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ئارچێی ڕۆزویڵت ئەفسەەەەەەرگ ی زااگ زی یارگ ئە ری ا ژە ڕۆی ەێوی ێو ڕیسەەەەەت و
ەو گ وێییۆر ڕۆزوێڵت  ٢٦ین سەەەەەەریۆ ارگ ئە ری اد سەەەەەەریی ی ە اوای و ێ ەەەەەەویگ
یریوو و ئەو وووار گ ی روار گ یۆ ار ژە سەەەەەەەەا ی ١٩٤٧یی ژە اۆڤارگ ییڵ ئیسەەەەەەەەت
جۆر ا یید واڵو یریۆوەو .
***
ئاویوی اسیۆ اژیس ی یوری ویوە یوریسوا ێ ی سەروەخۆد ژە اوهگ ییسا ورگ ١٩٤٥
وا ییسەەا ورگ ١٩٤٦د ژە چویرچێوهگ یهو ەوێ ی وچووک ژە یوریسەەوا ی ئێرینیی وهییهات.
چۆ ی یەوی یی ەزرین و ێ هاو ی یۆ ارگ یورید ێیووگ یورت و ڕ ژەرووییوگ ئەود
ەەەروه ەەا وێ چوو ی یوتو ڕو ژەەە ەەەیەەاوگد یەەەیێەەل ژەەە وەەەسەەەەەەەەەر ەەاوەەە ەەەره روون و
وەرچاو یا ی سەیهگ ویسوە ە ژە رۆی ەێوی ێوهڕیسویی.
اەەەژێەەل ییەەاریهگ ەەاژێ ی وهک ەەایۆیی و یێ ەەەەەەەەەگ ێو عەەە ەەەەەەەیرهوەەەیەەاند ال ی یی
ئی ریاژیسەەەەەوەیاند سەەەەەیسەەەەەو ی یۆ ەێیەوید ئازییەوی و جوی ێرگ وە ەەەەەێوهگ سەەەەەەیهیا ی
ێوهڕیسەەتد یوریییەوییەیی ژە خۆیی قەویسیریود ڕایروارفت ووو ی ەسەەەژەگ یوری ان
زۆر وە وا ەەی وۆ یهریهخەن .ژە ە ان یاویی ئەو ریسەەوییە ە ان وۆ یهسەەت ی ەەان یهیەن یە
ئەو خە ە ەرایز یەیگرووو ەوووه و ئێسەەەەەەەوا وە سەەەەەەەەر ێ ج وێویید یە ە وویان
یوی ی ئەوی ن ییوە یریوه.
ێزهیا ی وریوا یا و سۆڤیەت ژە سی وا ورگ ١٩٤١یی ئێری یان ییایریری و واراەوو ەیان
وە رهزی ەەەەەەەا ێچاوه .سەەەەەەەەروازهیا ی رهزی ەەەەەەەا ەر یەیەگ وە الیەکیی وۆگ یهرچوون و
چەیەیا یان یان فرۆ ەەەتد یان یەووە یهسەەەت ئەو عە ەەەیرهوا ەگ یەوی سەەەەرهڕیگ ەوڵ و
وێ ۆ ەەەا ی زۆرگ رهزی ەەەاد سەەەیسەەەو و یی و ەریوی عە ەەەیرهویی خۆیان ەروهیی خۆگ
اریسوووو.
عە یرهوەیا ی یوری یە ژە ە وە یه اخاوییەیا ی س وورگ عێریق و وورییە یهییاند
ویوە ژە ایۆ ژە و ارگ ز جیره یێوهیا ی ئاریریت ژە وایوورد ەوا قەسەەرگ ەەیرن ژە سەەەر
رێگاگ یر ا ەەان و وەغیید ژە وا ەەوور ژەو عە ەەیرهوا ە ووون یە یهرفەوەیەیان قۆزوەوه و
ژە رووخا ی ح وو ەوی ئێرین فره یە یان وهرارت .ژە ە وە یگ وایوور وە ۆگ ئەوهگ
یە سەەەەەەۆڤیەت ێزێ ی زۆرگ ئەروە ەەەەەەی ژە ەەەەەەارهیا ی رهزیئیەد ەەەەەەا وردخۆگ و ایۆد
ی وەجێ یریووو؛ عە یرهوەیا ی رۆیئاویگ اۆژی ور ێ خۆیان وە ێز و ت ئە سووور
وە سۆڤیەوییەیان یهزی ی.

یویگ ژە ێو چوو ی ئاسەەەەویرگ یهسەەەەێوی یهو ەوی اوه ییی ئێریند سەەەۆڤیەت ێوه یگ
خۆگ ژەاەڵ عە یرهوەیا ی وهک جەالژی ژە وایوورد اک ژە یێوهیا ی رۆییوگ ا ورد
ەریی ژە رۆیئاویگ '' رهزیئیە'' ایەییر ریارت و یرێیهگ ێیی .ئەو عە ەەەەیرهوا ە ژەالیەن
سەەەەەەۆڤیەوەوه ئیز ی وە یهسەەەەەەوەوهارو ی یهسەەەەەەەێوی اوچەیا ی خۆیان ێیرید وە ەرجێل
ێ ایەوی ە وە یهیە و ارێزن و یهغڵ و یی ی وە ئەروە ەەەەەەی سەەەەەەوور وگەیە ن .ژە اوچە
وەریل و یووریەووووه یا ی یزیل رێگاگ یر ا ەەەەەەەان و وە غیی یە یەیێل ژە ەەەەەەەوێ ە
اری گ و سەەەەەەرهیییەیا ی یوه یگ و ێ ان و وری ی یەرهسەەەەەەگ ێویسەەەەەت ژە ێوین وێوە
او ەی ا ە رۆیئاویییەیان و یەیییەویی سەەەەەۆڤیەت ییووود عە ەەەەەیرهوەیان ژەالیەن ێزهیا ی
ئی گالیسەوه وە وەویوگ وێیه گ و یه وت یریووون.
یویگ ا ەی ە و ەێو ی ئێری ییەیاند ە وە یێ ی اەورهو وەرواڵو ژە ێوین ێزهیا ی
ئی گالیس و سۆڤیەتیی ئازیی ووود یە یوریهیان یهیا ووی ی ویهێ ە یێریهسەێوی خۆیان.
ژەسەەەەرهواوه یوو اوچە ئاییوهیان وێییووو .یەییان ەریوین و یێوهیا ی ەوری ان ووود
یە ەح ویخا ی یا یسەەەەا ان یهسەەەەەێوێ ی ژەرزۆیی ژەو اوه یی ەزری یووو .ە وە یهیەگ
وری وا ە ووود یە حە ەره ەەەەەەەییخان ح وو ەوێ ی ژەوێ یهرێ ێل ێ اووو و وە ا ەت
سەریه ت و سەقزی ی یهاروەوه .اووریو اوهیەیی زۆر ووو وۆ عێریق یوور خریوۆوه.
ەریووگ ئەو سەەەەەەەەرۆک عە ەەەەەەەیرهوا ەد یاوی خۆگ ژە الیەن یهو ەوی ئێری ەوه وهک
یهسەەەێتییر و جێگرگ یهو ەت ژە اوچەیەیی وە رهس ە ی اسەەریوووند وەێ ا اوهیەک
ئەروە ی ئێرین اوچەیا ی اروەوه و ئەوی ی یهریری ەوه وۆ عێریق.
ەوا ئاخر و ئۆخرگ سەەەەەەەا ی  ١٩٤٥ە ووگ ئەو وە ەەەەەەەەگ یوریسەەەەەەەوان یە یەووووو
وا ەەەوورگ خەوی سەەەەقز و وا ە و سەەەەریه ەەەتد وە وەویوگ یەووە یێر یهسەەەەێوی یهو ەوی
ئێرین .وەو جۆره ئەو ە وە یه ئازیی و وەروەری ەد وەروەسەەەەەە ور وۆوه و ووو وە اوچەیەیی
وچووک ژە ێوین ئەو خەوە ژە الیەکد و ێزهیا ی ئەروە ەەەەەەی سەەەەەەۆڤیەوی ی ەەەەەەوەجێ ژە ''
رهزیئییە'' ژە الیەییورهوه.
اوچەیەک یە وە یا وایە ەەەەارێ ی وە ا اگ ریسەەەەوەقی ەگ خۆگ ویییی ووود ە اوای ووو
یە ی ەەەەور وە '' سەەەەاوجواڵن'' اسەەەەریووو یەوی ژە چە ی ییالۆ یورگ وا ەەەەوورگ اۆژی ور ێ
ە ەووووه.
یی ەزری ی یۆ ە ەگ یێ اف
ژە ەەەارگ ە اواید ەەەارێل یە ژەالیەن وێوە او ەی ا ەیا ەوه وە چاره ووسەەەی خۆگ
ئەسەەەەەەە اریریووود جووال ەوه یەییورگ ە وەوییەوی یوری ژە یییل ووو .ژە ١٦گ ا گی
ئااوسەەەەەتیئووویی سەەەەەا ی ١٩٤٣د یه ازیه یەس ژە وریهووریوی و رو ایویرهیا ی ە اوای
یۆ ە ەگ یێ یافد یۆ ە ەگ ییا ی ەوهگ یورییان یی ەزری ی .ی١ی

