كران هكورد خرودی ر هره  وه داخه به
 یان دوژمنكارانره ڵوێستی هه وان رده به ی كه رسته ژادپه نه  حزبه ، ه«موساوات»   پارتی رۆكی سه و كوردنشینه گوندێكی دایكبووی له
 دا و تره و لره كرورد زار هره 011 ی نزیكره ئێسرتا . ژیرن ده ربایجان ئازه لره فقاس قره كرانی كورده ی نیوه ، بووه هه كورد به ر رامبه به

  قسرره كوردی بره شرێكیان به  و زانێر  ده كورد بره خرۆی زاری هره 01 نها ترره  كرورده زار هره 011 و لره  وه داخره به ن، به رده سره به ژیران
 . چووه ڕێوه به ربایجان ئازه كانی كورده دژی  له  كه  یه ته سیاسه و ئه نجامی ره ده ش مه ئه ن، كه ده
 

  زی  گه پاكتاوی ره

 
 كانی سۆسیالیسررته  كۆمرراره كێكی یرره می رده سرره له ر هرره ربایجرران، ئازه تی وڵرره ده ن الیرره له كرران كورده نكرروڵیكردنی تی سیاسرره دوای
 خۆیران یی وه تره نه شوناسری ڵ گره له  كوردانره و ئه ێستائ زی، گه ره پاكتاوی جێكردنی جێبه ساڵ 91   پاش ها روه هه ، وه ته سۆڤیه
 كرردا یه ناو لرره جیاجیاكرران  پێكهاترره  وڵیانررداوه هه كان رییرره ئازه   داره تمه سیاسرره رو نووسرره تێیرردا  كرره  قۆناغرره و ئرره. ن بێگانرره
 «سررپی جینۆسررایدی«  برره   وه انییررهبی كرروردو ری ترروێژه زۆر ن الیرره له ،«خۆویسرر  یی وه ترره نه ی وه توانرره» ناوی برره  وه بتوێننرره
  .برێ  ناوده

 
 زۆر كی یه پێناسره  مره ئه زانسرتی؛ ی وه خوێندنره له  دووره زۆر و نییره ئارادا لره «خۆویسر  یی وه تره نه ی وه توانره» ناوی به شتێە
  ندییره یوه په سیسرتمی  كره  سیاسرییه - ئیتنیكری نجرامێكی ره ده زی، گره ره پاكتراوی یران یی وه تره نه  ی وه تواندنه.  یه زایانه ناشاره
  . بێ  هه ویستی خۆنه و خۆویس   كه  نییه ك یه دیارده  مه ئه . كات ده دروستی كان ئابوورییه و تی  یه كۆمه سیاسی،

 
 موو ههرر به گرنگرری كی ره سرره مانشررێتی ك وه  كرره كات لێررده وامرران ربایجرران، ئازه كانی لتوورییرره تنۆكه ئه و دیمررۆگرافی  راسررتییه

  . كراون ملێدا زۆره گوشارو ژێر له  كه  وه شه وانه به ین، بده  زی گه ره پاكتاوی كانی جۆره
 

 لی عره تح فره«  نموونره برۆ. ت وڵره ده با كرانی  پۆسرته  نره بگه ریی ئازه شوناسی به  توانیویانه كورد ندێە هه ش، مانه ئه وێڕای
 كۆمراری رۆكی سره ن كره یه 0203 سراڵی له دواترر ها روه هره روسریا، ئیمپراترۆریی جلیسری مه نردامی ئه  رو پارێزه «هۆیسكی خانی

  . بووه  كورد ز گه ڕه به خۆ، ربه سه ربایجانی ئازه دیموكراتی
  

  برووه شردار به ربایجرانیئ ئازه كی یره رمانده فه ك وه و، كرورده ز گره ڕه به  كره ربایجران ئازه زیرانری وه رۆك سره «حسێنۆ  ت سوره»
  (. 0221   -0221)با   ره قه نگی جه له
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 كۆمرراری رۆك سرره 0229 سرراڵی. كررورد - ری ئررازه داری تمه سیاسرره موسرراوات، رسررتی ژادپه نه پررارتی رۆكی سرره «ر مبرره قه عیسررا» 
  . بووه ربایجان ئازه مانی رله په رۆكی سه 0221 ساڵی  ت، كاله وه به  بووه ربایجان ئازه
 
  كرره  ناسررراوه وا ، نسررتانه رمه ئه دایكبووی لرره و كررورده ز گرره ڕه به ربایجرران، ئازه پێشررووی كۆمرراری ۆكر سرره «لیێ، عرره ر یررده حه» 

 كانی تییرره وڵه ده  پۆسررته بررا ترین تررر، كی واتایرره به یی، وه ترره نه شوناسرری به  داوه گرنگرری و پاراسررتووه  ر هرره خررۆی كوردبرروونی
  . هی وه كانه كورده س  ده به مڕۆ ئه ربایجانی ئازه
 

 رۆك كۆماری كورد ربایجان و دوو سه كانی ئازه كورده

 
 كۆتاییو  ٠

 
 . و ته و ئه كانی سمییه ره  پۆسته با ترین  نه بگه توانیان ری ئازه شوناسی به كان كورده له ندێە هه
 

 حزبری رۆكی سره ، پێشرووه اریكۆمر رۆك سره ی-لیێ، عره ر یرده حه كروڕی ، ربایجانره ئازه كۆماری رۆك سه ن چواره ر، یده حه ئیلهان
 . نوێیه ربایجانی ئازه
 

 و ربایجران ئازه تی وڵره ده راوێژكراری ربایجران، ئازه كۆمراری تی رۆكایه سره ی نووسینگه رۆكی سه هدیێ،، مه ئۆغڵو ر نوه ئه رامیز
 .ربایجان ئازه كانی میللییه  زانسته كادیمیای ئه مامۆستای

 
 .باكو یقایمقام بوتالیبۆڤ، ئه با  حاجی
 رادیررۆو رۆكی سرره كان، ئابوورییرره  زانسررته رێكاررراوی نرردامی ئه ربایجررانی، ئازه ئابووریناسرری ئۆغڵررو، ن دوزه عررار  لیشررانۆڤ عه
 .ربایجان ئازه فزیۆنی له ته
 

