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ووییه  رچاوه سه  ك له وه ژ  
 Qьzьl -قزیل كردستان "ری  ئازه  ، به"Kurdistana Sor" ،  كاندا هاتووه مێ 

Kyrdistan"كراسنایا كردستان "روویس   ، به- Красный Курдистан /Krasnyy Kurdistan"  ،

 ئۆتۆنۆیم بوو، سه كۆمارێیك خاوه
ی
تای  ره سه  له  و كۆماره تی ئازربیجان بوو، ئه حكومه  ر به ن ماف

تدارێتی لینیتی به سه ده
ا
یك  یه شێوه  نجام به ره زرا، سه دامه( 3291یۆلیۆی / مموز ی ته7)  فیدا له لشه ڵ

  ئه/ ی نیسان8)  تراژیدی له
ا

ا( 3292پریڵ  .كۆتاتی پێهێێی

ی "ی شاری  كه خته پایته و  ئه  وته كه ، ده وه گرته لباجاڕ، قوبادیل ده كاتی كه شاره  ك له ریه بوو، هه" الچی 

ستیان  ده  وه ه3229  هكان ل نه رمه و ئه" باغ ره ناگورنۆ قه"رێیم  وترێت هه ی ئێستا پت   ده یه ناوچه

 . ردا گرتووه سه به

ی دانیشتواتی   زرا ژماره دامه  كه ی كۆماره و كاته ئه. هێنا ی پێكده كه ی دانیشتواتی ناوچه(79)%كورد 

تدارێتی خۆیدا  سه یم ده رده سه  ستالیتی جۆرجی له. س بوو كه( 391)زار و  هه( 17)  كه كوردی ناوچه
ا
ڵ

یا و   وه گواسته   وه كه ناوچه  یاتی له زاران كورد و زۆربه هه راگوازتی   ستیكرد به ده بۆ كازاخستان و سیبێ 

تی  ت چیچان و ئه نانه ته
ا
تی ستالیندا  سه ژێر ده  كورد له( 3211 - 3211)بخازیا و داغستان و ساڵ

ا
ڵ

ی و پاكتاوی نه ڵمه ترین هه وره ڕووی گه رووبه  . وه ژادی بوه تی راگواسیی

ا و هه" كوردستان"ناوی   یك ئیداری به یه كه دا یه(3211)  له نگالن،  زه"كاتی  ناوچه  ك له ریه پێكهێێی

ایل م وه ، به یه و ئیداره ر ئه سه  خرانه" جێی
ا
ر  و كات دژی هه ت ئه كێتی سۆڤیه ی یه وه ره زیری كاروباری ده ڵ

ان و توركیا بۆیه  یاندن به ۆی زیانگهه  بێته و ناوهێنانێیك كورد بوو، پت   وابوو، ده  جووڵه  
 . وه شایه ڵوه هه  ئێ 

كان  نییه رمه ری و ئه راوێزخستتی ئازه تریك و په تی ته ردایسژ سیاسه نێوان به  له  كه كوردی ناوچه

كێتی  ی یه وه شاندنه ڵوه دوای هه.  وه یك بوه كجاره ی یه وه و سڕینه  وه نوویس توانه ڕووی چاره رووبه

   رێمه ر هه سه ستیان به ل زاتی و ده هه  ربیجان و الوازی كوردیان به كان الوازی ئازه نه رمه ت، ئه سۆڤیه

 .دا گرت كه كوردنشینه

وڵێك بۆ  هه" فاییڤ كیل مسته وه"تی  رۆكایه سه  دا، به(3229)  كان و درووست له ده وه تای نه ره سه  له

ی "  ی كۆماری كوردستاتی سوور له وه زیندووكردنه م به درا، به" الچی 
ا
ری  ماوه ی پشتیواتی جه وه هۆی ئه  ڵ

تی  خزمه  له  كه نوێیه  كان و پێیان وابوو، كۆماره رییه پاڵ ئازه  كان چوونه كورده   شێك له كرا و به یل  نه

 .ش تی  ئاكام بوو وڵه و هه ، ئه كانه نییه رمه تی ئه سیاسه

 كهیجوگرافیایناوچهبارهكلهیهپوخته



ان و   به  كه ناوچه. وروپا ر سنووری ئاسیا و ئه سه  وێته كه ، ده یك جوگرافییه یه وقاز ناوچه قه  
رووسیا، ئێ 

ت و باكووری خۆرهه خۆرهه  له.  دراوه  وره توركیا ده
ا
تییه ڵ

ا
ریای  ده  خۆرئاواوه  زوین و له ریای قه ده  وه ڵ

تی  ، باكوور و خۆرهه وه باشووره  له. ش دێت ره
ا
وترێت  گشتی پت   ده   به  یه و ناوچه  كوردستان دنن، ئهڵ

كان و  سووشتییه  رچاوه سه  به  نده مه وڵه و ده  زستاتی سارد و باراناوییه  وه یك شاخاوییه یه وقاز و ناوچه قه

یتی زۆره  . رووباری زۆر و ئاوی شێ 

ان، ڤێالن، شكا، ركه چه: "ك التی وه گه   وه مانه دنرزه  له ی ، ئه س، لێ  كان،  بخازه موكان، سوار، ساسبێ 

 .ژین یل  ده" ری كان، توركمان و ئازه كان، كورد، ئۆسیتاییه ن، گورجییه رمه كان، سنار، كوبان، ئه ئاڤاره

تاتی قه
ا
بخازیا، ئۆسیتای باكوور و باشوور، گورجستان،   رمینیا، ئه ئازربیجان، ئه: ن مانه وقاز ئه دیارترین وڵ