وە ەوەسەەەەوی ژە وەرچاو ارو ی اری گیی یارگ هێ ید رییهگ ئە یی ا ی یۆ ە ەگ وازه
ێ هەەاووو ژەەە  ١٠٠یەەەس وەەەرهویوورور ەەەچوو وئەەەوی ی ژەەە ەەەەەەەەەا ەەەیەەا ی یۆ ەەە ەەەیی
رێ خریووون.
یۆووو ەوهگ حەوووی ەگ یۆ ە ە قەت یووجار وەیویگ یە ییی ژە جێگە یەک ەیهایری.
ێرهو و رۆاری ی یۆ ە ە وە وەویوگ اسەەەەەیۆ ا یسەەەەەوی ووو و یەیێل ژە ەرجەیا ی ئە یی
ووون ژە یۆ ە ەیی ئەوه ووو یە یی یل و واویی ئە یی ی ییوی یارد ەریوی یان ی ووو وە
ڕ چە ەک یوری ون .وە ژەوەر چاو ارو ی ێوه یگ و وێ ەێوگ یوریهیان و ئاسەەەەەۆرییەیان
ژەاەڵ یەیورد ئەویەسا ە یە ییی یان ئاسۆڕگ ووییەد یهیا ووی ی وون وە ئە یی ی یۆ ە ە.
یۆ ە ە ەوە یا ەر ژە یوریسەەەوا ی ئێریند وگره ژە ارچەیا یورگ یوریسەەەوا ی زۆر
زوو ەرهگ ئەسەەەەەەەوا ی .ۆگ ەرهئەسەەەەەەەوا ی ەیەگ ئەوه ووو یە یوریهیان یۆ ە ەیان وهک
ییەەاریهیەەەیی وێ و رێەەلو ێەەل یهیگ یەەە جیەەاویزییەەەیی زۆرگ ژەەەاەەەڵ حیز و ەەاروەەە
سەەەەەو ەوییەیا ی یوریسەەەەەوان ەووو .ژە ەەەەەارهیا ی یوریسەەەەەوا ی عێریق وهک ووسەەەەەڵد
یەریوکد ەوژێرد سەەەەەەەوژێ ا یەد رهوی یز و ەەەەەەەەقاڵوه ژقی یۆ ە ە ێ هاون .وە ا ەت ژە
یوریسوا ی وورییا یە خەوات و وێ ۆ ان ژە ێ او یوریییەوییی سزی و واوی ی ەرای وۆ
ییارگ یریووود ژقی یۆ ە ە یرو ست یری .سەرۆک عە یرهوەیا ی یهورووەرگ ە اوای وە
اری ی وێ ەر وۆ الگ یۆ ە ەد رییا گەیا ی یە یار ەویی یۆ ە ە یهیهن .ژە الیەن یۆ ە ەوه
وە عە ەەەەیرهوەیان اووریووو یە ئێسەەەەوا ێویسەەەەوی ان وە ئیوه یەد وەێ ژەوی ەیە ژە یی اووویی
ێوه ییوان ژەاەڵ وگرین.
ئەوه ەەەەەوێ ی روون و ئا ەەەەە ری ووو یە ەریووک اەوره ێزهیان ەر ژەسەەەەەەرهواوه
زۆریان یڵ وە ە وە یهیەوه ووو و اەرهییان ووو یە یۆ ە ە و اسەەن و زی یارییان ژەسەەەرگ
ەوێ.
ئی گالیس وە ۆگ ئەوه یە چا ە ەووییە یا ی یەریوک ە ەوووو ژە یوریسەەەەەەەوا ی
وەیهسوەوه ووود زۆر وەوریگ و وە وێوی ییەوه سەیرگ رووییوو ئاڵواۆڕهیا ی یوریسوا ی
یهیری.
ەرچە ی یە یاروەیهسەەەەەوا ی ئی گالیس ژە ەەەەەارهیا ی یەریوکد ەوژێرد سەەەەەوژێ ا یە و
رهوی یز ی ەەوەجێ وووند وەێ ییسەەا ی یارییهیهرگ سەەیاسەەی ئی گالیس ژە وسەەڵد جار وە
جار سەەەەەەەەەرگ ژە ە اوای یهیی .ئی گالیس وۆ ئەوهگ ی ی عەره وان ژە خۆگ ە یا و ە یان
ره جێ ێد ەەەوگرگ ەسەەەەژەگ یوریگ ەیهیریو یچ چە ەەە ە یار ەوییەیی وە جوێ ەوهگ
یوریسەەوان ەیی .وەو جۆره اوێیەیان ژە ئاسەەت یه گی اویرگ اسەەیۆ ا یس ە ی یوری یەڕ و
ەویست ا ەوه.
یهست وێوهریی ی سۆڤیەت

