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لە ناگۆرنی قەرەباغەوە بە زۆر ی سەدەی ڕابردوو ٣٠سۆڤییەت که لە کۆتایی ساڵەکانی دەیەی  دانەیکورئەو 
خوازیاری ]بەردەوام[ ەوە، بوون ی ئاسیای ناوەڕاست )کازاخستان، ئوزبەکستان، قرقیزیا( دوورخراان بۆ واڵت

 نەدا. تمێژووییان لەدەس دادگەریی بوون و بۆ ماوەیەکی دور ودرێژ هیوای گەڕانەوە بۆ زێدی
پێناسە  ڕووسیا ڕەسەنەکانیوەکو یەکێک لە گەلە بە چەشنێکی فەرمی ئەوەی ئاشکرا و ڕوونە، کوردەکان 

 ێوبەرایەتییەکەیناوەندی بەر کهکوردستان  هەرێمیو چەندیین سەدە لە باشووری قەفقاز ژیابوون.  نکرابوو
نی لە چوارچێوەی کۆماری ئازەربایجانی زایی 1٩٢٣لە ساڵی  ،بوو الچین(کرایە )دواتر  شاروچکەی آبدالیار

سنووری کۆماری ئەرمەنستانی یەکیەتی سۆڤییەتی سۆسیالیستی سەر یەکیەتی سۆڤییەتی سۆسیالیستی و لە 
 پێکهێندرا.

بە شێوەیەکی بەرباڵو وەک"کوردستانی سوور" بەناوبانگ بوو و، ڕۆڵی لە بەرزبوونەوەی بزووتنەوەی  ئەم ناوچەیە
نسە)سوریا( و بریتانیای اەکانی ژێردەسەاڵتی فەرچتورکیا و ئێران، ناو له ڕزگاریخوازی کورد –نەتەوەیی 

هەوڵی  ،لەم ناوچەیەهۆیەکانی درووستکردنی کوردستانی خودموختار  گەورە)عێراق( هەبوو. یەکێک لە
 –ئەرمەنستان  ئەرزییبەرەنگاربوونەوەی له  کەمکردنەوەی ئاستی توندوتیژیبۆ حکوومەتی سۆڤییەتی 

لە  "درووستکردنی "ناوچەی ناوبڕەو ئازەربایجان، لە ڕێگای پێدانی چەند ناوچەی کێشە لەسەر بە الیەنی"سێهەم" 
ەرەباغی ئازەربایجان بوو. ناوی کوردستان ئیتر لە ساڵی نیوان ئەرمەنستان و هەرێمی خودموختاری ناگۆرنی ق

بە کوردستان بەکاردەبرا. کوردە موسڵمانەکان  هەرێمیوە، واته دوو ساڵ پێش دامەزراندنی فەرمی  1٩٢1
یەکەم سەرۆکی  ڤعەلی ئوغلی حاجیدەژیان، هوسی حوسێن بە چەشنێکی چڕ لە هەرێمی کوردستانگشتیی 

ۆتورلو، قر، اقشالق، کەڵبەجەئەو هەرێمە ناوچەکانی)دایرەی( قەرهەرێمی کوردستان بوو.  یکومیتەی بەرێوەبەری
هەزار کەس  ٥1،٢ئەو هەرێمە  ڕێژەی دانیشتووانیحاجی و مورادخانلی لە خۆی دەگرت.  –قوباتلی، کورد 

%( ٠.٥کەس) ٢٥٦%( و ئەرمەنییەکان ٢٦،٣کەس) 1٣،٥٢٠%(، تورکەکان ٧٣،1کەس) ٣٧،٤٧٠کوردەکان  ،بوو و
زمانەکانی قوباتلی، کورد زۆرینەی لە تەواوی ناوچەکان بێجگه لە تورک  لەم دانیشتووانەیان پێک دەهێنا.