 ".دیگیا جاریا، ئه ن، ئهكراسنۆدار، نخشیڤا

  كریستیان و له   ته كان بوونه نییه رمه شتی و دواتریش گورجی و ئه رده كۆندا زه   ، له وه رووی ئاینییه  له

 . یه و ناوچه ئه  ته یشتووه یم هاتتی ئیسالمیشدا ئیسالم گه كه یم یه رده سه

 

سوورپێکهاتبوولەمناوچانە
ی
 :کوردستان



ک 
ا
غ)کەرهکیشڵ

ا
، کوردگاجی (قوتوریل)، کوتوریل (قوبادیل)، کەلبەجار، کوباتیل (قەرهقیشڵ

ئەم ناوچانەش خاکێیك دانەبراوی  ( Laçîn, Qûbadlî, Kelbajar.)و مورادخانیل( کوردحاجی )

 .کوردهکان بووه و ئەو هەرێمە ئەتۆنۆمیان تیدا دامەزراند

هەرێمەکە
ی
 ڕێژهیدانیشتوان

ک 
ا
 .دانیشتوانەکەی کورد بوون 22،7%ئاواتی کەرهکیشڵ

 .دانیشتوانەکەی کورد بوون 22،8%ئاواتی کەلبەجار 

 .توانەکەی کورد بووندانیش 22،2%ئاواتی قوتوریل 

 .دانیشتوانەکەی کورد بوون 28،9%ئاواتی کوردحاجی 

 .دانیشتوانەکەی کورد بوون 28،19%ئاواتی مورادخانیل 

 ؟.!تریشژ ئەرمەن بوون% 3دانیشتواتی ئازهری بوون و  28،2%ئاواتی قوبادیل 

 
 باغ ره ی ناگۆرنۆ قه ی گوندێیك ناوچه قوتابخانه

 



كوردلهپێشینه وونی
ژ  
 كهوچهنایمێ 

یم پێش  كه ی یه زاره تای هه ره سه  له  ی كوردی كه"مانا"شانشیتی   له  شێك بووه وقازی، به كوردستاتی قه

ی  ده سه  له  ، كه"ئورارتۆ –خلدیا "شانشیتی   شێك له به  ته و دواتر بووه  بووه هه  كه ناوچه  زاین، له

، ناوچه ریسژ ئهوتتی كۆ  ركه دوای سه.  بووه یم پێش زاین هه شته هه ست  ده  ته وتووه كه   كه خمیتی

و   یه و ناوچه ئه  ته یشتووه كدۆتی گه ری مه نده سكه ی پێش زایندا ئه113  له. كان فارسه -  خمینییه ئه

تداری بۆ ده سه ده
ا
جێبوون،   كان تێیدا نیشته دوو هۆزی دنریتی میدییه  یه و ناوچه ئه.  ستنیشان كردووه ڵ

ی و قه رووباری  له  كه ی  ری سه نته سه  ته بووه  كه داغ جێگێ  بوون و ناوچه ره ئاراس و چیای ئارڤی  قامگێ 

 .جێبوون نیشته" هار نده قه"  و له  فغانستان كردووه ئه  شێكیان روویان له كان و دواتر به پێشینه  ئاریاییه

تدارێتی ئه سه ی ده ماوه  له
ا
اوه به  یه و ناوچه كدۆتی له ری مه نده سكه ڵ   شێیك زۆری كتێتی ئاڤێستا سووتێێی

اوه   كه كتێبه   له  وه ته ی ماوه وه و ئه  . وه ته ی مانگا نووساوه ر پێسته سه بۆ میدیای بچووك و له  وه ته گواسێی

تی   له
ا
ی  ناوچه  ته یشتووه گه" مان ی كوڕی یه یفه حوزه"تی  رایه رێبه  ئیسالم به( 911 - 911)نێوان ساڵ

 .ناسێت ئازربیجان ده  ئێستا به  كه" تروبات ئه"

نشیتی ئیسالیم سه باسییه یم عه رده سه  له   دادی كوردی توانیان له و هۆزی شه  ڵداوه ریانهه كاندا، مێ 

   هوقاز و ل قه
ا

  خۆیان درووست بكه  ت به تی تایبه وڵه م ده كه ی زایتی یه(213)ساڵ
ا

( 3371)ن و تا ساڵ

 .وام بوو رده یان به كه ته وڵه ده

ی ئیكیێی "ر  توێژه داد  ی شه ماڵه بنه: تی  نووسیویه" ت كێتی سۆڤیه كاتی یه موسڵمانه"كتێتی    له" شیی 

دی له ی  
یدڤاتی كوردی ئێ  ی  

ئازربیجان و  )  له" كورا"كاتی نێوان رووباری  وای ناوچه انڕهرم فه  كه ناوچه  ئێ 

و شاری   ئازربیجانه  ئێستا له  كه"  نجه گه"و شاری   رمینیا كردووه ئه  یان له"ئاراس"و ( گورجستاتی ئێستا

 . كان بووه دادییه تی شه وڵه ختی ده ، پایته رمینیایه ئه  ئێستا له  كه" ئاتی "

   دواتر له
ا
ی "قویون  ره قه"واتی هۆزی  رمانڕه ژێر فه  ته وتووه كه   كه ، ناوچه(3192 - 3181)تی نێوان ساڵ

ڕووی  ن، رووبه به ناوی ده" كورئۆغڵۆ"  كان به توركه  كه" ن وشه ره"واتی كوردی  و پاڵه  وه توركمانییه

تی توركمانه سه ده
ا
 . ی كردووه توركمانییه  و هۆزه تی شۆڕشێیك كوردی دژ به رایه و رێبه  وه ته كان بووه ڵ



 
انێیك سنووری قه ی  

ووی بۆ  رمه وترێت ئه و ده  كراوه یان دیار نه باغ ناسنامه ره خێ  ژ  
تی یان كوردن و مێ 