وا ئەو جێ گایەگ ێوه یگ وە سەەەەەەەۆڤیە وەوه وێد ەسەەەەەەەە ژە یە جۆرێ ی یی ە ووو .ویوە
ژەسەەەرهواوه سەەۆڤیەوییەیان وەوه ەاەی ەەوووون یە ژە او یوریینیی یار و ەند ەرچە ی یە
ئەوین سەەەەەەەەا ی  ١٩٤٢وە وا گ ری ی اەوره یهره وە اە یان وۆ وایۆ جارێل ئەو یاره یان
یریووو.
وە ا ەت ژە وە ارگ ئەو سەەەەا ەیی یویگ یر ەەەەی یوریهیان وۆ سەەەەەر او یهیا ی وەرهگ
رۆیئەەەەاویگ اۆ ژی ور ێد سەەەەەەەەۆ ڤیەەەەەت ئەەەەەروەەەەە و یی ەەەەییر ەەەەەگ ئ ێری ی ێ ەەەەاوهو
ییی ەزری ی ەوهی ەرچە ی یە ئەوین وە ۆگ وێیهسەەەێوی ژە ئاسەەت سەەۆڤیەتیی یهرهوا ی یچ
چە ەەەەەە ە ج و جۆ ێ یان وۆ ە اوۆوهی .ئێسەەەەەەوا وییهریهیەوێ یە سەەەەەەۆڤیەت ژە ی ا یز ی
ەسەژەیە و ژە چە ی و چۆ ی وهزعەیە اەی ووێ.
ئازهروایجان و یوریسەەەەەوان ژە سەەەەەا ی  ١٩٤٤یی ڕوووون ژە ئەفسەەەەەەری ی سەەەەەیاسەەەەەی و
یاروەیه سوا یورگ سۆڤیەت یە زۆروەگ زۆریان ژە وسو ا ەیا ی ئازهروایجا ی سۆڤیەت
ووون .یار و وێ ۆ ەەەەا ی ئەوین ژە یوریسەەەەوان ژە الیەن یۆ سەەەەوژی سەەەەۆڤیەت ژە رهزیییەوه
وەرێوه یهچوو .یارییهیهرگ ئەو یارو ە سەەەەەەەووڕی ە یا یوان جەعفەرئۆف ووو یە خۆگ
یەیێل ژە  ١٥٠٠٠٠یوریگ یی ی ەەەوووگ سەەەۆڤیەت ووو .جەعفەرئۆف جلووەرای یوریگ
یهوەر یهیری و زۆر وە ئازییگ و ویڕیییوگ وە او عە ەەیرهوەیان و او یهیا ی یوریسەەوانیی
یهسوڕییەوه.
یار و وێ ۆ ەەەەەەا ی سەەەەەەۆڤیەت ژە ە اوای ژەو رۆیهوه یهسەەەەەەوی ێ ری یە یوو یەس ژە
یاروەیهسەەەەەەەوا ی ئەوین وە اوهیا ید عەویوێئۆف و حاجیئۆف وە روی ەت وە ەوەسەەەەەەەوی
یڕی ی ئەسەەب وۆ ئەروە ەەی سەەوور اوووو ە ەەار .ویییار ووو یە وە رێ ەوت و وە ەەا س
ئەو ەژەیان وۆ رهخسەەەەەا و ژەاەڵ جووێ ەوهگ ەوەوییەویی یوریسەەەەەوان یوه یگیان ارت.
رێ ەووەیە وەو جۆره ووو :رۆیێل عەویوێئۆف ژە یویا ی ە رو فرۆ یی یاورییەیی
ئەەەر ەەە ی چەەاوگ وەەە یەەاوێ ی یوری یهیەەەوێەەت یەەە جەەلووەەەرای یوریگ یهوەەەریی یهوێد
عە ویوێئۆف واریف و ئافەری ی یاوری یه یا یە جلووەرای ی٢ی ە وەوییەوی خۆگ یه وەر
یریووه.
یوریهیەەە یەەە یهریەەەوت یەەەیێەەل ژەەە یی ەەەزرێ ەەەری ی یۆ ەەە ەەە ووود ەەە وێسەەەەەەەەت و
وۆچو ەیەگ عەویوێئۆفی ێ خۆ یهوی و یهسەەەەەەت یهیەن وە قسەەەەەەە و واس و ئاڵواۆڕگ
ویروڕی .ژە یۆوایییی یوریهیە رسەەیار یهیا و یه ێ :ئەاەر اەژی یوری حیزوێ ی یالالی ێل
وێ ند سەەەەەەەۆڤیەت چەک و چۆ یان یهییوێ؟ عەویوێ زۆر زوو رسەەەەەەەیارهیەگ یهقۆزێوەوه و
یه ێ :وۆ ئێوه ژە یێ یهورسەەەن؟ یوریهیە وهێ یهییوەوه و یه ێ :ئێ ە وە یا ژە یهرهوەاەیا ی
خۆ ان یهورسەەەەەەەیین .عە ویوێ وێڕیگ اویهریگد ەسەەەەەەەوی یی وە یهره وە اایەوی خۆگ
یهروڕگ .یوریه یە عە ویوێ یه واوەوه ا ێل و ژە وێ یهرێ وە اوڕێیا یورگ رێوەرییەویی
یۆ ە ەگ یه اسێ ێ.

ێوه ییی زۆرور ژەاەڵ یاروەیهسەوا ی سەۆڤیەت ایری و یەیێل ژە رێوەری ی یۆ ەژە یە
ز ا ی رووسەەەەەەی یهزی ید یری وە ریویوی ئەو ێوه یگیا ە .ەرچە ی یە ێرهو و رۆاری ی
یۆ ە ە ژە سێ خا ی سەرهیییی وێ الیە ی و سەروەخۆیی یۆ ە ەگ یه ست ی ان یریووود
وەال ییسا ی ژەو یاوە وەوالوه یۆ ە ە یەووە وەرهگ سۆڤیەوەوه.
ەر ژەو اوهیەیی  voksد رێ خریوگ وە ەەەەی ێو ەوەوهیی رو ااە یهگ سەەەەۆڤیەتد ژە
زۆروەگ ەەەەەەەوێ ەیان یۆڕگ ێوه یگ یوژووورگ و یۆ ەێیەوی ێوین سەەەەەەەۆڤیەت و ئێری ی
یی ەزری ی .ئێسەەەەەەەوا ئییگ یۆ ە ە اەوره ووۆوه و چیور ەیهیری و ەیهاو جا ژە ا ی ئە
وئەویی یۆووو ەوه ێل وێ ن .سەەەەەەەەەریریییەوی یۆ ە ژە ییوییان ژە سەەەەەەەۆڤیەت یری یە ژە
ەەەەوێ ی ئەووۆ ێل وێ ن .ئەوین یویییر ووون وەوجۆره جێگایەییان وهیهسەەەەت
ە اوایی
یەوێ وۆ ئەوهگ وووی ن وێ ایروارفت یۆووو ەوهیا ی خۆیان یرێیه ێ ویهن.
سەەەەەۆڤیەوییەیان ییوییەگ ئەوی یان وەجێ اەیا ی و یۆڕێل یا ئە ەسەەەەەویوۆیەک یی ەزرید
وەێ ەک وهک '' ژقی یوریسەەەەەوا ی'' ئێرین و سەەەەەۆڤیەتد وە و ریسەەەەەوەوخۆ وهک یۆڕگ
ێوه یگ یۆ ەێیەوی و یوژووورگ یوریسەەەەەەەوان و سەەەەەەەۆڤیەت ویوە یئە جو ە ی فەر ە گی
یوریسوان و ۆرهوگی ئەو جێگایە ە ی ە ڕ ووو ژە خە ل و فره اوووچۆگ وە سەرهوه
ووو.
یوریهیان وە ەوەسەەەەوی سەەەە اس و یرۆزوایی یرین ژە یۆسەەەەوی وازهیاند یهیان وەسەەەەوە
جگەرهگ ە ێچریو ژە وووو ی یوریسوا یان وۆ قاره ا ەیا ی ژێ ی گڕیی وە ییارگ اری.
ژە ەز ە ئا ە گێلیی یە ژە ا گی ئاوریالی  ١٩٤٥ژەو ەەەەەەەوێ ە ێل اتد یۆ ە ە
خۆگ ئا ری یری.
وەر رسەەەی یۆ سەەەووژی سەەەۆڤیەت ژە رهزیییە و وەر رسەەەی  voksژە ئازهروایجان وهک
یوین وە ییرگ ئا ە گەیە ووون .خا ی سەرهیی وەر ا ەیە ا ۆیەک ووو وە اوگ ییی ی
ی ەەەەەو اند یە وەسەەەەەەر اوی ی ێ ی وێیی اووووه سەەەەەەر ەریه یە ژەالیەن ئێرین و عێریق و
وورییاوه وێ حور ەوی ێیهیرگ و ا ەەەەەەەان وە یهسەەەەەەەوی یوڕهیەگ یە زۆر ئازی و ەورس
یهوێد رزاارگ یێت.
وی ەری ی ەەەەەەەا ۆیەد یە ە وا ئەو یه ە قەت ەەەەەەەوێ ی ئەووۆیان ەییووود وە وەویوگ
اوووون و رق و یی ە و یوی ایەوی ژە ێیی ەیان وهال ا و ژە حا ێ یی یە فر ێس ی
وهجۆ
چاویان یهڕیییە سەەر ەا ی یەیورد سەوێ ییان یهخویری و وە ێ یان یهیی یە وۆ ەگ یوریسەوان
و ە ەوه .ژە ئایا ی ئە ئا ە گەیید قازگ حە ەی سەەەەەەەەەرۆیی یی اوووگ یهو ەوی یوری
ژەەەالیەەەن یۆ ەەە ەەەوه وهرایری .ئەەە وهرایری ەەە ووو وەەە ەەایەەەگ یژخۆ ەەەەەەەی و رهزی ەەە ەەیگ
سەەەەەەەۆڤیەوییە یان .ژەوەر ئەو گ ئەوین رێ خریوه یەیی یێ ویریوی ی وهک یۆ ە ە یان زۆر
وە یەیف ەووو و یه ێل ووو ژە یەیێل یه اەڕین وووی ن ژەسەەەەەەەەەرگ حیسەەەەەەەەا و ەن و
وەاوێرهگ سیاسەت و وۆچوو ەیا ی خۆیان رێ خریوهیە وەیهست ئەو رێوەریی و ەن.