 .وان خجه نه خۆی ربه سه با ی جلیسی مه رۆكی سه و مان رله په ندان ئه تالیبۆڤ، ڤاسف
 
 .كۆمار رۆك سه كانی ته تایبه  وانه پاسه اویلێپرسر یوبۆڤ، ئه ر یله به
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 بررۆ تێكیان رفرره ده  جررۆره موو هرره یی وه ترره نه كلتررووری پێشاسررتنی بررۆ نسررتان رمه ئه كررانی كورده تدا، سررۆڤیه كێتی یرره می رده سرره له
 رۆشرنبیرانی گروپری خۆیانردا ناو لره نستان رمه ئه كانی كورده ش وه ئه ر به له بوو، نه  ته رفه ده و ئه ربایجان ئازه له خسێنرابوو، ره

 ریە خره  وه كرورده ی كێشره كلترووریی نی الیره به  شێلگیرانه كردو ده كوردی كلتووری ر سه له كاریان ت تایبه به  كه پێكهێنا كوردیان
 .بوون

 
 كروردیی تی شارسرتانیه نردی نراوه رۆكی سره نۆڤ سره حه كامیرل»: ن هه  ناوانه و ئه دا ئێمه كانی چاالكه  سه كه ناو له حازر، حاڵی

 .پۆ حه دی حمه ئه كورد ری نووسه ها روه هه ،(دیپلۆمات) ی رۆژنامه ری رنووسه سه سلێمان تاهیر ،(رۆناهی)
 
 ربایجران ئازه كرانی كورده ر سه له  وه مه هه 09 ی ده سه  له زی گه ره پاكتاوی تی سیاسه  كه ن كه ده  وه به  ئاماژه كان مێژووییه  ڵگه به
  تی سره ده ژێر لره ی كوردانره و ئره)  ماوه نه دیار ددادی شه كانی كورده واری ئاسه  كه دواتردا كانی ده سه  له پاشان ، كراوه و یڕه هپ
 ربایجران ئازه داگیركردنری دوای لره  كره لمێ  سه ده بۆ مان راستییه و ئه ،( بووه  وه سته ده به حوكمیان و ژیاون ددادیدا شه تی وڵه ده
 . وه ته بوونه پاكتاوكردن و  وه تواندنه تی سیاسه ڕووی رووبه  كوردانه و ئه ، وه كانه لجوقییه سه ن الیه له
 
 فقاس قره كوردسرتانی  لره مردا هه نۆزده ی ده سره  لره ی كوردانره و ئه  كه لمێنن یسه ده كیان، موكوڕییه كه موو هه وێڕای  ڵگانه به و ئه

 . كراوه پاكتاوكردنیان بۆ كار ئاشكرا به  وه مه بیسته ی ده سه تاكانی ره سه له جێبوون، نیشته
 

 : وه ینه بكه شی رێە فاكته ند چه به ، بووه هه ی درێژه  قۆناغه و ئه تا  كه زی گه ره پاكتاوی كانی هۆكاره توانین ده
 
  وه كوردسرتانه جوگرافیای بره سروور دسرتانیكور  كره ی خاكانره و ئره ر سره له ت تایبه به ژیاون، تێیدا كان كورده ی ناوچانه و له -١
 تاكانی ره سره له ،(ئراراس رووبراری تراكو خۆرئراوا باشرووری كانی خاكه  له ندێە هه سوورو كوردستانی خۆرئاوای)  وه ستێته به ده
 و ئره برۆ هێنررا ری ئرازه ڵكی خره ها روه هره ، شروێنانه و ئره برۆ  وه گوازرانه نی رمه ئه ڵكی خه زۆر كی یه ژماره  وه مه هه نۆزده ی ده سه

 .دابڕان خۆیان كوردبوونی له و وه توانه كان كورده  ره به  ره به و، خاكانه
 
  پێشرهاته هۆی بره دابرڕان، لێرە خۆشریاندا ناو لره ڵكو بره بوو، نره  وره گره كوردسرتانی خاكی  له نها ته  كوردانه و ئه دابڕانی -٢

 كانی سیاسررییه  گوشرراره سرر  ده له س كرره نرردێە هه برروون،  ئرراواره تررر شرروێنێكی بررۆ  وه كهشرروێنێ له زۆر ڵكێكی خرره  وه كانه سیاسررییه
.  وه بوونرره قررووڵ تررر ی هێنررده كان دابڕانرره و بكررات جێگررۆڕكێ زوو زوو ڵە خرره وایكرررد ش مرره ئه رایكردبرروو، ی كه ته شرریره عه

 تووشری و دابرڕان یان كره وه ته نه ترری كانی شره به له كجراری یه به مدا هه نۆزده ی ده سه له ت تایبه به سوور، كوردستانی كانی كورده
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 ی ده سرره تاكانی ره سرره له روسرریا سرروپای كانی رزه برره پله  ره فسرره ئه له كێە یرره «ریانۆڤ ئاڤرره» ، وه بوونرره گیری گۆشرره له جۆرێررە
 و دابررڕاون روسرریا تررری كانی اوچررهن كوردی لرره واوی ترره به لیزاڤێتپۆل یرره تی یالرره ئه كررانی كورده»: تی نووسرریویه مرردا هه نۆزده
 .كراون گیر گۆشه

 
  ندییره یوه په  كره  وایكرردووه مووی هه ئاسێكاندا،  شاخه به ڵكوون هه ختدا، سه وای شوهه كه له كۆچكردن وان، رده به جموجوڵی -٣
 .یی وه ته نه تی چۆنایه پاراستنی له  بووه هه رچاوی به رۆڵێكی ری شایه عه ندیی یوه په كاتێكدا له الوازببن، كان رییه شایه عه
 
 و سیاسری نردیی یوه په سراڵ د سره درێژایی بره بروون، گیری گۆشره تووشری  وه ییره وه ته نه ڕووی له  كه سوور كوردستانی ڵكی خه -٤

