
 
 

"قاچاغ نەبی"لە بارەی ڕۆڵەی بەناوبانگی کورد      
                     

 لەتیف مەممەد                    
 ئاوە لە ڕووضییەوە: د. کامران ئەمیه رەرگێو                                             

 
 پێشەکیی وەرگێر

  
بەختەوەراوەی ئابىوری، وەتەوەیەک کە دەوڵەت و کیاوی خۆی وەبێ، وەک هەر لە ژیاوێکی 

بێبەظ دەبێ، بەڵکىو پێىاضە فەرهەوگییەکەغی لێ زەوت دەکرێ. زەوتکراوی   کۆمەاڵیەتی و ضیاضی
مافی وىوضیه بە زماوی زگماکی دەبێتە هۆی ئەوەی کە وىوضەر و غاعیر و بە گػتی ڕووواکبیری 

 و لە جیاتی خسمەتی زماویبىىوضه  وەتەوەی ژێردەضت بە زماوی وەتەوەی دەضەاڵتذار بیر بکەوەوە،
خۆیان، یاریذەی گەغەضەوذوی زمان و بیر و فەرهەوگی وەتەوەی داگیرکەر بذەن. لە الیەکی 
دیکەغەوە غىڤێىیسمی دەضەاڵتذار هەوەڵ دەدا حاغا لە بىووی ئەم وەتەواوە بکا یاخىد مێژوو و 

 .کەضایەتییەکاویان چەواغە بکا
لە وێىان چىار واڵت و باڵوبىووەوەی بەغێکی  کىردیع بە هۆی دابەغکراوی ویػتماوەکەی

بەرچاوی خەڵکەکەی لە ئازەربایجان و ئەرمەوطتان و کازاخطتان و بە گػتی لە باغىری لەفماز، 
ویسامیی »بەڕەوڕووی ئەم دیاردەیە بۆتەوە و لەم ضۆوگەیەوە گەلێک کارەضاتی تىوظ بىوە. کاتێک 

د لەالیەن ئێراوییەکاوەوە وەکىو فارش و لە الیەن ی کىر٢١، غاعیری بە واوباوگی ضەدەی «گەوجەوی
ئازەرییەکاوەوە وەکى تىرک یان ئازەری پێىاضە دەکرێ، یان ڕەگەزی کىرد بىون لە لارەماوە 

زەوت دەکرێ، بەغێک لە مێژووی کىرد « لاچاغ وەبی»و « کىێرئۆغلی»ئەفطاوەییەکاوی کىرد وەکىو 
وەتەوەیە لەو کەضایەتییە واوداراوەکە هێمای ئازادی، و، هەوڵ دەدرێ کىلتىری ئەم  چەواغە دەکرێ 

 .دادپەروەری، فیذاکاری و لەخۆبردوویی لە پێىاوی گەلەکەیان دان، بێبەظ بکرێ
[، بە پێچەواوەی ٢١١١-٢١١١لە کۆماری ئازەربایجان پاظ لە وێىبردوی کۆماری ضىوری کىردضتان]

اوی دیکە بگیرێ، بەداخەوە هەلىمەرجێک بیر و هسری مارکطیطتی کە دەبىو ڕێس لە مافی وەتەوەک
خىڵما کە هەتا ئێطتاظ حاغا لە ڕەگەزی بەغێک لە کەضایەتییە کىردەکاوی ئەم واڵتە دەکرێ و 
مێژوووىوضە ئەدەبی_ ضیاضییەکاوی ئەم واڵتە وکۆڵی لە کىردبىووی غاعیر و وىوضەرە بەواوباوگەکاوی 

عەلی »، «غامۆ عارف»، «ضلێمان ڕەحیمۆف»، «ویسامی گەوجەوی»داویػتىوی ئەم واڵتە وەکىو 
یان لارەماوە وەتەوەییەکاوی « غامیڵ عەضکەرۆف»، «حىضێه کىردئۆغلى»، «ضەمەد وەرغىن»، «وەلیۆف
و هتذ دەکەن. بە داخەوە دابەغکراوی کىردضتان و وەبىووی « لاچاغ وەبی»و « کىێرئۆغڵى»وەکى 