سۆڤیەت یە ژە سەرهواوه ێز و ووی اگ عە یرهوەیا یان وۆ یهریەووووود ریسوەوخۆ ژە
سەەەەەەەەرۆک عە ەەەەەەەیرهوەیان یزیل ووو ەوهو ییوییان ژێ رین یە وزووو ەوهگ ەوەوییەویی
یوری ریوەرگ و ەن .وەێ وە یا سەەەەێ ژەو عە ەەەەیرهوا ە ەەەەەخسەەەەییەت و ووی او یهسەەەەەێوی
ێویسویان وۆ ئە ئەریە ەووو.
قەره ی ئاغاگ رهئیسیژع ەەایرد سەەەرۆیی وەرێز و حور ەوی ا ە ەەەیان و سەەەرۆیی
جێ ەووووگ فییریسیۆ ێل یە خۆیان وە ێل ژەو ووون.
ئە ەرخا ی ەەەەەەەریفید سەەەەەەەرۆیی ەەەەەە اک و یواویە اەورهگ یوریسەەەەەەوانید ئە یر
ئەسەەەەەەەعەیگ یێوویرگد یۆ سەەەەەەەێرویویهیێ ی وە زی ل و زییوون و سەەەەەەەەرۆیی ئیفویخاریی
یی ییر ە .اووریو ژە الیەن ئێری ەوه یری ووو وە وەر رسەەەەی اریسەەەەو ی ێ ایەوی اوچەیە.
ئەو سەەەەەرۆک عە ەەەەیرهوا ە وە ێ ا ەوهگ وڕوویا ووگ وە ئەیهوا ە ییوییەگ سەەەەۆڤیەویان رهی
یریهوه.
وەو چە ەەەەەەە ە ئەو جار قازگ حە ەید یە ە قازییەوی وهک یە ژە وور وۆ اوۆوه و
ە ی سەەەەەەرۆیی ەز ەوی ە اوای و ئە یی ی و ە ا ەیەیی زۆر وەرێز و حور ەت ووود
ژە الیەن سۆڤیەوییەیا ەوه وگیرگ ژێ ری.
وێ ەری ی سەەەەەۆڤیەت زوو زوو سەەەەەەریی یان ی یری و یوی ی یهووون .ره گە وە ێ ا ی
زهخت و او ەەەەارێل وۆ ئێری ییەیان وە ەوەسەەەەوی وهال ا ی ئە یر ئەسەەەەعەی ژە وێ ەرییەوی
یهو ەت ژە اوچە و یی ا ی سەەەەەەەەیفی قازگی وریگ قازگ حە ەیی ژە جێگاگ ئەو یە ووو وە
سەەەەەەەەرۆیی یی یی ەرگ یار ەوییەک وێ یە وە ئەویان یریوێ .یه ێن قازگ حە ەی یویگ
یزیل وە سەەەەا ێل وێ ەێوگ و ەەەەارهزییی ێویسەەەەت ژە وارهگ یۆ ە ەوهد وە اری ی ەیا
ییویگ ئە یی ووو ی ژێ رین .وەێ رێ وەرییەوی یۆ ە ەد وڕیاریانیی یە قازگ وە ئە یی
وهر ەارند چو ە ئەویند یەیە ژە خسەەەەووسەەەەیاوی وەک ئایۆیی و یهسەەەەەالتخویزیی ئەو
ورسەەەیان ەووود یوو ە ەر ژەسەەەەریه ی یی ییەوه ئەوین جیاویزییان ژە وەی ی خۆیان ژە
الیەک و قازگ و و ە ا ەیەگ ژە الیەیی ورهوه یهییت .ژەوی ە ووو قازگ یهسەەەەەەەەێوی خۆگ
وەسەر یۆ ە ەیی وسە ێ ێ و اوهرۆک و ایەگ یێ ویریوی ی ئەو ژە اووەرێ.
چو ە سەەۆڤیەت ژەسەەەر ی ەیەگ خۆگ سەەوور ووود زهخت و او ەەارگ وۆ یۆ ە ە
ەەەجووور ووون یەەە قەەازگ وهرارن .ەەەروهیی وۆ خۆیەەان چەەاوهڕوی ییەەان
ێ ەەاد ئەەەوی ی
یهیرید ئە جا ەیەگ ەر ئەوه ووو یە واقە یەسەەەەەەەێل وە وە یایی حیزوێل ژە یهسەەەەەەەت خۆ
وگرێ .وهرایری ی قازگ ژە الیەن یۆ ە ەوهد ئەو یهرفە وەگ وۆ سەەەەەەەۆڤیەت ێل ێ ا یە
وووی ێ یوریهیان خێریور وەرهو سیاسەت و خەوی خۆگ رییێ ێد وە چە ێل یە سۆڤیەت
ژە اوی ی ١٩٤٥د ژە یوریسوانیی زیاور ژە ە وو وێ ێ یور خۆگ وە ێزو تئەسووور
یهوی ی.