  وه ڕێته گه ی رابردوو ده ده كاتی سه تای بیسته ره سه

 

یسژ رووسه رووبه  كه ناوچه( 3897 - 3811)  له  
وقاز   و كوردستاتی قه  وه ته كان بووه زارییه ته  ڕووی هێ 

 رووسه  ته وتووه كه
ی

شكاری كوردستان  م دابه دووه( 3131)  وه دوای چاڵدنرانه  ش له مه كان و ئه ژێر چنیك

 . بووه

ووییه  رچاوه سه ژ  
  ته وقاز بووه ی قه كه كوردستانییه   ناوچه( 3877 -3811)  ن له كه ده  وه كان باس له مێ 

 .ن و بكه زاران كورد كوژراون و ناچار كراوون ره هه  وه و هۆیه كان و به وركهی ملمالنت   رووس و ت ڕگه شه

میل   زۆره  ناچار بوون، یان به  یه و ناوچه زاران كوردی ئه هه  دواوه به( 3291)  ڕی جیهاتی و له دوای شه

 .فغانستان ئه  ته ركراوون و ناچار روویان كردووه ده

كوردستاتی "ناوی   یدا به كه كتێبه   له" فایڤ كیل مسته وه"یایس كورد، تی س سایه ر و كه ر و توێژه نووسه

ی به پشتبه  به: ڵێت ده" وقاز قه ۆدۆت پۆلیبیۆس، ئێگزه: " وانه كتێتی زاناكاتی یۆنان، له   سیی و " نیڤۆن، هێ 

خ، بیكۆڤ، مكارنكۆ، دیاكۆنۆڤ: " وانه كان له زانا رووسه و زانایاتی " نپوالدیا: "ن رمه و زانایاتی ئه" لێ 

ی " لییڤ، باكیخانۆڤ هاریل، وه به: " وانه ری له ئازه ی ی : " وانه كان له و زانا كورده" بیل"و زانای ئینگلێ  ئییی



اڵ به ستخری، مه ، ئه مسكویه ی زا ئادیگێ   گۆراتی  سعود بن نامدار و مێ 
ی

زاری رووس  كاتی ته نامه ڵگه و به" یك

انییه  
  و له  بووه ڵداری هه كشتوكاڵ و ئاژه   ستوو به وقاز ژیانێیك پشتبه قه  له كان، كورد  رییه كان و ئازه و ئێ 

ت  نانه ته.  كان و كاریان كردووه ه"كولخۆزات"ی پرۆگرایم  چوارچێوه  ته تیشدا چوونه یم سۆڤیه رده سه

 ناوداری ئازه توێژه
ی
،  ری ئیثنۆگراف ۆڤ كه"ربیجاتی كاتی  ی شوێن و ناوچه ناوی زۆربه  پت   وایه" بێ 

 گه  یه ش ئاماژه مه ربیجان كوردین و ئه ئازه
ا

 .باغ ره ی كورداتی قه وره بۆ رۆڵ

كاتی  ی رووبار و چیا و ناوچه ، ناوی زۆربه كراوه   وه بۆ ئه  رووتی ئاماژه  به" وقازدا كوردستاتی قه"كتێتی    له

ی  قه  .وقاز كوردیی 

گوند و ( 92)دا  ی نۆزده ده كۆتاتی سه   باغ له ره ی قه ناوچه  كان، له رشیفییه ئه  نامه ڵگه ی به گوێره   به

اتی كوردی كه( 1131) ی  
و  ردا، ئه رامبه به  دا بوون و له كه ناوچه  س پێكهاتبوون له كه( 38119)  خێ 

 .ی دانیشتوان كورد بوون ژیان و زۆرینه یس تێدا ده كه( 1118)تی و  رمه گوندی ئه( 17)نیا  ته  یه ناوچه

 
ی و ده تێك  وڵه دتی دهزران پێناو دامه  باغ له ره میتی ناگۆرنۆ قه رزه زاران كوردی سه ركردتی هه ده ربه راگواسیی

  وه ته كاتی سۆڤیه ن شیوعییه الیه  كان له رییه تێك بۆ ئازه وڵه كان و ده نییه رمه بۆ ئه

 



" 231"بوون و  گوندی كوردی هه" 11"وان  خچه تی نه ویالیه  له:  زاری رووسیادا هاتووه رشیفی ته ئه  له

ان هه ی  
انیان كورد بوون و ( 991)  بوون، كه خێ  ی  

انیش ئه( 917)خێ  ی  
ن  الیه  له  كه تی بوون و ناوچه رمه خێ 

ه عه  وانه له ، هۆزی كوردی لێبووه( 91)و   براوه ڕێوه به  وه ی كورده"خان"یس     ، كه"چۆڵ ره قه"تی  شێ 

ه عه( 2)وی  فه بایس سه دواتر شا عه  .ست ده  ی دووره ناوچه  تی راگواستوون به شێ 

 ت   "مۆسكۆ"ی  وتننامه ی رێككه گوێره   به( 3293)  وان، له ناخچه
ی نێوان رووسیا و توركیا حوكیم زاتی

ا و دواتر خرایه به  .یجاتی نوێرب تی ئازه وڵه ر ده سه  خشژ

چوبان، چوبینا، "هۆزی   ی له ، ناوكه نییه رمه ندی پاتریاریك ئه ئێستا ناوه  كه" ئیچمیازین"شاری 

اوه وه"  چوبانكار، شبانكار، شوانكاره اتی كردووه واتی به رمانڕه ی فه كه ره رێبه  ، كه رگێ   
و هۆزێیك    شێیك ئێ 