 كانی كییه ره سره  ییهپێداویسرت ، بووه هره كان نییره رمه ئه ڵ گره له كیئ یره تاڕاده و كان رییره ئازه ڵ گره له ئابوورییران و تی  یه كۆمه
  وه رییره ئازه ڵكی خه ڵ گه له كانیان بازرگانییه  ندییه یوه په ڕێی له بوون، رقاڵ سه  وه ڵدارییه ئاژه كاری به زیاتر  كه  كوردانه و ئه

 شری كه نده ناوه و ووهگرتر ی جێگه كاندا رێمییه هه و سیاسی  شكردنه دابه ناو له دواییدا كانی ده سه له سوور كوردستانی ، دابینكراوه
 .ك ناچارییه  كردۆته وان ئه بۆ ری ئازه زمانی فێربوونی كان، ئابوورییه و تی  یه كۆمه و سیاسی  ندییه یوه په ، بووه باڵغ ره قه
 
 ش، اوبررهه ئرراینی ی مینرره زه ر سرره له وایكرررد كان، رییه شررایه عه  ندییرره یوه په الوازبرروونی و وان رده برره ئررابووریی نرردی یوه په -٥

 .بكات زیاد كاندا رییه ئازه و كان كورده نێوان له تی خزمایه
 
 ن دووه ی پلره به تی وایره ته نه  كره( ن شرییه كان رییره ئازه ك وه ربایجرانیئ ئازه كرانی كورده)  وایكرردووه دا و تره و له هاودینی -٦

 . هبوو هێز به زۆر ری ئازه كوردو تی نزیكایه هاشدا وه شێكی كه له و بێ 
 
 . كردووه ر مسۆگه شی كه جێكردنه جێبه  ره به  ره به زی، گه ره پاكتاوی ی مینه زه خۆشكردنی ڵ گه له  مانه ئه موو هه
 
 و یڕه پره كران كورده ر سره له ی زییره گه ره پاكتراوی و ئره ن بیسرته ی ده سره تاكانی ره سره تاكو باسكرا،  كه ی وانه ئه موو هه ڕای ره سه

 . بووه نه خۆیان كان كورده ویستی به و كراوه ملێ زۆره به انبێگوم ، كراوه
 

 ٢١١٣ی ئەپریلی ١٨ :ڕێکەوتی  -  PUKmedia - ک. ن. ماڵپەڕی ی: سەرچاوە
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 تی پێشوودا كێتیی سۆڤیه نستانی یه رمه ئه  بیاتی كوردی له ده ئه
 

 ت وڵه ده  ببێته كوردستان كرد ده زیان حه جیهانی، می كه یه نگی جه كۆتایی ایدو له كان نییه رمه ئه
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 رهاد پیرباڵ فه

 
 كی مێژوویره رچی گره ئه نسرتاندا، رمه ئه كۆمراری  لره تی تایبره  بره پێشروودا، تی سرۆڤیه كێتیی یره  له كورد كولتووری و بیات ده ئه

 ڕۆڵێكری و بێ  هره خرۆی ی وه ره جیاكره كی یه ناسرنامه تی توانیویره  وه مه بیسرته ی ده سره می هكر یه گی چاره  له  ن به ، نییه دێرینی
 .كورد وپێشبردنی ره به  له ببینێ باش
  

( هترد..نسرتان توركمه ربایجران، ئازه جۆرجیا، گورجستان، نستان، رمه ئه  له) پێشوو تی سۆڤیه كێتیی یه كانی كۆماره ناو كوردی
 .س كه ملیۆنێە  گاته ده یان ژماره ێكڕات كی یه شێوه  به
  

 ری وروبرره ده كانی ناوچرره  لرره ، بوونرره هه وقاس قرره  لرره  وه مرره هه یازده ی ده سرره پێئ لرره كررورد ، وایرره ڕایرران مێژوونووسرران ی زۆربرره
 نسرتاندا توركمه و نسرتان رمه ئره  لره كرورد  وه یووبییره ئه دینی سە حه می رده سه  له ر به  واته ژیاون، گورجستاندا و نستان رمه ئه
 و ربایجران ئازه  لره ترر كروردی نردێ هه دواترر  ن بره. بكرا داگیرر نسرتان توركمه و نسرتان رمه ئه ڕووسریا ی وه ئره پرێئ ژیان، ده

 .نستان رمه ئه  كرده ڕوویان  توركیاوه
  
  رتاپای سه 0290  له. ڕووسیا ری یسه قه س  هد  وته كه ربایجان ئازه و جۆرجیا  له شێە به گوڵستان، یمانی په دوای ،0301  له

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.kurdistanpost.nu/?mod=news&id=75853&psig=AOvVaw2y08VU4DPI8jfmulDAGiqk&ust=1588158095671000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDKoJ38iukCFQAAAAAdAAAAABAJ
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 ی وه ڕاگواسرتنه ملرێ زۆره  بره و بوون ئراواره و  وه وسرانه چه ها روه هره ، ڕووداوانه و ئه موو هه. ڕووسیا ستی ده ژێر  وته كه وقاس قه
 جیۆرجیرا،  لره كرورد ی ژمراره زۆرتررین بینین ده مڕۆ ئه  بۆیه ، وه ببنه كۆ جۆرجیا و نستان رمه ئه  له زۆرتر كورد كرد وایان كورد
 كروردێكیئ زار هره نجا پره. زیردین یه جیۆرجیرا و نسرتان رمه ئه كروردانی زۆری ره هه شی به. ژین ده نستان رمه ئه  له تیئ تایبه  به
 . نییه ئازادییان و یی وه ته نه كولتووری ڕبڕینی ده مافی  كه ژین ده ربایجاندا ئازه  له
  