حیزوی وویهی٣ی وهک وەرهیەیی جە اوهرگ چە ی و ئا ریزو یه ستو یوه یگ سۆڤیەت
ژە زۆروەگ ەەەەەەوێ ەیا ی ئێرین سەەەەەەەریەووووی ە ئەریەیا ی خۆگ وەجێ یهاەیا ید وەێ ژە
یوریسەەوانیی ەرایز ەیووی ی جێی خۆگ و اوەوه .ئێسەەوا ئییگ سەەۆڤیەت ژە ویرگ اەێژە و
ی یور ییووود ئەوهی ئەوه ووو یە وەرگ وایوورگ رۆیئاویگ ئێری ی وخاوە سەر خایی
خۆگ .ژە ریسەەوییی ئەوین حیزوێ ی سەەەروەخۆیان وۆ ئەوه سەەاز یری یە جێگاگ حیزوی وویه
ژەەە ئەەازهروەەایجەەانیی وگرێوەەەوه .حیزوێەەل یەەە ئیور یهیووی ی وێ وووڕهیری ی حیزوی وویهد
ری ەڕی ی ێەلوێ ێ و سەەەەەەەەەر وەخۆیی ریوگەە یە ێ و وە ا ەت ییویگ ێ ەەوه ژ ەا ی ی
وێوەیەگ خۆگ وە سۆڤیەوەوه و ات .ژەسەر وڕیارگ سۆڤیەتد حیزوی وویه ژە ئازهروایجان
وار اەوو ەگ ێ چایەوه و حیزوی یێ ویریوی ئازهر وای جان یە ز ا ی ووریی وهک ز ا ی
رهس ی ریاەیا ی و ییویگ جیاووو ەوهگ ئازهروایجا ی ژە ئێرین یهیرید جێگاگ ئەو حیزوەگ
اروەوه.
یوریه یا ی ئازهروایجا ی رۆیئاوید یە ە اوایی ەەەەەەەی یهاروەوه ەرایز چاوهڕوی ی
ئەوهیان ەیهیری وێ ەێوگ حیزوێل ون یە وایوەوی وۆ ئازهروایجان و اسەەەیۆ اژیز ی وورک
ێل اوووو .
وۆ ئەوهگ ئەوی ی ژە چویرچێوهگ ین واەێژەگ سەەەەەەەۆڤیەتیی جێگایەییان ێ ووڕێد
یروسەەەەەەەتیری ی حیزوێ ی یی ە ێویسەەەەەەەت ووو .ژە ١٢گ سەەەەەەە وا وڕیی یا یوان ازژود
وەر رسی سۆڤیەت ژە یا یویود ییویگ ژە سەرۆک عە یرهوە وە اووا گەیا ی یوری یری یە
ژەاەڵ قازگ حە ەی و سەەەەیفی قازگ وە ەوەسەەەوی سەەەەریی ی یۆ سەەەوژی سەەەۆڤیەت وچن وۆ
وەورێز .یاوێل ئەو یوریه سەەەەەرژێ ەەەەێویوی ە اەی ەەەەو ە وەورێزد ژە ەیاوڕی ییان اووری یە
وچن وۆ اوه یگ ەەەە ە ەفەر و ژەوێ یهرێ ری سەەەویرگ ەەەە ە ەفەریان یرین و ورییا ن وۆ
وایۆ .اوهگ سێ رۆی ژە خا وویەیی خۆ ی یزیل اریی ا ەوهو وە اێڕین و ی ا یی ی
ەەەەەەەەا ۆ و ئۆ یڕید یو ییری یان ژێ یرین .رۆیگ چویره رێ وێ یان یرین یە چاو یان وە
واقرۆف سەەەەەەەەرۆک یۆ ارگ ئازهروایجا ی سەەەەەەەۆڤیەت و ەوێ .واقرئۆف ژە وارهگ زو و
زۆرییرگ رهزی ا یهر ەق وە اەژی یوری اەژێل وا سی وۆ یرین و رییگەیا ی یە سۆڤیەت
ەەەەەەەوگیرگ حیزوێ ی یێ ویریوی وازه ێ هاووو یه یا یە وۆ رز اارگ خە ی چەوسەەەەەەەەاوه
وێو ۆ ێد ەروه ا ییویگ ژەوی ی یری ژەاەڵ حیزوێ ی ئەووۆ و ەون.
واقرئۆف ێر ەەی یریوووه سەەەر حیزوی وویه و اوووووگ یە حیزوێ ی زۆر وێ یە ە
و وێجگە ژە خو قا ی ی ایروارفت چیورگ ژەیهسەەەت ایە .ەروه ا ێر ەەەی یریوووه سەەەەر
یۆ ە ەگ یێ یاف و اوووووگ یە ژە عێریق ژەیێر چاوهیێریی جاسەەەەوسەەەەەیا ی ئی گالیسیی
ێ هاوووه و وهک ئا ریزێ ی یهسەەەو ری ژە خز ەت ئی ریاژیسەەە ی وریوا یایین .ا ئەوهگ
ێی ریاەیا یووون یە اوێ واسی سەفەرهیەگ وایۆیان و ەند یوریهیان سویرگ ە ە ەفەر
یرین و اەری ەوه وەورێز و ژەوێ یهرێ ری وە ئووۆ ویالەیا ی ئەڕوە ەەەەەەەی سەەەەەەەوور او ەوه
وێوەیەگ خۆیان.
حیزوی یێ ویریوی یوریسوان

وەەەر ەەە و ئەەایەەا ی ئەەەو سەەەەەەەەەەفەەەره زۆر زوو یهریەەەوت .ەەاوهیەەەیی یورت یویگ
اەری ەوه یاند قازگ حە ەی یۆوو ەوه یەیی ژە رۆڤە اسەەەەەەەریوه وە یووا گە یان ێ هێ ا و
یی ەزری ی ی حیزوی یێ ویریوی یوریسەەەەەەەوا ی ریاەیا ی و ییویگ ژە ە وو الیەک یری یە
ەیو ست وەو حیزوە ون .ەروهیی ژە ێوهیەگ ڕی ییار ووود ەوەسوی حیز د یێ ویریسی
وە یوه و ۆیێالی ئە ری ا ووو .
خەژ ێ ی زۆری وە ی گەر ییەوه وەیه گ وا گەویزهیەیەوه اون .ژە ڕیاەیا یریوێ یی
یە ژە الیەن قازگ حە ەی و  ١٠٥یوریگ وە اووا گەوه ئی زی یریووود اووریووو یە اەژی
یوری ئێسەەوا یویییره ژە رزاارگ ی یا ژە یهسەەوی فا ەەیز یە ل وهرارێ و ژە وە ێ ییەیا ی
ە وورگ ئاوی ویل وێوە ەوێ.
ژە ریاەیا یریوهیەیی ەروه ا اووریووو یە اەژی یوری وێ ی زیاور ژە افە ئی سا یو
قا وو ییەیا ی خۆگد یە رهزی ەەەەەەەا ژێی زهوت یریووه اخویزێ .یهقی ییوییا ی ئەوین وەو
جۆره ووو :
 ١اەەەژی یوری ژەەە ئیرین یهوی ئەەازیی وێ وژەەە چویرچێوهگ ئێری ەەیی ئۆوۆ ۆ یی ەەەوێ و
یهسەالوی اوچەیە ژە یهست خۆیییوێ.
 ٢ز ا ی یوریگ یهوێ ز ا ی رهسەەەەەەە ی وێ و ژە خوێ ین ویارووارگ ئیییرگیی وەیار
وهێ یرگ.
 ٣اڕژ ا ی ە وە یگ یوریسەەەەەەەوان یهوێ زۆر زوو وە اوێرهگ قا وو ی ئەسەەەەەەەاسەەەەەەەی
ە ویێریرێ و چاویێریی یارو ە سووڕی ی ئیییریی و یۆ ەێیەوی و ا.
 ٤ە وو یاروەیهسوا ی وێت یهوێ ژە خە ی اوچە ون.
 ٥وەەە ەەەوەەەسەەەەەەەوی ەەاریسەەەەەەەو ی قەەازی ج و وەەەریهوه ەەییی جوویەەارو خەەاوهن و ەەەیەەان
ژەیی اووویید قا وو ێل ەس ی و رێ.
 ٦حیزوی یێ ویریوی یوریسەەەەەەەوان وۆ وە یزو وەو یری ی یەییەوی و ورییەوی ژە اەڵ
خە ی ئازهروایجاند ەو ی وایوەویی یهیید ەروه ا یار ەوی خە ەیا یور وهک ئەر ە ی
و ئاسۆڕگ یهیی یە ژە ئازهروایجانیی یهیین.
 ٧حیزوی یێ ویریوی یوریسوان وە یە ل وهرارون ژە یەرهسەو ئی ا اوی سرو ویید
ەوڵیهیی ئەخیق و ئاووورگ خە ل وا ەەەەەورو ا و ەره وە ی ەەەەەت و یاڵ و وازراا ی ویید
ەروه ا ئاڵواۆڕگ ێویست ژە خوێ ین و اکوخاوێ ییی ێل وێ ێ.
 ٨ئێ ەەە یویییرین یەەە خەەە ی ئێرین وەەە ئەەازییگ وووی ن ژەەە ی ەەاو ئەەاوهیین یری ەەەوهو
ێ خسو ی وێوەیەیانیی وێو ۆ ن.