 . كورد بووه

خ"  روویس، لهناو  و كوردنایس به  ڕیده گه" لێ 
ی

انییه  كورده"ناونیشاتی   كدا به یه وه توێژینه  بانیك  
كان و  ئێ 

، كه: "كاتی  یك ناوچه ره ی سه كورد پێكهاته   كردووه   وه بایس له" كانیان خولدییه  پێشینه ی بجاڕ،  الچی 

ائیل قوبادیل، زه ه عه  ك له ریه بوون و هه" نگالن، جێی سنان، كولیكان، چۆڵ، ح ره قه: "كاتی  كوردییه   ته شێ 

، بوزیل وادی، فه هماسب، خانزگویل، جه شادیمان، ته ، سوڵتاتی ی یل   ندین هۆزی دیكه و چه" ریخكاتی

 .ژیاون

   یل ئازربیجان له تی ئابووری گه نجوومه ئه  كتێبێكدا كه   له
ا

ویسژ  ره"ناونیشاتی   به 3293باكۆ ساڵ

 و ئیثتی و ئابووری ئازربیجان
ی
تی  وه ته ی نه ، دیارترین پێكهاته كردووه   وه ، بایس له چاپیكردووه" جوگراف

ختیاری و  چۆڵ، كورد، به ره بۆسیان، گورس، قه:  وانه تی له كانییه یل كورد و هۆزه كان، گه رییه دوای ئازه

 . وه ته شێكیان تواونه ی توركدا به بۆته  له  رگوشاد كه به

ویرووسه
ا
 كانشاڵ

مدا  هه ژده ی هه ده سه  م، له كه نگاوی یه وقاز، هه ودیوی قه ئه  بوو بگاته  وه وتی ئه زاری رووس خه ته

ی  وانه ئه.  وه سیان مانه زار كه د هه نیا سه وت ملیۆن ته كۆی حه   كان و له سه ركه ر چه سه  ڵیكوتایه هه

ها رۆژئاوای   وهر  رابزۆن و هه رزرووم و ته كاتی ئه كوردستاتی باكوور و شاره   رزگاریان بوو روویانكرده

وت  كان پێیان ده به ره عه  یان گرد، كه"ند ربه ده"كان  دا رووسه3729  له. كوردستان منبج و گرێ ست  

كرد، كه"فلیس ته"دا شاری 3813  له. زوین ریای قه كاتی ده ناراوه كه   له" باب االبواب" ختی   پایته  یان داگێ 

   سه ستیان به دا ده3811  و له  گورجستانه
ر  سه ستیان به دا ده3817  یڤاندا گرت و دواتریش لهر ئێ 



ژێر  كاتی باكووری كوردستاتی عوسمانیان خسته تی ناوچه واوه ته  واتی كوردیدا گرت و به خچه نه

 . وه ركێفیانه

ی  چا"ی  وتننامه ی رێككه گوێره   و به  پاڵ رووسیاوه  وقاز پاڵیان دایه كاتی قه كورده   دا خانه مه رده و سه له

 .ش كرا ردووالدا دابه نێوان هه  وقاز له كان قه ی نێوان رووسیا و عوسمانییه3898ی "گوڵستان

 

  ڵێنیان به كان به ، رووسه كردووه   وه ی بۆ ئه و ئاماژه  یدا بایس رووسیای كردووه كه كتێبه   فاییڤ، له مسته

  كان دابوو له ئاشوورییه  ڵێنیشیان به ن و به رمیتی درووست بكه ی ئه وره تێیك گه وڵه كان دابوو ده نییه رمه ئه

 ئێستا ده
ی
اف  

ی تێكیان بۆ پێكبهێ وڵه سووریا و عێ  كان دابوو  توركمانه  ربیجانییه ئازه  ڵێنیان به ها به روه هه. یی

ان ده   له  
ی  تێكیان بۆ دامه وڵه كوردستاتی ئێ  وتی درووستكردتی  خه  كان به نییه رمه ئه  ئیدی سواره. زرێیی

  ی كورد له هو  ئومێدی ئه  ركوتكردن و كوشتاری كورد به سه  ستیان دایه دا ده كه ناوچه  له  وره تێیك گه وڵه ده

ی  كه ملیۆنێك كوردی ناوچه  كان زیاتر له كان و عوسمانییه ڕی نێوان رووسه چوار شه. هێڵن وقاز نه قه

كاتی باكووری   و ناوچه ره كان به شكركێشژ رووسه له  كان توانیان رێگری له كورده   سواره 3811  له. ناوبرد له

 .ن كوردستان بكه

  بووتی كورد له  به  ن، كه كان رازی بكه گورجی و ئاشووری و توركمانه  تی و  رمه كان توانیان ئه رووسه

ئیدی . مێنێت نه  یه و ناوچه كورد له   تیان بۆ درووست بكرێت و پێویسته وڵه ده  مه سته دا ئه كه ناوچه



 وتی رووسیا بۆ  دیهێناتی خه پێناو به  ناوبردن و پاكتاوی كوردان كرد له له  ستیان به مووان ده هه

اتۆریه دامه  ئیمێ 
یماتی بوو  یم هاوپه رده ی به نیا رێگه شدا كورد ته رجه لومه و هه تێیك فراوان، له زراندتی

 .تی عوسماتی بوو وڵه ده  ی كه كه یاره ڵ نه گه له

 سه هه 91ریڤاندا  ك یه شارێیك وه  نیا له ته
ی
بوو، كان پێكهات ن و گورجییه رمه ئه  له  رووس، كه  ر به زار قازاف

شێكیان ئاشووری،  به  كه   و قازاقانه دواتر ئه. ن كان بكه كورده   ڕی سواره ی شه وه كرابوون بۆ ئه ئاماده

، توركماتی شیعه ین شاره  بوون له  یۆناتی ان و  كورده   جی  كران و خانه كان نیشته كوردییه   باشێی ی  
كان و خێ 