 نسرتانی رمه ئه كۆمراری  له ن كه یه ی پله  به تر، كانی كۆماره موو هه چاو له پێشوودا، تی سۆڤیه كێتیی یه  له كورد یشی كه ڕاستییه
 وێشردا له نیا تره ر هره ، دراوه پێ خۆی زمانی  به ی وه ب وكردنه و نووسین مافی ، بووه هه خۆیان كی ئازادییه  نیمكه تییدا سۆڤیه
 . كردووه ی شه گه وردیك كولتووریی ژیانێكی زیاتر

  
 نسررتانی رمه ئه كۆمرراری  برره  بووه نرره نرردیئ پاپه نیا ترره ها روه هرره بووە، نرره تی دراوسررێیه نیا ترره ن رمرره ئه و كررورد نرردیی یوه په

 كوردسرتانی كانی شه به  له:  بووه هه نێوانیاندا له كولتووری و تی  یه كۆمه كی تییه نزیكایه  وه كۆنه  له ر هه ڵكو به ، وه تییه سۆڤیه
 .ئێرانیشدا و توركیا

  
 هۆی بره كوردیردا، بی ده ئره مێرژووی  له  مه رجه ته و خشان په تاكانی ره سه  له كێە یه ، الوه ن به ن هه نۆزده ی ده سه ڕاستی ناوه  له

 :وێ  كه رده ده  كه ، یه وه كانه نه رمه ئه هاوكاریی
  
 كرمرانجی دیرالێكتی  تره كراوه  وه یۆنانییره زمانی  له 0209 ساڵی  له ئینجیلێە  له  ییهبریت كوردی بۆ ئینجیل رگێڕانی وه ن كه یه
  وه كانره نییه رمه ئه  شره قه و مسیۆنێر ن الیه  له نبۆڵ، سته ئه  له دا، ڕەشه الپه 123  له ، كراوه چا  نی رمه ئه بێی و لف ئه  به و

 . وه ته كراوه ب و
  

  بره ،0310  لره مری دووه چراپی نبیۆڵی سرته ئه  لره( نی رمره ئه و كورمرانجی یا جێ بێ لفا ئه) ناوی به رگێڕدراو، وه كتێبی ن دووه
 ، وه تره كراوه بر و و چرا  كان نییره رمه ئه  شره قه و ر نووسره هاوكراریی  بره دیسران نی، رمره ئه لفوبێی ئه  به كرمانجی، دیاڵێكتی

 :یە وه نییە رمه ئه و كوردی زمانی  به  كه كتێبه
  

 .نی رمه ئه  ر به رامبه كوردی و ستوونی به  ستوونێك به

  
   كه  كتێبه ن كه یه ، سیحه مه دینی ی وه لێكدانه كتێبی ن كه یه ، یه قوتاباانه و مندا ن كتێبی ن كه یه  رگێڕدراوه وه  كتێبه ن ئه
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 لفوبێی ئرره  برره كرروردیی كتێبرری ن كرره یه ها روه هرره وردی،كرر  برره  داره وێنرره كتێبرری ن كرره یه ، وه نووسرریبێته كرروردی زامنرری  برره مێررژووی
 . تێدایه نیی رمه ئه ر كوردی ی وشه 111  له زیاتر  كه قامووسه.  نییه رمه ئه ر كوردی قامووسی ن كه یه و نی رمه ئه
 
 نسررتانی رمه ئه كۆمرراری دروسررتبوونی و 0209  لرره زۆر نێوانیرران كانی هاوكارییرره و ن رمرره ئه و كررورد نرردیی یوه په ، یه شررێوه ن برره

 و رد هرراوده  وه ترره نه دوو ن ئرره نێرروان كانی ندییرره یوه په وتركردنی پترره رووی  لرره برروو هێز برره كانێكی ترره ها روه هرره تدا، سررۆڤیه
  سرر ده وه تدا سررۆڤیه نسررتانی مه ئه كۆمرراری ی چوارچێرروه  لرره نووسررینیان سررتیی ربه سه خۆیرران بررۆ  كرره كان، نرره رمه ئه.  ئررازادیاوازه
 و  كرراوه بر و ، وه باوێننره و بنووسرن كوردی  به بتوانن كان كورده  دایه یان رێگه لینین، بڕیاری  به كاتدا، مان هه  له هێنابوو،

 .بێ  هه خۆی زمانی  به یان قوتابحانه
  

 :كورتی  به

  
 و زمرران وتنی پێشرركه  برره درا فررراوان كیخێ بایرره  وه كانرره نه رمه ئه ن الیرره  لرره ، الوه ن برره 0209 سرراڵی ری ئۆكتۆبرره شۆڕشرری  لرره

 .تدا سۆڤیه نستانی رمه ئه كۆماری  له كورد نووسینی و بیات ده ئه ی وه ب وكردنه
  
 كۆترایی دوای لره ژیران، ده وروپادا ئه  له و توركیا ناو له وانیئ ئه ن هه نستان، رمه ئه كۆماری ناو ی وانه ئه ن هه كان، نییه رمه ئه
 .بگات خۆی خۆیی ربه سه  به و ت وڵه ده  ببێته كوردستان كرد ده زیان حه دڵ  به پڕ جیهانی، می كه یه نگی جه
 

Bulletin Armenien ژمراره  لره( 0291)سراڵی  لره ، وه تره ب وكراوه نسری ره فه  بره پاریس  له  بووه كان نییه رمه ئه گۆڤاری  كه  
 ئۆتۆنرۆمی پاشرا ریف شره  كره ی وه ئره  ناداتره وایری ڕه ك یه شرێوه هری   بره ترورك و كرورد هاوئایینبوونی) :ڵێ دا ده( 91 - 02)

( ك یره ڵه ته)  لره  تره بابه ن لره كی ئۆتۆنۆمییره  جرۆره  ئاشركرایه  چونكه بزانێ، باشتر  به توركیادا رشتی رپه سه ژێر له كان كورده
 ، یره هه  وه ئازادییره و یی وه تره نه خۆیی ربه سره  بره مری كره زۆر كجار یره كی ندییره یوه په ئرایین ی له سره مه. نرابێ تر هیكی زیاتر
 خۆیی ربه سره  بره ن رمره ئه لی گره ی ئێمره  كره ، یره وه ئه ئامانجێكی  تاقه ڵكوو به.  نییه ئایینی باتێكی خه ن رمه ئه لی گه باتی خه
 و  وه جیابوونررره باتی خررره رێگرررای  هلررر كررورد لی گررره هیررروادارین  ئێمررره شرررتدا مان هرره ی سرررۆنگه  لررره. ین بگررره خۆمررران یی وه ترره نه