ریاەیا یریوهیە یە وە ەەەەەەێوهگ ئەیهویاوی سەەەەەەۆڤیەت ووسەەەەەەریووو وە یرو ەەەەەە ی ویگ
ئۆوۆ ۆ ی یێ ویریوی ی یوری یۆوایی ێیه ات.
یی ەەەزری ەەی ی حیزوی یێ ویریت ووو وەەە ۆگ ئەەەوه یە یۆ ەەەژەەە ەەە وه ەەەەەەەێوەەەوهو
ئە یی ەیا ی وچن وۆ ریزگ ئەو حیزوە .ەرچە ی زۆروەگ زۆرگ سەەرۆک عە ەیرهوەیاند
ەوڵ و وەقەالو ییویگ ئەفسەەەەرهیا ی سەەەۆڤیەت یە ژە اویا یی ەژیهسەەەووڕیند ئی زییان
ا
یری و وە ێ ییان یی یە یار ەوی حیزوی یێ ویریت ویهند وەێ ییسەەەەەەەا ی وە ۆگ ورس ژە
یۆ و یز د وەەەری وەەەر وەەە حیز یگەەەرین و یڕیۆ ەەگ ووون .وەەەروەەەرهیەەا ی و ییییەەەوی
عە ەەەەەەەیره وە یان وەرهو ئەوه یهچوو قۆ اخێ ی ئەسەەەەەەەوە وۆ قازگ وێ ێوە ێ د وایو ەال
سەەەوەفاگ وارزی ی و عە ەەەیرهوەیەگ یە زۆر وەووی ا وووند ژە یاوێ ی چاوهڕوین ەیریویی
او ە یوریسوا ی ئێرین.
وارزی یە یان وە ا ەت ژەسەەەەەەەەەریه ی عوسەەەەەەە ا ییە یا ی یی یەیێل ژە عە ەەەەەەەیره وە
سەەەەەەەەروزێوه یا ی یوری ووون .ژە سەەەەەەەا ی ١٩٢٠یی ەەەەەەەێ ئەح ەیگ وارزین یە ژە الیەن
عە یرهوی وارزی ی و عە یرهوەیا ی یریو سێوه وهک خوی یه ەره سورید زۆر جار ژە ییگ
ئی گالیس ڕی ەڕیووو وئەوی ی زۆرجار وە ا ەت وە فرۆیە ێر ەەیان یریووو ە سەەەر .ەەێ
ئەح ەی و وری وچویەیەگد ویوە ەال سەەوەفا یوورخریووو ەوه وۆ خویرووگ عێریق و ا
اوهیەک ێ ایا ەوه سەەەوژی ا یە .ژە ١١گ ا گی یوئێ ی ١٩٤٢یی ەال سەەەوەفا یە ژەالیەن
ورییەیەوه ئەریی سەرۆیایەوی ێیریووود ووی ی ڕیو ا و وچێوەوه وارزین.
وەسەەەەەر اوی ەال سەەەەوەفا و ەەەەۆڕ و ڕی ەڕی ەیا ی ئەو ژە ییگ یهوژەوی عێریق و
چۆ ییەوی وێ ەەەەەە ا ی ی ئەروە ەەەەەەی عێریق ژە سەەەەەەا ی ١٩٤٥یید ەروه ا یی ی وهزیرگ
اوخۆگ عێریق وەرییێ ەەەەەەەا ی عە ەەەەەەەیرهوەیا یور ژە ییگ وارزی ی و ەروه ا یهریری ی
وارزی ی ژە وارزیند یهوێ ژە یاتو جێگاگ خۆییی واسی و رێ.
ێویسوە ئەوه یه وڵێین یە ەال سوەفا و ێ ئەح ەی ژەاەڵ  ١٠٠٠چەیییرگ وارزی ی
و اڵ و یی یان ژە ١١گ ئۆیوۆورگ  ١٩٤٥ژە وایوورگ ەەەەەەە ووه او ە ییوگ ئێرین .زۆر
یاروەیهسوی ایەوەرزگ یورید وهک ا ۆسواگ قوواوخا ە و سەروازگ رییریوود وێڕیگ١٢
ئەفسەەەرگ ئەروە ژەاە یان ووون.ئەفسەەەرهیان خاوهن الەگ وەرزگ یزی یی ووون و چە ی
یەسیان ژە ئی گالیس ی ور گ وایوەوییان ییووو و ژە اوه یگ ئەروە یی یاروەیهست ووون.
ەال سەەوەفا یویگ اون وۆ ئیرین چاوگ وە ێ یێل ژە ئەفسەەەرهیا ی سەەۆڤیەت یەوتد
یە یەیێل ژەوین وەر رسەەەی ئەروە ەەەی سەەەوور ژە ئازهروایجا ی رۆیئاوی ووو .سەەەۆڤیەت وە
ەال سەەەەەەەوەفاگ وارزی ی اوت یە ژەیێریهسەەەەەەەەێت ووریارگ قازگ حە ەی یی یارو اد وە
خە ی اوچە ەەەەەەەیان ریاە یا ی جێگاورێگاگ وارزی ییە یان یە زۆر ژێقەو او و وێیهره وان
ووون ویهن و وەخێویان و ەن.