 .ر كران ده ربه كانیان ده هۆزه

لهپشتێنه  وقازهقیرووسی 

ر پاشكۆی  سه ی مابوون له و كوردانه تریس ئه هێشتتی مه پێناو نه  كان و له كورده   ناوبردتی هۆزه دوای له

شییان ده قه  سوپاكاتی رووس له  
تی كوردستان و له ر باكوور و خۆرهه سه  كرده وقاز، كاتێك هێ 

ا
پێناو   ڵ

یك  یه یان، رووسیا پشتێنه كه ی نیشتمانه كاتی دیكه شه هڵ ب گه له  كه ناوچه  ی ماوون له و كوردانه دابڕیتی ئه

ش  وه واوی دابڕی و بۆ ئه ته  كوردستان به   رووسیای له  وقاز درووست كرد، كه قه  سیحت  له متی مه ئه

 .جێكردن كان نیشته كوردییه   ناوچه  كاتی له ن، ئاشووری، یۆناتی و گورجییه رمه رووس، ئه

تی   له: تی  نووسیویه  وه یه و باره له" شاڤرۆڤ"ری رووس،  توێژه
ا
زار  هه 11، (3811 - 3811)نێوان ساڵ

ان و   تی له مه ئه  
جی  بن  ی نیشته وه ، بۆ ئه وقاز كردووه قه  توركیا روویان له  تی له رمه ئه 911زار و  هه 81ئێ 

تێكیان له
ا
 .بۆ درووست بكرێت  كه ناوچه  و وڵ

یم  كه ڕی یه شه  كان له ی كرد و شكستی عوسمانییه كشه قاز پاشهو  قه  دا سوپای رووس له3237  له

ه. ڕی ناوخۆ درووست بوو درووست كرد و شه  كه ناوچه  ی له وره یك سیایس گه یه جیهاتی كێشه ی  
   هێ 

 3821  له  ن، تاشناك، كه رمه تی ئه وه ته حزتی نه. كرد كانیان ده هاورده  ڕی توركمانه كان شه كوردییه

  وه هۆی جیاوازی ئاینییه  ی به ر رێگه سه  هاته س ده ر كه ڕۆیشت و هه و باكۆ ده ره بو، بهدرووست ب

بووتی  دا نه3238  سوپای توركیا له.  وه كانه پاڵ توركمانه  كاتی ناچار كرد بچنه كورده   مه ئه. یكوشت ده

.  وه كه ناوچه  وقاز چووه وسڵماناتی قهم  رگری له پاساوی به  ت زاتی و به رفه ده  به  كه ناوچه  كاتی له رووسه

م له به
ا
ناوی   تێیك توركماتی به وڵه وێ ده له. كوشتاری كورد   وته ڕی تاشناك كه كورد و شه   رگری له بری به  ڵ

ا ربیجان بۆ توركمانه ئازه ،   ردایسژ دوو دوژمتی كالسییك یه نێوان به  وته وقاز كه كوردی قه. كان پێكهێێی كێی

 .كان بوو و رووسهتوركیا   كه



  كانیان به فیكه لشه ی دوای شۆڕیسژ به موار و پشێوییه ناهه  وشه و ره ئه 3238  كانیش، له نه رمه ئه

دا سوپای سووری 3291  له. وقاز بنیاتنا ر خایك كوردستاتی قه سه ی خۆیان له كه ته وڵه ت زاتی و ده رفه ده

 .زراند تی دامه رمینیای سۆڤیه كان هێنا و كۆماری ئه ییهن رمه تی تاشنایك ئه حكومه  ت كۆتاتی به سۆڤیه

 

سووردامه
ی
كوردستان

ی
 زراندن

ه ی  
 خۆیان تیت  به   كان له فییه لشه به  هێ 

. رگری میللیان درووست كرد كوردستاتی سووردا بۆ پشتیوانیكردتی

پشتیواتی   به  وه كانه رییه ن ئازه الیه  له  هو  ركوت و وێرانكاری زۆر ببوویه ڕووی سه یان رووبه كه ناوچه

نه هه. توركیا ژ تی راپه سه زی و ده ركه ی مه ردوو لێ 
ا
/ مموز ی ته7)  ئازربیجان له  كان له په ڕاندتی چه ڵ

م ناوی پایته نن، به یه ن حوكیم زاتی رابگه بڕیاریاندا كوردستاتی خاوه( 3291یۆلیۆی 
ا
. هێنا ختیان نه ڵ

پاڵ سوپای   سیم چوونه ره  كان به كورده   ربڕی و سواره ده  نگاوه و هه پشتیوانیان بۆ ئه  كه اوچهكاتی ن كورده

 . وه سووره

ی   كه ئۆتۆنۆمییه  ، حزتی شیویع ئازربیجان بڕیاری دا ناوچه و پرسه تاوتوێكردتی ئه  دوای مانگێك له

جا كاتی كه ئیدارییه  كه یه  ك له ریه كوردستان هه ی )نلبجاڕ، بێ  ایل بگرێته ، قوبادیل و به(الچی  .  وه شێیك جێی

، وه روه هه ی ی حاجییڤ كرایه ختی ده ك پایته ها شاری الچی   
نه سه  ستنیشانكرا و دواتر حسی  ژ ی  رۆیك لێ 

ی كوردستاتی سوور و ئه ته ی  .ربیجان بوون ی كوردی ئازه كه ی دانیشتوانه23%  و كاته نفێ 



  شێك له وان روویان تێكرد و به خچه رمینیا و نه كورداتی ئه   زۆرێك له،  رێمه و هه زراندتی ئه دوای دامه

 . س بووه زار كه هه 919  و ناوچانه ی كورد له ژماره 3299ی ئاماری  گوێره   به.  وه ڕانه كان گه ره ده ربه ده