 (.بێ  وان رده به و سوور جه خۆیدا ی ئازادیاوازانه
 
  الوه ن بره 0290  لره  كره بروو  وه ئره كرردی، لینینردا تی وایره رمانڕه فه می رده سره  له ت سۆڤیه كێتیی یه كانی باشه  كاره  له كێە یه
 منرداڵی ما نره كوردێرە هری   الوه ن بره 0290  لره: كانردا كورده ناو لره اریو خوێنرده نه هێشرتنی نه برۆ كرد پێ س  ده تێكی ڵمه هه
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 كۆترایی  لره  ن بره بروون، وار خوێنرده نه كرورد تی نۆهه دا سه  له 0209 پێئ: ڵێن ده كان رچاوه سه. خوێندن ر به  نێرێته نه خۆی
 ی قوتاباانرره( 44)  كاندا، بیسررته كۆتررایی ا نیسرر  لرره. بووبرروون واری خوێنرده فێررری كررورد موو هرره ر هرره  وه كانه سررییه سرا نی
 .زرا دامه ت سۆڤیه كێتیی یه خاكی ر سه له كوردی

 و خرۆی ئۆتۆنرۆمی سیاسری، خۆی ربه سره نردێكی ڵبه مه ك وه كان، كوردنشرینه  ناوچره لینرین، داخروازیی ر سه له ،0291 ساڵی  له
  ی ناوچه  له( الچین) شاری  له بوو بریتی یشی كه خته پایته  كه( وورس كوردستانی) ناوی  به درێ  ده پێ ئۆتۆنۆمی كی یه ئیداره

 
Karabakh ر Nagoron )، برد ده یان ڕێوه به خۆیان كورد. 

  
 كوردسرتانی) نراوی  بره كیشریان یه ڕۆژنامه 0292 سراڵی ترا  واتره سراڵ، پێرن  ی ماوه بۆ( سوور كوردستانی) ئۆتۆنۆمی رێمی هه

 هۆی بره سر ، ده  گرێتره ده حروكم سرتالین كراتێ ، الوه ن بره 0292  لره  ن بره ، وه كررده ده ب و( Sovetskia Kurdistan سوور
 ، وه ندرێته سره ده لرێ یان كره ئۆتۆنۆمییه  رێمره هه كرورد كان، ییره وه ته نه  تییه مایه كه ر مبه هه  له ستالین ی دكتاتۆریانه تی سیاسه

 ی سرایه  لره كجاری، یره  بره ر هره قۆناغردا نردێ هه  لره و  وه بێتره ده كزترر و كز كانیشیان كولتوورییه  مافه ت نانه ته و  ت سه ده
 كرورد ئرازاردانی و كرورد ی وه راگواسرتنه  ورده  ورده ئیترر.  وه ربایجانه ئازه و نستان رمه ئه و جیۆرجیا بردنی ڕێوه به ركێفی رژێمی

 .ربایجاندا ئازه كۆماری  له تیئ تایبه  به  وه كاته پێده س  ده
 
 .. وه مایه نسات رمه ئه نیا ته كوردی بیاتی ده ئه و كولتوور ی وه بووژانه بۆ ك هیوایه  تاقه و ك یه نزڵگه مه  تاقه  یه شێوه ن به
 

  لرره( ریڤان یرره نزیررە) ئێكمیررادزین شرراری  لرره ،0290 سرراڵی  لرره الزۆ، گازاریرران هرراگۆب كوردنرراس، نیی رمرره ئه ری نووسرره
 ناونیشرانی  بره داردا وێنره كتێبێكری  لره شری مه ئه. داڕشر  كروردی زمرانی برۆ نیی رمره ئه كی بێیه لفا ئه تدا، سۆڤیه ینستان رمه ئه
 تیكی فۆنره و زمران  به ت تایبه نگی ده ندێ هه گومان بێ( مس شه) كتێبی ناو ی نییه رمه ئه لفابێ ئه و ئه ، وه كرده ب و( مس شه)

  بره نووسرین برۆ نی رمه ئه لفوبێی ئه كارهێنانی به بۆ ك یه بنكینه  بووه  الوه ن به 0290  له مس، شه كتێبی. ر سه  خرابووه كوردیی
 ی قوتاباانره نردین چه ها روه هره ، وه كرایره بر و و نووسرا پێ ی ب وكراوه و كتێب ندین چه. تدا سۆڤیه نستانی رمه ئه  له كوردی
 . وه كرانه( كوردان ی یانه) ی قوتاباانه و( الزۆ) ی قوتاباانه ك وه كوردی

 
 .خوێنرا ده و  وه گوترایه ده  نییه رمه ئه لفابێ ئه و به كوردی زمانی یەدا قوتاباانه و له
 

  ی نییه رمه ئه لفابێ ئه و ئه ی جێگه التینی لفابێی ئه 0293  له ،Orbeli ئۆربێللی ن، رمه ئه ری نووسه هاوكاریی  به ، وه ئه دوای
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  ورده  ورده كرابروو، دروسر   وه ه(گۆلیرف  مراره) و مۆ شره بی ره عه ن الیه  له ، كه التینییه لفوبێ ئه. كوردی  به ووسینن بۆ  وه گرته
 برێ لفا ئره( 21)كرار   وتره سرمی كه كی ره یه شرێوه  بره  ن الوه بره 0211 - 0 - 0  تا له ، وه گرته ی كه نییه رمه ئه لفوبێ ئه ی جێگه