وەڕەخطاوذوە کە زاوایان و پطپۆڕاومان لەم دەوڵەت و کیاوی کىرد ئەم دەرفەتەی بۆ ئێمەی کىرد 
بىاراوەدا چاالک به و بە پػتیىاویی دەوڵەتێکی وەتەوەیی هەوڵ بذەن ڕووواکی بخەوە ضەر خاڵە وادیارە 
 .و غاراوەکاوی مێژووی ئەدەبیی کىرد و ئەم چەغىە کەضایەتییاوە بە خەڵکی بىاضێىذرێىەوە

لتىری کىرد جێ پەوجەیان بە واضاوذن و بە لە ویى کىرداوذا چەوذ دڵطۆزێکی ئەدەب و کى
خاوەوکردوەوەی ئەو جۆرە لارەماواوەوە دیارە. مامۆضتا ئەوىەر ضىڵتاوی لە ڕۆژهەاڵتی کىردضتاوەوە 

لەدایکبىوی ئەرمەوطتان )دەربارەی کەضایەتیی « لەتیف مەمەد»)ئایا کىێرئۆغڵى کىرد بىوە؟(، 
ازاوەی کىرد؛ ضەبارەت بە ڕۆڵەی بەواوباوگی کىرد ئۆغڵى لە بسووتىەوەی وەتەویی_ڕزگاریخى کىێر

لە دایکبىوی کۆماری ئازەربایجان )وامەی ضەرئاوەاڵ بۆ ئاکادێمی « تاهیر ضلێمان»، «(لاچاغ وەبی»
زاوطتیی ئازەربایجان: ویسامیی گەوجەوی کىرد بىوە و بە زماوی کىردییع وىوضیىیەتی( لەو تىێژەر و 

ەوە و واضاوذوی ئەم کەضایەتییاوەدا گەلێک هەوڵیان داوە و زەحمەتیان وىوضەراوەن کە لە پێىاوی دۆزیى
 .کێػاوە کە جێگای ڕیس و پێساویىه

*** 
 

گەلێک بەواوباوگە. ئەوان گۆراوییان « لاچاغ وەبی»لە وێى کىرد و ئازەرییەکاوی باغىوری لەفماز 
دروضت کردووە. ئەو هەتا بەضەردا هەڵ گىتىە، کتێبیان لەضەر وىوضیىە و فیلمگەلی هىوەرییان لێ 

ئەمڕۆ، بۆ زۆرکەش هێمای خەباتی دژ بە 
ی زاییىی ٢٥٨١دەضتەاڵتذاراوە. لاچاغ وەبی لە ضاڵی 

لە بىەماڵەیەکی هەژاری کىرد لە گىوذی ئاغاخی 
 (Zangezur) ( ضەر بە واوچەی زاوگسور١مۆللى)

ئێطتا، کە  (Qubadli District)واوچەی لىباتلیی)
اوی ضىور بىوە( لە پێػتر ضەر بە کىردضت

ئازەربایجان لەدایک بىوە. ڕۆژێك، کە باوکی 
دەکەوێتە ژێر پەالماری بەگێک، بۆ بەرگریکردن لە 
باوکی هێرظ دەکاتە ضەر فێیۆداڵەکە. لەم 
پێىەوذییەدا دەیگرن و حىکمی زیىذاوی بۆ 

و بگەڕێتەوە  دەبڕوەوە، بەاڵم ئەو دەتىاوێ ڕابکا 
دوەوەی زێذی خۆی. لاچاغ وەبی بە کۆکر

ضاڵ دژ  ١٢هاوبیرەکاوی، چەک بەدەضت، ماوەی 
بە حکىومەتی دەضتەاڵتذاران و مەئمىورەکاوی 
تێسار خەباتی کرد. وێرای چاالکی لەمبەر و 

ئەوبەری چۆمی ئاراش، یاریذەی وەرزێرە هەژارەکاوی دەدا. ئەواویع بە وۆرەی خۆیان یارمەتی و 
 .ی و ئەفطاوەیان بۆ دروضت کردبىوهاوکارییان دەکرد. هەر ئەوان بىون کە گۆراو