  ر باقرۆڤ، كه عفه تی جه تایبه  زراندتی كوردستاتی سوور بوون، به كان زۆر دژی دامه ییه وه ته نه  رییه ئازه

ی حزتی شیویع ئازه ربیجاتی سۆڤیه رۆیك كۆماری ئازه سه  
ری  ژێر كاریگه  ربیجاتی بوو، له تی و سكرتێ 

 . كه كوردییه   تی كورد و كۆماره دژایه  وته تاتوركدا كه مال ئه فا كه مسته

 

  ئه/ ی نیسان8)  كاندا، له په یك چه یه كۆنگره   باقرۆڤ، له
ا

  رێمه و هه بڕیاردا ئه( 3292پریڵ

مدانه ك وه وه.  وه شێته ڵوه ی كوردان هه خودموختارییه
ا
 .تاتورك ك بۆ خواستی ئه یه وه ڵ

وو له شاره ژ  
تی سۆڤیەتی لە مۆسکۆ ئازهریەکاتی ناچارکردبێت  و بڕوایه زایاتی مێ 

ا
دان، لە کاتی خۆیدا دهسەڵ

 بەرهو پێش بردتی ئەم هەرێمەی نەدهدا ولە 
ا

ی بۆیە قەت هەوڵ هەرێیم کوردستاتی سور دابمەزرێیی

 لەنێوبردتی دابوون کە
ا

ی ڕۆژهوه لە هەوڵ یەکێک  71%بۆ  311%مکردنەوهی ڕێژهی کورد لە یەکەمی 

بوو لە هەنگاوهکانیان بۆ ئەو خەڵکەی کە کرمانجی زمان بوون، بۆیەش رێگەیان نەدا بەو دوو هەزار  

لە تورکیاوه رایانکرد بوو پەنایان هێنابووه بەر ( 3291)کوردهی لە دوای سەرکوتکردتی سەرهەڵداتی 

، بەڵکو ناچار کران لە گوندێیك نوێ بە ناوی ئازهربایجان لە هەرێیم کوردستاتی س ی وور نیشتەجێیی



 
ا

، رێژهی کوردیان لە لە ساڵ ی لە کوردستاتی سووردا بە رێژهی  3299بۆ  3291نەریمان ئاباد نیشتەجی  بیی

 .کەمکردهوه و سیاسەتی بە تورک کردنیان بەسەریاندا جێبەجێدهکرد% 7

، رێگە گرتن لە کردنەوهی (حاجییەف)وو بە ناوی لە هەمووی سەیرتر سەرۆیك هەرێمەکە ئازهرییەک ب

 سیاسەتی بە تورککردن و تواندنەوهی کورد بوون، ئەو رۆژنامەیەش  
ی

قوتابخانەی کوردی ئامرازێیك گرنیك

 
ا

ی لە ساڵ  ( کوردستاتی سوور)بە ناوی ( 3213)کە لە الچی 
ا

 3299دهستکرا بە دهرکردتی تا ساڵ

وهک کوردی دوای ئەوهی قۆناغ بە قۆناغ رێژهی کورد لە بەردهوام بوو بە زماتی ئازهری بوو نە

 
ا

تە راگەیەندرا، بە پت   پڕۆفیسۆر ( 3272)ئازهربایجان کەیم دهکرد لە ساڵ
ا
نەماتی کورد لەو وڵ

هەساتیان دهبوایە بە الی کەمەوه ژمارهی کورد دووسەد هەزار کەس بوایە ئەمە لە کاتێکدا بوو کە 

 .رجستان لەو ماوهیەدا بۆ یس  جار و نیو تا چوار جار زیادی کردبووژمارهی کورداتی ئەرمینیا و گو 

دهربارهی ڕێژهی کورد شتێیك سەیر بەرچاو دهکەوێت بۆ نموونە لە ئەرمینیا لە دهستپێیك دامەزراندتی  

دی ناونووس کردن ئەو کاتە بە الی ئەوانەوه کورد بەشداری لە  ی  
دی بە ئێ  ی  

کۆمارهکە کورداتی ئێ 

 جینۆسایدی ئەرمەن
ا

ی هەموواندا مابوو، شەڕی ( 3231)ەکاندا کردبوو لە ساڵ ڕووداوهکە لە بێ 

تە و کاربەدهستانیش( قەرهباغ -ناگۆڕنۆ )
ا
 11بێبەزهییانە زیاتر لە   ئاڵۆزی خستە نێوان کوردهکاتی ئەو وڵ

تەکە دهرکرد
ا
 .هەزار کوردی مسوڵمانیان لە وڵ

 ئەم چەند ساڵەی دواتی 
ییەکاتی  

 کورد بە یس  جۆر خۆی پێناسە کردووه بەشێک لە یەکێک لە سەرژمێ 

دی و کەمینەیەکیش بە کرمانج، رووسەکانیش کورد و کرمانجیان بە کورد  ی  
بە کورد و بەشێک بە ئێ 

 .پێناسە کردوون

ووتی ئاماژه ی دیكه رچاوه ندێك سه هه
ژ  
ی نامەیەک بۆ  3291ن، لەسەرهتای  كه ده  وه بۆ ئه  ی مێ  دا لینی 

کە لەو سەردهمەدا نەریمانۆڤ وهزیری دهرهوهی ئازهربایجان بووه لە یەکێتی   نەریمانۆڤ دهنووسێت

ی  لە ( Laçîn)سۆڤێدا، داوای لێدهکات کە كار بۆ دامەزراندتی ناوچەیەیك ئۆتۆنۆیم لە هەرێیم الچی 

تی ئەرمینیا و 
ا
نێوان ئەرمینیا و ئازهربایخان بكات، بە دامەزراندی ئەم هەرێمەش نێواتی هەردوو وڵ