 نووسرینی و كولتوور و زمان كارهێنانی به ربایجان ئازه كۆماری  له  ن به هات، ده كار به جیۆرجیا و نستان رمه ئه  له  كه التینییه
  بره نسرتان توركمه  لره كررێ، ده چرا  0211  لره كروردی  بره كتێب ن كه یه باكۆ  له. درا ده نه پێ ی رێگه ك یه شێوه هی   به كوردی

 .كرێن ده چا  كوردی  به كتێب ش شه نیا ته 0211تا  0211درێژایی 
 

 :بوون رتر وه خته به ت سۆڤیه ی دیكه كۆمارێكی موو هه  له نستان رمه ئه  له كورد
 
 شرردا مانه زه و لرره ر هرره.  وه بێترره ده رز برره رچاو برره كی یه شررێوه  برره نسررتان رمه ئه  لرره چرراپكراو كتێبرری ی ژمرراره  الوه ن برره 0292  لرره

 ی وه بوژاندنررره  لررره باشررری رۆڵررری و برررووەتەوە بررر و( 0213 - 0211  ڕیرررا ترررازه) كررروردی زمرررانی  بررره  فتانررره هه كی یررره رۆژنامه
 . بینیوه كوردیدا بیاتی ده ئه و رگێڕان وه و ری گه رۆژنامه

 
: رهێنرانی ده لە ،(زارێ) نراوی  بره كروردی فیلمێكری ت، سرۆڤیه كێتیی یه نستانی رمه ئه  له ر هه 0299 ساڵی  له  واته پێشتریئ

 ژیررانی  لرره برراس هێنرردرێ ، ده ن رهرره به( نكینۆ رمرره ئه) ن الیرره له سررپی، و ش ره نگ، بررده ، یرره قیقه ده( 99)  كرره زارۆڤ، نرره ێررگب
 دوو ی مراوه  لره. كرا ده( 0200) سراڵی توركیرای كوردسرتانی و ت سرۆڤیه نستانی رمه ئه سنووری ر سه كانی ئێزدییه  كورده  ره كۆچه

 مان هره  لره. كروردی  كرانره ، وه نییره رمه ئه و رووسری  لره كتێرب، نرۆ  لره زیراتر نستاندا رمه ئه ماریكۆ  له 0219 - 0210ساڵدا 
 9191 و كرورد مامۆسرتای 90  كه بوون، هه كوردی ی قوتاباانه چل نستان رمه ئه  له 0211 - 0219 ساڵی  له بینین ده كاتدا

 ناو لرره كررورد رانی نووسرره لقێكرری 0219  لرره ئنجررا.  وه كرایرره لررێ نیشرریمامۆستایا كی یرره یمانگه په نگتررر دره. بوو هرره قوتابییرران
 ی كره ڕۆمانه  لره بروو بریتری چاپكراویران می رهره به مین كه یه  كه زرا، دامه كورد رانی نووسه بۆ نستان رمه ئه رانی نووسه كێتیی یه
.  وه كررده ب و كورد فۆلكلۆری ی باره  له ڕەییان پهال 111 كتێبێكی ویئ ئه دوای(. كورد شڤانی) ناونیشانی  به( مۆ شه بی ره عه)

 ر هره تدا، سرۆڤیه نسرتانی رمه ئه  له كورد كولتووری وتنی پێشكه بۆ بوو زێڕین مێكی رده سه 0213 - 0219ی  ماوه شی كه راستییه
 سراز كروردی بیاتی ده ئره و كوردی  به نووسین ی باره  له كورد رانی نووسه بۆ ك یه كۆنگره ریڤان یه  له بوو یشدا 0211 ساڵی  له

 فریلم نردین چه مهێنانی رهره به  لره  جگره  مه ئه. كرا ده خئ په كوردی زمانی  به ڕادیۆییئ كی یه رنامه به دا 0219 ی ماوه  له درا،
 .كوردی زمانی  به
 
. ما نرره پاشرران و كررزی  دایرره وردكرر كولتررووری و زمرران جیهانیرردا مرری دووه نگی جرره تای ره سرره ڵ گرره له ، مالوه برره 0213  لرره  ن برره

 كولترووری و زمران ی وه تواندنره تی سیاسه  له  جگه  مه ئه. ما نه كوردی  به كتیبێكیئ چاپكردنی. داخرا ش( تازه ڕیا) ی ڕۆژنامه
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 لفابێی ئره دا هسرا ن و لره بینرین ده ش بۆیره .دا0210 - 0211سا نی  ی ماوه  له  وه ته سۆڤیه كێتیی یه كانی كۆماره ن الیه له كورد
 رانی نووسره  لره نردێ هه.  وه گرێتره ده ی جێگره  ڕووسرییه لفابێی ئره  كره سریریلیە لفابێی ئره و نامێنێر  كروردی زمرانی برۆ التینی

 . وه گوێزرێته ڕاده و كرێ  ده فی نه ستالین رمانی فه  به مۆ، شه بی ره عه  وانه له كوردیئ،
 

  رنامرره به.  وه كاترره ده پررێ سرر  ده كرروردی  برره كتێررب چرراپكردنی و  وه بێترره ده برراش دیسرران دۆخ 0201  لرره سررتالین مردنرری دوای
 كروردی  بره شرانۆ تیئ تایبره  بره و نیگاركێشران و مۆسریقا.  وه كاتره پێده سر  ده ش( ترازه ڕیرا) ی ڕۆژنامره و ڕادیرۆ ی كه كوردییه

 و مۆسرركۆ زانكۆكررانی  لرره ت سررۆڤیه كرروردی 011  زیرراتر لرره 0210  لرره. جیۆرجیررا و نسررتان رمه ئه  لرره تی تایبرره  برره  وه بووژێترره ده
 .یاناوێند ده باكۆ و لینینگردا و ریڤان یه
 
 كێتیی یره كرانی كۆماره  لره كرورد باشی ری نووسه و ند رمه هونه نووس، ڕۆژنامه كادیمی، ئه یان ده كرد، باسمان ی كورته  ماوه و له

 تیان شرۆره دا وره گره كوردسرتانی ئاسرتی  لره و  ڵرداوه هه ریان سره نسرتاندا، رمه هئ كۆمراری  لره تی تایبره  بره. پێشروودا تی سۆڤیه
 : كردووه یدا په
 