لە درێژایی تەواوی ئەو ضااڵوەدا هەجێ )هاجێ، هاجەر(ی هاوخەباتی کە لەبەکارهێىاوی چەک لە 
 .هاوژیىەکەی کەمتر وەبىو، لەوپەڕی دلێری و بىێریذا لە تەویػتی لاچاغ وەبی بىو

 دەرەلەتی دەتىاوێ چەکذار ژوەکىردێکی» …«تىێژەری ئەرمەوی ک. خاچاتىرۆڤ ئاوا دەوىوضێ
 دایکێکی کە بکا کچێک لەگەڵ زەماوەوذ وابێ ئامادە گەوجێک هیچ. بێ دیکە گەلێکی پیاوی چىار

 کىردەکاوذا وێى لە پێیە بەم و، کۆوە ڕادەیەک تا ژوان دەربارەی تێڕواویىە چەغىە ئەم. هەیە ترضەوۆکی
)بڕواوە: « ە پیاوان بەجێ وامێىه.تەرێکی ژواوەی بىێری پێک هێىا کە لە هیچ بىارێکذا لچەغىەکاراک

، ٢٥١١، تفلیص، ١٢ژمارەی  –ضەرجەمی بەڵگەکان بۆ غیکردوەوەی غىێه و هۆزەکاوی لەفماز 
دوژمه کە لە بەرەی غەڕی ئاغکرادا دەرەلەتی ئەو وەدەهات، پەوای بردە بەر چەکی (. ٥٨الپەڕەی 

واوچەی وەخجەوان، بازرگاوێکی  فەرماوذەری ٢٥١٨ئەزمىووکراوی خۆی واتە فێڵ و دەهۆ. لە ضاڵی 
ئىردوبادی بە واوی پاغا حاجی فەرەج کە لە غاری ورمێ خەریکی بازرگاوی بىو، بۆ کىغتىی وەبی 
لەو کاتەی لە دیىی ئێراوێ بىو، ڕاضپارد. پاغا حاجی فەرەج تىاوی دوو کەش لە الیەوگراوی وەبی بۆ 

ەربەالیی ئیمام لە الیەن ئەم بازرگاوەوە جێبەجێکردوی ئەم پیالوگێڕییە ڕابکێػێ. غێخ حىضێه و ک
بەکرێ گیران هەتا لاچاغ وەبی لە ڕێگای گەڕاوەوەی لە غاری کەربەالیی بکىژن. )بڕواوە: 

لە  ٢٥١١ی مارضی ٢١(. وەبی لە ڕێکەوتی ٢٢١ئەوطیکلۆپێذیای ئازەربایجان، بەرگی ضێهەم، الپەرەی 
 .گىوذی الریه لە باغىوری ئازەربایجان کىژرا

لاچاغ وەبی هەتا ئەمڕۆظ لە بیرەورییەکاوی خەڵکی ئەمەگذاردا زیىذووە. ئەو گۆراوییاوەی  بەاڵم
ضەبارەت بەو گىتراون هەتا ئەمرۆظ هەروا بە دڵی جەماوەرن. ضىلێمان ڕەحیمۆف وىوضەری بە 

بە »و جەالل بەرگىغاد ڕۆماوی « هەڵۆی لەفماز»واوباوگی ئازەربایجان کە بە ڕەگەز کىردە، ڕۆماوی 
یان وىوضیىە، بەاڵم ضاوطۆری ئازەربایجان ئیجازەی بە وىوضەرەکان وەدا تا باضی ئەو « ىاری بۆزاتض

وەتەوەیە بکەن کە لارەماوەکەی ئەواوی لێ هەڵکەوتىوە. لە تەواوی ئەو بەرهەماوەی لەالیەن 
تایبەتی  وىوضراوەی ضىلێمان ڕۆضتەم( بە« لاچاغ وەبی«وىوضەراوی دیکەوە وىوضراون )بۆ وێىە: غاوۆی

پێذاگری لەضەر ئەوە دەکەن کە وەبی ئازەربایجاوی بىوە، لەم حاڵەتەغذا مەبەضتیان زۆرتر تىرک 
بىوویەتی، هەرچەوذ ضەرچاوەکان بە تایبەت غایەتی بۆ ڕەچەڵەکی کىردیی ئەو دەدەن. بۆ وێىە ش. 