وا ئاخرگ ا گی ئۆیوۆورد ێزگ چەیییرگ ەال سەەەەەەەوەفا یە وەیار وە چەک و چۆ ی
وریوا یاد وهک وفە گی ره ەەەەا و وۆ ێل یە ژە ئەروە ەەەەی عیریق و ی سەەەەوییان یەووووون
اەی ەەەەەەەوە یزیل  ٣٠٠٠یەس .ئەو ێزه وە ۆگ ژەرێگاییووو ێ ی زۆرو یهروەیهرگ و
وەسەر اوی سەخڵەتد وەوەویویی ا یوو و ەیەت وووون.
یهو ەوی اەژی یوری
یاروەیهسەەەەوا ی سەەەەۆڤیەت ژە اوهگ وی وڕ و سەەەەەرهواگ ییسەەەەا وڕگ ئەو سەەەەا ەیی ژە او
عە ەەیرهوەیا یی یهسەەووڕی ەوهو وۆ رێ خسەەون و خەوات ژە ێ او سەەەروەخۆیی ا یانیهیین.
ەروه ا ییوییان ژەسەەەرۆک عە ەەیرهوەیان یهیری ژە ە اوای یۆ وو ەوه .جگە ژە ا ە و
ە گوڕ و یێوویرگد ئەوی یور ە وویان اویارییان یرین.
ژەو سەرووە یهیی ئیور ا اوهگ ێزهیا ی ئێری ی ژە وێ ەیا یورگ ئازهروایجانیی ژە
حا ی ژە ێوچوون و ژێ چرین ییووون .چەیییرهیا ی یێ ویڕیوی ئازهروایجان یە زۆروەیان
خە ی ئازهروایجا ی سەەۆڤیەت و قەفقاز وووند ێر ەەیان وۆسەەەر سەەەرواز و یی ییر ەیا ی
ئێری ی یەژە ێگەو ۆ گەیا یا یی لیەچ و وێی سەێت اووو ەوه یهسو ێ ری.
ئەروە ەەەی سەەەوور ئەو وە ەەەە ژە ئەروە ەەەی ئێری ی یە ژە الیەن یهو ەوی اوه یییەوه وۆ
ەەەەویوی ی ا ەەەە اوهگ ێزهیا یان ژە اوچەیە وەرهو وایوور وهرێیەوووووند ریارت .وەو
جۆر ە وو اوچەیە یەووە وەریهسوی یێ ویریوەیا ی ئازهروایجان.
ژە ١٠گ ییسەەەا وریید یێ ویریوەیان یر ەەەیان یریهسەەەەر ێگەاا ی ئەروە ەەەی ئێرین ژە
وەورێز و یهسەەەەەەەویان وەسەەەەەەەەرییارون .وەویوگ اوچەیا ی ئازهروایجا ی رۆی ەالت یەووە
یێریهسەێوی یهو ەوی وازه ێ هاوووگ ئازهروایجان.
ایری ی وەورێز وەیهسەەەوی یێ ویریوەیاند یهرفەوێ ی وا ەەەی وۆ قازگ حە ەی ێل ێ ا
یە سەەەروەخۆیی اوچەگ یێر یهسەەەالوی خۆگ ریوگەیە ێ .اوچەیەک ژە ژەریسەەوییی یه ێل
ووو سەروەخۆ ووو.
ژە ١٥گ ییسەەەەا وریی یوی گی وە وە ەەەەییرگ سەەەەەرۆک عە ەەەەیرهوەیاند ەال سەەەەوەفاد
رێوەری ی حیزوی یێ ویریوی وازهیی ەزریود ەروه ا سەەەەەەەێ ئەفسەەەەەەەەرگ یه ا چە وەقەیگ
سەەەەەەەۆڤیەت یە ژە او جی ێل ییووون ژە ە اوای ێ هات .ژە ئەو یوی گەیی قازگ حە ەی وە
ئیحوری و ەەەەەەەەا ازی یەوهد یی ەزری ی ی یهو ەوی یالالییوریگ ری اە یا ی و ئاێگ یوریگ
ە ری .
ەڕژ ا ی یوری ژە  ١٣ئە یی ێ هات و ژە ٢٢گ یی وییەگ ١٩٤٦یی قازگ حە ەی
وەسەەەەروکیۆ ارگد یۆ ارگ یوریسەەەوان ە ویێریری .حە ە حوسەەەێنخا ی سەەەەیفی قازگد
ئا ۆزیگ قازگ حە ەید یە خۆگ وازراان ووو و وەیویگ وهرارو ی یهرهجەگ ئیفویخاریی

یا یوا ید ژەیی ییر ەریی ئێریند اووا گی یزی یی یهریریووود یری وە وهزیرگ ەەەەەەەەەڕ.
سەەەەیفی قازگد ەال سەەەوەفاد ئە ەرخا ی ەەە اکی٤ید ەروه ا حە ەره ەەەییخا ی وا ەد یە
ەر ئەو سەەەەەەرووە یه ژەاەڵ عە ەەەەەیرهوەیەگ ژە عێریق ری اەریوووهو الەگ ار ەەەەەا ییان
وهرارت و یۆ یفۆڕ ی وایوەوی ئەروە ی سووریان یە وریوی ووو ژە چەی ەگ یرێید وە یگ
وو یگ سەر ان و یاڵوگ سوورخەوی یزی ید یهوەریری.
یهو ەوی وازه ێ هاووو یە وە یا اوچەیەیی زۆر چوویەگ وهک ەەەەەەەارهیا ی ە اواید
وۆیاند ەغەیه و ە ۆگ ژەیهسەەتییووود وێ ەرگ خۆگ وۆ یری ەوهگ اڕژ ا ی ئازهروایجان
اریو وە ا ەت وەاوێرهگ ووی اد خۆ ی اڕژ ا ێ ی یروسو ریی٥ی.
ەروه ا ەال سەەەەەوەفاگ وۆ خویرووگ یوریسەەەەەوان وەرێ یری وا ەال ارگ ێزهیا ی
ئیری ی وییت یە وە ۆگ وەفرگ زۆرو رێوە یی ی زسەەەەەەوان ژە ەەەەەەارهیا ی سەەەەەەەقز و وا ە و
سەریه ت اووو ەوهو ێوه یییان ژەاەڵ اوه یگ ئەروە ی ی وەجێ ژە س ەد چڕیووو.
ێوه یگ ژەاەڵ وەوریز و وارین
ایری ی '' رهزیییەەە'' وەەە یهسەەەەەەەوی یێ ویریوەەەیەا ی ئەازهروەایجەەان ژەەو سەەەەەەەەەرووەە ەەیهیید
ایروارفوێ ی وازهگ وۆ یهوژەوی یوری خو قا ی .ەرچە ی یە زۆروەگ زۆرگ یی ی ەەەووی ی
یه ەەوی رۆیئاویگ اۆژی ور ێد ژە '' رهزیییە''وه ەوا ایۆ ووریی ئازهروایجا یند وەێ ژە
اوچە ەەەەەەەاخاوییە یا ی ئەو او چە یەیی عە ەەەەەەەیره وە یوریه یان یهیین یە وەرزیییە یا یان
وەیهسەەوەوهیە و وەسەەەر یه ەەواییەیا ی ە وە یهیەیی زی ن .ژە اوچەگ یا یویود ژە وایوورگ
اۆژی ور ێ یی ی وووی ی وێ ەێوێ ن ژە یوری و وورک.
یهوژەوەیا ی وەورێز و ە اواید ژەسەەەەر ئەو اوچا ە یێ ەەەەو ایۆیێیەیی زۆریان ووود
چوو ە ەریووال ئەو اوچا ە یان وە ی خۆیان یهزی ی .ئە ەرخان و عە ەەەەەەەیره وە یا ی
زۆر یهروەسەەەوی یێ ویریوە ووریەیان ەووون و وێ سەەەا ەوه ێر ەەەیان یهیریه سەەەەر ئەو
او یی ە یە ح وو ەوی وەورێز وە ی خۆیا یان یهزی ین.
ژە ا گی ئاوریالی ١٩٤٦یی سەەەەەۆڤیەت وە ەوەسەەەەەوی چارهسەەەەەەر یری ی ئەو ایۆیی و
ایروارفوا ە قازگ حە ەیگ وا گ ێ وە وەورێز.
ژە یاوی یی یێ ویری وە یا ی ئازهر وای جان وە ە وەسەەەەەەەوی ی یاری ری ی چە ی و چۆ ی
یی اوووگ او چە یا یاند یه یا هەویسەەەەەەەەت ژە اەڵ یهو ەوی ئێرین ووووێیو ەند ێ هاو ی
وەرهیەیی یەیگرووو ژە ێوین یوو یهو ەوی سەەەەەەازیریوگ یوری و وورکیید ەەەەەەوێ ی زۆر
اری گ و ێویست ووو.
ئایا و وەر ە ی یی ی ەەەو ەیا ی سەەەێ قۆ ید ویوە ی ەەەەوهرگ سەەەەرۆیی یێ ویریوەیا ی
ئازهروایجان و قازگ حە ەی و سەەەەەەەۆڤیەتد ووو وە ۆگ ئەوه یە ژە ٢٣گ ئاوریالی سەەەەەەەا ی