، 0219  لره ڤرداڵ عه مینی ئه ،0292  له چاچان كارلینێ ، وه كاته ده ب و نوێ شییری  الوه ن به 0290  له  كه شید، ڕه میكائیلی
 زیرری وه جنردی، حراجی دواترریئ مۆ، شره بی ره عره زن مره ڕۆماننووسری و یلل جره جاسمێ چیرۆكنووس  الوه ن به 0211  ئنجا له
 تۆسررن لیل، جرره ئۆردیاررانی خرردۆ، شرراكرۆی لیل، جرره ی میلرره جه نررد رمه هونه  خانمرره شررید، ڕه میكائیررل مرروراد، قاچرراغێ نررادری،

 ..لیل جه لیلی جه. د  گاته ده تا بوویبە، ری سكه ئه شید، ڕه
 

 ٢١١٧ی جوونی ٤: ڕێکەوتی  -ز  ماڵپەڕی باسنیو: سەرچاوە
 

--------------------------------------- 
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 زرا مه دا” کوردستانی سور“  کۆنگرێسی نەتەوەیی كورد له
 

 
 
 
 
 
 
 

 ،نەتەوە یەک ئرا ، یەک) درووشرمی ژێر لره ندراوێكردا، یه راگه  لره كرۆن، تی سرۆڤیه و ترانی كانی كوردییره  ڵه كۆمه كۆنگرێسی
 سررف وه مێررژووی رۆژێكرری  برره ش، كه كۆنگرێسرره ی كرره یاندنه راگه رۆژی و یانررد راگه یان كرره ڵه كۆمه زرانرردنی دامه( دەوڵەت کیە
 .ن كه ده
 
 کرررۆمەڵە کۆنگرێسررری دیک رەیشرررنی) كانی خاڵررره یان كررره وه كۆبوونه  لررره ش، كه كۆنگرێسررره كۆترررایی نررردراوی یه راگه ی گررروێره  بررره

 . كردووه( کوردیەکان کەمەڵە کۆنگریسی یدەستوور پرۆژەی کوردیەکان،
 
 ،(کوردیەکران کرۆمەڵە کۆنگریسری سرکرتاریەتی کوردیەکان، کۆمەڵە کۆنگریسی سەرۆکی و بەرێوەبەر) ڵبژاردنی هه ر سه له  هه

 نیرازک کروردان کاروبراری بۆ کازاخستان سەرۆکی راوێژکاری ئەکادیمی پرۆفیسۆری دکتۆرو میئ، كه یه خوولی بۆ و وتوون رێككه
 .دیاریكران  كه كۆنگرێسه ندامی ئه  به ش دیكه سی كه ١١ و رۆك سه  بێته ده ئیبراهیمۆڤی ،

 
 : كه ندراوی كۆتایی كۆنگرێسه یه راگه

 
 (سور کوردستانی) کۆن سۆڤیەتی وو تانی کوردیەکانی کۆمەڵە کۆنگرێسی کۆتای بەالغی

 
  گەورە و ئەکتی، رێکاراوە و مەدەنی چاالکوانانی لە کۆمەڵێا ٢١١٥ ئۆکۆتبەری لە لەمەوبەر ساڵێا نزیکەی
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. دا کوردیەکانیران نەتەوەی کرۆمەڵەی کۆنگرێسری دامەزرانردنی بریراری کرۆن سرۆڤیەتی وو ترانی خراکی ناو کۆمە یەتیەکانی
 بەن ترررایبەت پرۆگرامررری پەیررررەو دانرررانی چرررۆنیەتی و ئامرررادەکردن بە ترررایبەت بەرنامەکرررانی وتررروێژو تەواوی لەسرررەرەتادا
 بەرێروەدەبرا، سرکایب رێگرای لە کۆنگرەکە هەفتانەی کۆبونەوەی هەروەها و فەیسبوک کۆمە یەتی تۆڕی لەرێگای کۆنگرێسە،

 .کوردیەکان کۆمەڵە کۆنگرێسی چاالکوانی و دامەزرێنەر تەواوی ئامادەبوونی بە راستەوخۆ، شێوەیەکی بە
 

 چررراالکوانە و ریکارررراو زۆری زۆربەی لەگەڵ داوە، ئەنجررران کۆنفراسررراتمان کۆبررروەنەو کرررۆرو دەیررران مررراوەیەدا ئەو لەهەمررروو
 چروار هەر کوردانی تەنانەت ئازرباینجان، و قرغستان و کازاخستان ئەرمینیاو جۆرجیاو وو تانی روسیاو ناوەی کوردیەکانی

 .کوردستان پارچەی
 
 بۆگیرانی وەسرتان سراتێا لەگەڵ ومێرژو گرینگری روداوێکری وەک زۆر، یەکجرار خرۆشرێکی و چۆش لە ٢١١٦ - ١١ - ٢ رۆژی لە

 نەتەوەی کۆنگرێسرری رسررمی بەشرریوەیەکی ئەیرەقیررب سرررودی گرروتنەوەی و کوردسررتان و کررورد رزگرراری رێگررای شررەهیدانی پراکی
 لەدایرا رۆژی برووە بەروارە ئەن و راگەیاند خۆی دامەزراندنی( سور کوردستانی) کۆن سۆڤیەتی وو تانی کوردیەکانی کۆمەڵە
 .ناوچانەدا لەن رابردوو ساڵی چەندین لەماوەی گرینگ مێژووی یەکجار یروداویک و بوون

 
 کرۆن سرۆڤیەتی وو ترانی کروردانی کۆمە یراتی و سیاسی باردوخی تەواوی لەسەر کرد گفتوگۆیان ئامادەبوان کۆبونەوەکەدا لە
 دەبێر ، تیرپەر هەسرتیاردا و بەتترای زۆر برارودۆخێکی بە ئێستاکە باشوور کوردستان ئەوەی هۆکاری بە. باشوور کوردستان و