  ٣٣٠ و ناوچە ٦، هەرێمی کوردستان بریتی بوو لە 1٩٢٥دانیشتووانی پێک دەهێنا. بە پێی زانیارییەکانی ساڵی 
پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی ئەم خەڵکه بە ڕادەیەکی زۆر دا یەکیان گرتبوو. شوورای دێ ٦٣ نێو که له ئاوایی
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خەسڵەتی عەشیرەیی خۆیانی پاراستبوو، شێوەی ژیانی بەشێک لە کوردەکان لە چەشنی نیوەکۆچەریی بوو، 
 دەژیان. دابەشێکی زۆریش لە ئەشکەوت و خێوەتەکان

له الیەن  یەکانهەروەها فێرگە پیشەیی ناونجیمانی کوردی، فێرگە و خوێندن بە ز انیدروستکر به هۆی
ەتی یدەیان کورد دەرفەتی خوێندن لە زانستگاکانی یەکیەتی کۆمارەکانی سۆڤییەتەوە، یحکوومەتی سۆڤ

هێنا،  ڕۆژنامه و گۆڤار بە زمانی کوردی چاپ و باڵوکرایەوە و ڕادیۆی خۆجیی دەستی  تسۆسیالیستیان وەدەس
وەک ئازەربایجان، ئەرمەنستان، گورجستان و تورکمەنستان ی سۆڤییەت لەو کۆمارانهسەردەمەدا  وبەکار کرد. لە

اوەکانی زمانی بە زار فێرکارییو  فێرگهناوەندەکانی کولتوری کوردی و  ،کە خەڵکی کوردی تێدا دەژیا
لە ساڵە کورد وەکو گرووپێکی ئەتنیکی به گەشەسەندنی  دەرفەتیی ەبارودۆخ و ڕەوش ئەو . اسازکر کوردی

یان تانی کۆمارەکان دەستگۆڕا. کاربەدەسدا 1٩٣٠، لە سااڵنی دەیەی ەت دابوویسەرەتاییەکانی حکوومەتی سۆڤی
ەتی یکەمینەکان کرد. لە کۆماری ئازەربایجانی یەکیەتی سۆڤیبە سیاسەتی تواندنەوەی ئیجباریی گەلە 

 خێزانێکی تیناوی بنەماڵەکۆتایی  وەبەدوا پێکرد. لەو کاتە یتتورک کردنی کوردان دەسبە  ڕێبازی داسۆسیالیستی
هەر  .بەخۆیەوە گرت ی"، "ئۆڤ"، "یان"، " شویلی"، "دزی" و لەم چەشنەڤ" ئوغلی"، "ئیپاشگریزۆری کورد 

شەشەمین کۆنگرەی ەمان شێوە، مانەوەی هەرێمی کوردستانیش ئیتر زۆری نەخایاند و بە پێی بڕیاری ه بە
. وێرای ئەوەش کوردستانی اندرێهەڵوەش ئەم هەرێمه  1٩٢٩ئاوریلی  ٨لە  شووراکانی ئازەربایجان سەراسەری

چووە نێو مێژووی  1٩٢٣-1٩٢٩لە سااڵنی دموختار لە یەکیەتی کۆمارەکانی سۆڤییەتی سۆسیالیستی وخ
 مێژوویی کوردی پێکهێنا. بڕگەیەکی گرینگی یادەوەریبزووتنەوەی نەتەوەیی کورد و 

بەشێکی  ەت هاوچارەنووسی زۆربەی گەلە سەرکوتکراوەکانی تر بوون.یکوردەکانی سۆڤی 1٩٣٠-٤٠ی ن لە سااڵ
کازاخستان، ئوزبەکستان و له  ناوچەگەلێک هەمیشەییان بۆلە شوێنی ژیانی  بوون موسلمان که بە گشتی زۆریان

تان و سزیدی لە ئەرمەنئیتەنیا دانیشتووانی کوردی نەبوون.  بۆ ژین شوێنێکی گونجاوقرقیزیا دوور خرانەوە کە 
 لە شوێنی خۆیان مانەوە. رجستان، هەروەها کۆمەڵگای کوردەکانی تورکەمەنستانوگ

ڕێکی ەلە تورکیا و ئێرانیان لە کاتی سەرهەڵدانی شکردن ەت ئەگەری هەڵوێستی الیەنگری یسۆڤی کاربەدەستانی
وەکو بیانوو بۆ دوورخستنەوەی کوردان بۆ یان  ]سۆڤییەت[چەکداری لە الی باشووری نوێ یان تێکهەڵچوونی