شەکانیان بۆ سەر ئازهربایجان ئازه  
نکاری تاشناکەکان و هێ 

ا
ربایجان دووکەرت دهبێت، بەم هۆکارهش تاڵ

بە فەریم ( 3291یۆلیۆی / مموز ی ته7)سنووردار دهکرێت و کۆتاتی ت   دێت و نەریمانۆڤ لە رێکەوتی 

ی دادهمەزرێنیت بەناوی  مەزراندتی  بە دوو ساڵ دوای دا( کوردستاتی سوور)هەرێیم ئۆتۆنۆیم الچی 

ساڵیدا کۆج  دواتی  11لە تەمەتی ( 3291ماریس / ی ئازار32)کوردستاتی سوور نەریمانۆڤ لە رێکەوتی 

 .دهکات



ی   
ی و دهڵی  ی و چەپەکان ئەمە بە بڕیارێیك دادپەروهران دهخەمڵێیی هاوڕێ : هەندێک لە هاوسۆزاتی لینی 

ی کەمە نەتەوهکان بووه لە یەکێتی سۆڤێت ی  
ی هاوکارێیك بەهێ  یدا، بە بڕیاری ئەو بوو کە کەمە لینی 

انەوه،  نەتەوهکان، کە پێشێی لە الیەن نەتەوهکاتی تری ناوچەکەوه گوشاریان دهخرایە سەر و دهچەوسێێی

هەربۆیە فەرماتی داوه بۆ هەر کەمە نەتەوهیەک لە خاک و زێدی خۆیاندا ئۆتۆنۆیم وهربگرن و بەردهوایم 

ی بەم شێوهیە ک. بەژیان بددهن . ەمە نەتەوهکان لە ستەیم نەتەوهکاتی ناوچەکە دهپارێزیتهاوڕێ لینی 

ڕاستکراوهتە، جگە لە بڕیارییك سیایس و بەرژهوهندی سیایس 
م لە تەواوی بەڵگەنامەکاندا ئەوه پشێی

ا
بەڵ

 . ی لەپشتەوه نەبووه یك مرۆیانه مایه بە قووربانیکردتی نەتەوهی کورد هیچ بنه
ا

تاشناکەکاتی  3211لەساڵ

تی توندی سۆڤیەت حوکیم گرتەدهست، کوردستاتی سوور ئەریك ئەرمینیا بەتە
ا
واوهتی لەناوبران و دهسەڵ

 نێوان ئەرمەن و ئازهربیجانیەکان، بۆیە ئیدی کەس ئیشژ پێنەما، 
ی

خۆی بەجێهێنا، لە کۆتاتی هاتتی جەنیك

ان بڕیاری هەڵوهشان  
ی لەسەر داواکاری ئازهرباینجان و تورکیا و ئێ  ەوهی  هەر لەبەر ئەمەش ستالی 

 .کوردستاتی سووری دا

 
 ئه یه ژماره

ا
ن   الیه  زارانیان له شكرا و هه هاوكاری زۆریان پێشكه  وه كانه ن كورده الیه  له  ن، كه رمه ك منداڵ

 كاندا رزگار كران ڵكوژییه كۆمه   له  وه كورده

 



ملیۆن و نیو   9ناوچوون و  هەزار کورد له 111ملیۆن و  9لەئەنجایم هەموو ئەم شەڕانەدا نزیکەی 

خۆیان ناونوسکرد بە تورک، کە لە ئەنجامدا رهگەزنامەیان گۆڕاو لەگەڵ تێپەڕبووتی  ش  کوردی دیكه

کاتدا بوون بە تورک، لە کۆی نزیکەی پەنجا هۆزی جیاوازی کوردی لە قەفقازی خواروودا هیچ هۆزێك 

 .واوی نەمایەوه ته  ك خۆیان به وه

،  وه ریڤانه یه  له  مجاره و ئه  وه نه ن رێكبخهچوو، چاالكاتی كورد خۆیا  وه و ئه ره به  كه وشه گشتی ره   به

ی و ده رادیۆی كوردی دابمه  خۆیان بگه زرێیی
ی

تداراتی  سه ر ده سه  نه ی فشار بخه وه م بۆ ئه نن، النیكه یه نیك
ا
ڵ

 . وه ز ببنه یان پاشگه كه رییه ڕێوبه ی خۆبه وه شاندنه ڵوه بڕیاری هه  ربیجان و له ئازه

نه3211  له ژ   ن، كه رتی كوردستان درووست بكه ربیجان بڕیاریاندا كه كاتی ئازه زی شیوعییه ركه مهی  دا لێ 

  و ناوچه شێك له باغ و به ره رێیم قه هه  شێك له دا بڕیار درا، به(3211مایۆی / ی ئایار91)  له

ی بوو، بخرێنه كه خته ی درووستكرابوو و پایته رییه ڕێوبه خۆبه . بێت كیان هه یه ك و ئیداره پاڵ یه  ی الچی 

  له  وه بێته و سنوورییان نزیك ده  وه ته ڕاوه مافیان بۆ گه  شێك له كان به ش مانای وابوو، كورده مه ئه

تی كوردستان، به رۆژهه
ا
، قوبادیل، زه كه: كاتی  ی ناوچه و پێیه ڵ ی شێیك  نگالن و به لبجاڕ، قوتور، الچی 

ایل خرابوونه ناوچه  . یه دارهو ئی ی ئه چوارچێوه  ی جێی

ی دانیشتواتی 81%دا 3811  له  وه كه ناوچه  كان هاتنه ر كاتێك رووسه گه وقاز، ئه قه  ی كورد له رێژه

 – 11%زی بۆ  ی كورد دابه كان رێژه ری شیوعییه وتتی شۆڕیسژ ئۆكتۆبه ركه وا دوای سه بێت، ئه  كه ناوچه