گسوری هەرێمی ژیاوی ئابىوریی وەرزێڕەکاوی ضەربەدەوڵەت لە واوچەی زاو«پ زیلیىطکی لە بابەتی
( بە ڕاغکاوی دەوىوضێ کە خەڵکی مۆللى بە تایبەتی بە زماوی کىردی لطە دەکەن. ١ئەلیساوێتپۆڵ)

هەروەها لە تەواوی ڕۆژژمێرەکاوی لەفماز کە لە تفلیص چاپ و باڵوبىووەتەوە )بڕواوە بۆ وێىە ضاڵی 
مۆللى لە هەرێمی ، («١یىخاری)»(، گىوذی ئاغاخی ٢١٢١؛ هەروەها ضاڵی ٢٥١، الپەرەی ٢٥١٨

 .ئەلیساوێتپۆڵ، واوچەی زاوگسور وەک واوچەیەکی کىردی پێىاضە دەکرێ
ژن مایەوە، پاغان مێردی بە هەمسەی گۆراویبێژ   هاجەر پاظ مردوی مێردەکەی ماوەیەکی زۆر بێىە

 کرد کە گەلێک گۆراویی بەضەر لارەماوەتیی لاچاغ وەبیذا هەڵگىتبىو. ئەوان بىون بە خاوەن کچێک بە
واوی زێىەب کە مێردی بە کىڕی مىحەڕەم کرد. زێىەب و کىڕی مەحەرەم کىڕێکیان بىو بە واوی 
عاغك مەحەڕەمۆڤ کە هەتا کاتی داگیرکردوی لىباتلی لە الیەن هێسە چەکذارە ئەرمەوییەکاوەوە، لە 



بەم گىوذی ئاغاخی مۆللى)هەروەها گىوذی مۆللىی پێػىو( ژیا. هەتا ئەمڕۆظ واوی وەبی پێىەوذیی 
 .و هتذ« ڕێگای وەبی»، «بەردی خۆزان)»غىێىەوە هەیە 

گەلی کىرد بەحەق غاوازی بە کىڕ و کچە واودارەکاوی خۆیەوە دەکا. کرداری ئەوان، ئێمە  
بەرەو پاڵەواوەتی، دڵێری و بىێری باوگ دەکات و هاومان دەدات بۆ ئەوەی لە خەبات بۆ ڕزگاری 

پەروەر و دیمىکراتیک لە ضەر خاکی مێژووییمان بەغذار کىردضتان و دامەزراوذوی دەوڵەتێکی داد
 .بیه
 
 

 :راوێز و په  رچاوه سه
 

 www.Kurdist.ru   ٨٠٠٢ی فوریەی ٦ 

لە واوچەی ئاراراتی ئەرمەوطتان( کىردێکی  ٢١٨٥لەتیف مەممەد بروکی)لەدایکبىوی ضاڵی   .٢
ڕووضیە و ئەوذامی یەکێتی  ، لەwww.kurdist.ru تىێژەر، مێژووواش، کىردواش و بەرپرضی ضایتی

ژۆروالیطتەکاوی رووضیە و فذراضیۆوی وێىوەتەوەیی ژۆروالیطتەکاوە. لەتیف مەممەد پێػتر لە ضااڵوی 
 .لە مۆضکۆ بىوە« دۆضتی –دروژبا « ضیاضی –ضەروىوضەری گۆڤاری کۆمەالیەتی  ١٢٢٢/١٢٢٢
 

 مۆللىی خىاروو  .١
 

3. Elisabethpol Governorate or Elizavetpol Governorate 

 
 یىخاریی خىاروو  .١

 
 :رزیادکراوی وەرگێ

 ومىووەی بەوذی "لاچاغ وەبی" لە ضەر یىتیىوب:

https://www.youtube.com/watch?v=scD87hxc2Q4 

https://www.youtube.com/watch?v=AhbdQyMsHpk 

https://www.youtube.com/watch?v=x3QNsvCQfFE 

https://www.youtube.com/watch?v=d2NZpVxWq_0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=scD87hxc2Q4
https://www.youtube.com/watch?v=scD87hxc2Q4