 .تر جارێکی دەردەچن لەدەس  پێشەوە هاتۆتە میژوویەی دەرفەتە ئەو خەریکە
 

 :لە کۆتای کۆبونەوەکەدا ئەم خااڵنە پەسند کران

 
 .کوردیەکان کۆمەڵە کۆنگرێسی دیک رەیشنی -
 .کوردیەکان کەمەڵە کۆنگریسی دەستووری پرۆژەی -
 

 :هەڵبژاردنی

 
 .کوردیەکان کۆمەڵە کۆنگریسی سەرۆکی و بەرێوەبەر -
 .کوردیەکان کۆمەڵە کۆنگریسی سکرتاریەتی -
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 خرولی بۆ. کۆن سۆڤیەتی وو تانی روسیاو کەسایەتی ١١ لە دێن پێا کوردیەکان کۆمەڵە کۆنگرێسی بەرێوەبەرایەتی دەستەی
 کازاخسرتان سرەرۆکی راوێژکراری ئەکرادیمی پرۆفیسرۆری دکتۆرو بەرێز ساڵ یەک ماوەی بۆ ئەنجومەن بەرێوەبەرایەتی یەکەمی

 .هەڵبژێردرا ئیبراهیمۆڤی  کنیاز کوردان کاروباری بۆ
 

 باشرورەو کوردسرتان کردنری سرەردانی کرۆن، سرۆڤیەت وو تانی کوردی نەتەوەی کۆمەڵەی کۆنگریسی داهاتوو پرۆژەی یەکەمین
 .کوردستان هەرێمی سەرۆکایەتی و کوردستان سیاسیەکانی الیەنە و حزب لەگەڵ کۆبونەوەیە

 
 دەگەێررنە کررۆن سررۆڤیەتی وو تررانی روسرریاو لە کوردسررتانیان نرروێنەرایەتی رێگررای لە یاداشررتە ئەن هەر مەبەسررتەش ئەن بررۆ

  کاتێکی هەڵبژاردنی چاوەرێی ئێمە بۆیە هەر.  کوردستان هەرێمی سەرۆکایەتی و کوردستان سیاسیەکانی الیەن سەرجەن
 .مانگە ئەن کۆتای تاوەکو ٢١١٦ - ١١ - ١١ ماوەی لە سەردانیە ئەن بۆ ەرێزەوەب ئێوەی لەالیەن دەکەین گونجاو

 
 وو تررانی نرراوچەیەکی هەر و ئرراین هەر لەسررەر کرروردان کۆنگرێسررەدا لە پێبکرێرر  ئامرراژەی پێویسررتە و گرررینگە زۆر ئەوەی

 کوردیەکران کرۆمەڵە کۆنگرێسری یبەرێروەبەران و بەشرداربوان هەروەهرا بزان، خۆیان موڵکی بە کۆنگرێس دەتوانن بن سۆڤیەت
 .ئێزدیەکانن و موسڵمانەکان کوردە لە دێ  پێا
 

 :دروشمەکانی هەڵبژاردنی دامەزراندی کۆنگرەی کۆمەڵە کوردیەکانی پێک دێت لە سێ دروشم

 
 ((((یەک ئااڵ، یەک نەتەوە، یەک دەوڵەت)))) 
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 خاک سپێردرا ولێر به هه رۆک کۆماری کوردستانی سور له سه

 
 
 
 
 
 

 شررێخ گۆڕسررتانی له سررمێکدا رێوره له ولێر هرره به یشررتنی گه پرراش سررور کوردسررتانی کۆمرراری رۆک سرره" فایۆڤ موسررته کیررل وه" رمی ترره
 .سپێردرا خاک به د حمه ئه
 
 ر سرره له کرررد، کۆچیرردوایی لجیکا برره و تی لرره سرراڵیدا 30 نی مرره ته له سررور کوردسررتانی کۆمرراری رۆک سرره" فایۆڤ موسررته کیررل وه"
 .سپێردرا خاک به ولێر هه شاری له و کوردستان باشوری  وه ڕیندرایه گه ی که رمه ته خۆی تی سیه وه
 

 تی سررۆڤیه کێتی یرره داڕمررانی دوای لرره نرێرر  داده سررور كوردسررتانی کۆمرراری ری زرێنرره دامه به  کرره فایۆ  موسررته كیررل وه:  ئاوێنرره
 وانی شرراره رۆكی سرره ،  رگرترروه وه قیرغیزسررتان زانكۆی لرره مررافی ی بڕوانامرره.   دایکبوه لرره كسررتان ئۆزبه له 0219 سرراڵی ، وه جارانرره
 و تری ر بره  بررده نای پره ی وه ندنهشرا ڵوه هه پراش زرانردو دامه سروری كوردستانی 0220 ساڵی قیرغیزستان، له  بوه ئوش شاری

 .  نوسیوه" فقازیا قه كوردستانی" ناوی به کتێبێکی ژیا، ده لجیکا به له بو ساڵێکیئ ی ماوه ئیتالیاو
 

 ی ناوچره له لینینردا حروکمڕانی می رده سه له دا0291 ساڵی له ت سۆڤیه کێتی یه کانی کۆماره زراندنی دامه دوای له سور کوردستانی
 سررتالیندا حرروکمڕانی می رده سرره له 0211 سرراڵی زراو دامرره ئۆتۆنررۆمی کۆمررارێکی ک وه ربایجرران ئازه کۆماری برره ر سرره ی"الچررین"

 . وه شایه ڵوه هه
 
  رمینیا ئه روسیاو پشتیوانی به 0229 ساڵی له فقاسیا قه کوردستانی ئازادی ری ڤگه ته پێشوی رۆکی سه" فایۆڤ موسته کیل وه"

  وه ربایجانررره ئازه کۆمررراری ن الیررره له برررو، کرررورت زۆر  کررره کۆماره نی مررره ته  ن بررره ، وه زرانرررده دامه یسرررور کوردسرررتانی دیسررران
 .گیرا الچیندا ی ناوچه ر سه به س  ده و وه شایه ڵوه هه
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