   نیا له ، ته وه مببوویه كه   ی كورد هێنده تدا رێژه كێتی سۆڤیه یس یه ره ندی هه روبه سه  ت له نانه و ته %11

 .خوێندرا ك ده یه قوتابخانه  زماتی كوردی له" ند داراكه"ناوی   ربیجان، به گوندێیك ئازه



 

هههۆكاره
ی
 یوهشاندنهڵوهكان

 شكایك، له عه
ا
ن  الیه  وردستاتی سوور لهناوبردتی ك و له  وه شاندنه ڵوه كیدا هۆكاری هه یه وه توێژینه  بدوڵڵ

 : وانه ، له وه ڕێنێته گه ند هۆكارێك ده بۆ چه  وه ستالینه

 .بۆ شۆڕیسژ ئاگری  كه وقاز و كۆماره هاوسۆزی كورداتی قه* 

 . كه كۆماره   تی و خواستی باقرۆڤ بۆ كۆتایهێنان به زایه ناڕه* 

مدانه وه* 
ا
 .تاتورك مال ئه فا كه ی خواستی مسته وه ڵ

  وه* 
ا
 .ن رمه راتی ئه ی داواكاری و خواستی رێبه وه مدانهڵ

، كوردستاتی قه  و جۆره به ی موڵیك   كاتی كرده كان و میدیاییه كان و خولدییه میتی مانییه رزه وقاز و سه ستالی 

تدارێتی شیوعییه سه ی ده درێژاتی ماوه  به.  وه ربیجاتی نوێ و ناوی كوردستاتی سڕییه ئازه
ا
تدا  كاتی سۆڤیه ڵ

ی رێگه نانه ته. وقاز كرا قه  و پاكتاوی كورد له  وه كار بۆ سڕینه ی  راژه  دا كورد بچنه ده ی نه ت ستالی 

 .مێنێت ن و تۆزیان نه یوت با قڕ بكه و ده  وه ربازییه سه



ت،  ی سۆڤیه3299ی ئاماری  گوێره   ر و به به  تی راگواستتی كوردیان گرته كان سیاسه په چه  وه ه3299  له

 31س موسڵمان بوون و  كه  993زارو  هه 11  یه و ژماره له.  س بووه كه  381زار و  هه 92ی كورد  رهژما

دی بوون كه  191زار و  هه ی  
ی كوردان موسڵمانن و 81%تدا  كاتی سۆڤیه كۆماره   گشتی له   به. س ئێ 

ی و دابه%91 دیی  ی  
تاتی ئه سه ش بوون به یان ئێ 

ا
 .رمینیا و گورجستاندا ر وڵ

ووی سۆڤیه   كوردان لهراگواستتی  ژ  
 تدا مێ 

  ت، به كێتی سۆڤیه تی كۆمیسیاراتی میلیل یه نجوومه دا، ئه( 3217یۆلیۆی / مموز ی ته7)  له

وان  خچه ربیجان و نه رمینیا، ئازه كاتی ئه سنووری كۆماره  كان له موسڵمانه  رسوومێك بڕیاری دا كورده مه

و  ئه. ربیجان درووست بكرێت رمینیا و ئازه كاتی ئه وان سنوورهنێ  كراو له غه ده ی قه راگوێزرێن و ناوچه

رمینیا  ئه  له" میگرین"ی  ناوچه  له. ری تۆمار كردبوو ئازه  خۆیان به  ، كه وه گرته ی نه و كوردانه ئه  ته ڵمه هه

اخان، زوفون، ئه زه"كاتی  و ناوچه ، بیلیا سۆڤار، ئیسێی ی ، كردوبلی  ی ایل، كاریاگی  تارین، س نگالن، جێی

ی و لینكوران تی كورد راگوێزران و  3191  زیاتر له" ماسالی 
ا
غستنان كران  وانه سیان ره كه  839هاووڵ ی قێ 

و   ندرابوون، ئه یه ڕاست وا تێگه ڵیك ئاسیای ناوه خه  و كاته ی كازاخستان كران و ئه وانه سیان ره كه  131و 

اوی نازییه   به  كوردانه  .كانن كرێگێ 

  تر له كیلیۆمه  91  رمینیا، كه ئه  بوڤیان له ی ئه ناوچه  له 3217  ستان و له وه نه  وه هكان ب شیوعییه

گشتی    به. كاتی كازاخستان سته ده  دووره  راگوێزران بۆ ناوچه  زاران كوردی دیكه ، هه دووره  وه ریڤانه یه

 خۆیان و ئاژه هه 911
ا

تی كورد، ناچار كران ماڵ و حاڵ
ا
   وییه كانیان و زه مانهڵ و سا زار هاووڵ

   وانه ت ره كێتی سۆڤیه كاتی یه سته ده  دووره  و ناوچه ره ر به فه نده مه شه  جێبهێڵن و به كانیان به كشتوكاڵییه

 .كران

 بۆشاتی نه  كه چۆڵبووتی ناوچه
كاتی  نییه رمه ری و ئه ملمالنت   نێوان ئازه  كه ناوچه  ماتی كورد له و بووتی

 .رمێی كرد گه   كه اماتی كورداتی راگوێزراو و جینۆسایدكراوی ناوچهر خاك و س سه له

ی راپێج  ئۆزبه فه  به 3211  بوون له ی هه و كوردانه گورجستانیش، ئه   له یا   رماتی ستالی  ی غێ  گستان و قێ 

یتی دووه  كران و له یا  سارده  شته ده  زاران كورد له دا هه و ساڵه ری ئه نۆڤێمبه/ م تشژ ی غێ   قێ 
و  كاتی

  . وه ق بوونه رما ره ر سه به گستان له ئۆزبه
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