ستالینیستەکان مێژوویان باش نەدەزانی، کاتی شەڕی ڕووس و تورکەکان، تابوورەکانی کورد لە قەفقاز دەهێناوە. 
وێنەیان لە خەبات لەگەڵ ژێر ڕێبەرایەتی ژنراڵی کورد عەلی ئەشرەف ئاغای شەمسەدین و پاڵەوانییەکی بێ

لە  کرانیان رکوتوێرای دوورکردنەوەی بە زۆر و سەکوردە گیانبەدەربردووەکان  بوو.تورکەکان پیشان دا
دژ بە داگیرکەرانی هیتلێریی لە سااڵنی شەڕی  هەتی سۆسیالیستی، ئازایان یدەمی یەکیەتی کۆمارەکانی سۆڤیرسە

بەخشراو و پێ  انەتییگەورەی نیشتمانی بەشداریان کرد و، سێ لەوان عینوانی  بەرزی قارەمانی یەکیەتی سۆڤی
 ەاڵت کران. پلە و مێدالیا خپێدانی بە  لەوان زاران کەسەه

ی ٥٠کە پاش مردنی ستالین لە ساڵەکانی دەیەی  یتاوانانهبێ و گەیشتووکوردە ئازار پێ وپێدانەوە بە یباوەڕی
. کاربەدەستانی یمێژووی ەکیدادگەریی ەوەیدن ی پێکرد، بە داخەوە نەبوو بە هۆی بووژانتسەدەی ڕابردوو دەس

کۆمەڵگای ەدا. هەتا ئێستاش ن کۆماری سۆڤییەتی ئیزنی گەڕانەوە  بە ماڵ و زێدیان بە زۆرینەی کوردەکان 
یەکان توانیویانە لە یزیدئیو، تەنیا کوردە  دەژینکوردە دوورخراوەکان لە کازاخستان، ئوزبەکستان و قرقیزیا 



و بوون بە شارومەندی هاتنە ڕووسیا هەزار کوردی باوەڕپێدراوە  سەدلە  پتر .ئەرمەنستان و گورجستان بمێننەوە
 . افدراسیۆنی ڕووسی تەواو مافی

الچین  ۆەتی بە چەشنی جۆراوجۆر دژایەتیان لەگەڵ گەڕانەوەی کوردەکان ب یازەربایجانی سۆڤیکاربەدەستەکانی ئ
 ،یەکیەتی کۆمارەکانی سۆڤییەتی سۆسیالیستی یگۆرنی قەرباغ کرد و، پاش هەڵوەشان ناو ناوچەکانی نزیک بە 

ئازەربایجان. کوردەکانی ئازەربایجان لەو  یدەوڵەتی نوێ حکوومەتییناسیۆنالیزم بوو بە بەشێک له سیاسەتی 
نەدا کوردە دەرکراوەکانی پێشووی کوردستانی سوور  یڕێاسیمیلە ببوون و باکو ئ بە ڕاستی ئیتردەمەدا رسە

 .ی قەرباغناگۆرن  بگەڕەنەوە بۆ
و حکوومەتی ئەرمەنستانیش سەبارەت بە  ناسێنراو (ناگۆرنی قەرەباغ)ئارساخ خؤ بەکۆماری کاربەدەستانی 

کوردە باوەڕپێدراوەکانی الچین هەتا رادەیەکی زۆر هەر ئەو هەڵوێستەیان هەبوو. ئەوان پێیان وایە، کوردەکان 
ئەگەری ئەوەیان هەیە ببن بە ستوونی بە هۆی باوەڕی ئیسالمییان لە کێشەکانی نێوان ئەرمەنستان و ئازەربایجان 

 پێنجەم.
بۆ  باغ هیچ هیوایەکەەی حکوومەتی ئازەربایجان بۆ گەڕاندنەوەی کۆنترۆڵی خۆی لە ناگۆرنی قەرهەوڵی تاز

بۆ الی گۆڕی پێشینیان و زێدی خۆیان. لە  یانبۆ گەڕانەوە ناهێڵێت کانی کوردستانی سوورمیراتبەرە کوردە
وردەکانی الچین بۆ بارودۆخی خراپتربوونی ڕەوشی ناوچە و خۆتێوەردانی تورکیا لەم کێشەیەدا شانسی ک

 .فریس دەگاته یمێژووی ەکیبووژاندنەوەی دادگەریی
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