١٩٤٦یی رێ ەوو ا ەیەک ژە ێوی ی وێ ەری ی یوری و ئازهروایجا ییی ئی زی و رێ .واڵو
ووو ەوهگ ئەو رێ ەوو ا ەیە ح و ەوی ئێری ی فره یگەرین و ە ەەەەێو یری .ژە ریسەەەەوییی
یگەری یی وارین زۆرور ژەووە ەەەەگ رێ ەوو ا ەیە ووو یە واسەەەی سەەەەروەخۆیی ئەو یوو
ح و ەەەوەەە یێ ویریوەەا ەەەگ یهیری یەەە ەەافی ییەەاری ری ی وێ ەەەر ژەەە الگ یەەەیورو ێوه ەەیگ
وازراا ییان ژەاەڵ یەیور وۆخۆیان ی ووۆوه.
یهقی رێ

ەوو ەیە وەو چە ە ووو:

 ١ئەو یهو ە وا ەگ یە یێرگ ئەو رێ
وێ ەر وۆ الگ یەیور یه ێرن.

ەوو ە یان ئی زی یریووه ژە یاوی یویسەەەەەەەەتیی

 ٢ژە ئازهروایجانیید ژەو وێ ا ەگ یەوی یوریهیان ژە یە ایەوی ییند ێویسوە ئەوی ی
ژەەە وەەەڕێوه ورین و ری ەەەڕی ەەی ی یەەارهیەەان یهوریەەان ەەەوێ .ەەەروه ەەا یهوێ ئ ەەو ەەافەەە وۆ
یە ایەوییە ئازهرییەیا ی یەوی ژە یوریسوانیی یهیین ییارگ و رێ.
 ٣یۆ یسەەەەەیۆ ێ ی ئاوووریی اووە وۆ چارهسەەەەەەر یری ی ایروارفوە ئاووورییەیا ی
ەریووکال ێل وێتد ئە یی ا ی ئەو یۆ یسەەەەەەەیۆ ە ژە الیەن یهو ەوی اوه ییی ەریووک
وێت ییارگ و رێن.
 ٤ێزگ چەیییرگ ەریووک ال ژە یاوی ێویستیی یار ەوی یەیور ویهن.
 ٥ەر چە ەەەەەەە ە ووووێی ێل ژە اەڵ واریند یهوێ وە اوێرهگ قازی جو وەریهوه ییی
اووە ی یوو اەژی ئازهروایجان و یوریسوان وێت.
 ٦یهو ەوی ئازهروایجان وۆ وەرهو ێ ەەەورینو ەره ێیی ی ز ان و یوژالووورگ یوریگ ژە
ەر وەو
او یوریهیا ی یی ی ەەوووگ ئازهروایجانیی ەو ی ێویسەەت یهیی .یهو ەوی یوریی
ێوهیە وۆ ئازهرییەیا ی یی ی وووگ یوریسوان حەوڵ یهییت.
 ٧ەریووکال وە ەوەسەەەەەەەوی سەەەەەەەەریوت یری ی ئەو یەس و واق ا ەگ یەوی ژە ێ او
وێ یی ی وری یەوی یێ ویریو یل و یۆسەەەەەەە وا یەوی ییوویی اەال ی ئازهرگ و یورید یین
یهاێڕن ەو ی ێویست یهیهنی٦ی.
ا اوهیەک یێ ویریوەیا ی ئازهروایجان وە ەوەسەەەەەوی ووووێی و ری ەوون ژە اەڵ
ئەح ەیگ قەوی د سەەەەەەەەرۆکوهزیرگ ئیریند چوون وۆ وارین .وە ێی ری ەوو ێل ژە یوین
قەوی و ئازهرییەیا یید وەویوگ ئازهروایجان یە یوریسەەەەوا ی ەەەەی یهاروەوهد ەر وەقسەەەەە و
ژە سەر یاغەز وهک ارچەیەک ژە ئێرین اوهد یه ا ژە ری سوییی یێ ویریوەیان یە ە وو الە
وەرزهیا ی ح وو ەویان ژەیهستییووو و ئازهروایجا یان وەڕیوه یهوری.

یوریهیان ئەو رێ ەوو ەیان زۆر ێ اخۆ ووو وژەییگ ریوهسەەەەەەەوان .ەرچە ی یە
سەەەەەەەەیرگ قازگ وریگ قازگ حە ەید وێ ەرگ یویین اڕژ ا ی ئێرین خۆگ وهک وێ ەرگ
یوریهیان ژە واریند ژە ێ یێ ی ئە ووووێیی ە یی وە ییر وووود وەێ ییسا ی یوریهیان
ێیانویووو یە زۆروەگ خا ە سەەەەەەرهیییەیا ی ویسەەەەەوی ئەویند ژەو رێ ەوو ەیی ژەوەر چاو
ەایریوه.
ژەریسەەەەەوییی یێ ویریوەیا ی ئازهروایجان ره گوروو وچویرچێوهگ قا وو ییان ییووو وە
ەەاوهو ەەەوییگ ح وو ەەەوی خۆیەەاند ژەەە یەەاوێ ەەیی یهو ەەەوی قەەازگ حەەە ەەەی یچ چەەە ەەەەەەە ەەە
و ا خە یەیی قا وو ی ئەووۆگ ەووو .یوریه یان ژە رییهگ یە ا یەوی یەیی ە وەوی یەوی ژە
چویرچیوهگ ئێری یید او ە خویرو ئەوجار ووون وە یە ایەوییەک ژە چویرچێوهگ یهو ەوی
ووریی ئازهروایجا ییی.
ژە ئایا یی قازگ حە ەی وە ەوەسەەوی یهروڕی ی ارهزییەوی ژە ییگ ئەو رێ ەوو ە وۆ
ووووێی ژە اەڵ قەوی چوو وۆ وارین .قازگ ییویگ ژە قەوی یری یە ە وو او چە یا ی
یورییی ار ێیریو وە ئازهر وای جان ژە ال یەکد و او چە یا ی خویرووگ یوریسەەەەەەە وان یە
سەەەەەە ە ەەەەەەیی٧ی یهاروەوه و ژەییر یهسەەەەەەەێوی ح وو ەوی ئێری یی اوۆوه ژە الیەییورهوهد
وخرێ ەوه سەر یەک.
ەوەسەەەت ە وە یێ ی اەورهو وەرواڵو وووه یە ژە سەەە وورگ سەەەۆڤیەوەوه وا یر ا ەەەا ی
یهاروەوه و یهووییە ژە ڕییهگ ئۆوۆ ۆ ییی یهسەەەەەەەەەالوی ەووییە .یاروەیهسەەەەەەەوان و یزگ
چە یییرگ ە وە یگ ئۆوۆ ۆ یهووییە ژە یوری ێل اوواند ەروه ا قازگ ییویگ یری یە
سەرۆیایەویی ئەو ە وە یه خوی وخواره یوریییەد خویگ خۆگ وێ.
قەوی سەرۆیوهزیرگ فێڵوازگ ئێریند وەڕوی ەت ییوییا ی قازگ حە ەیگ وە ەرجێل
قەووڵ یری یە قازگ وووی ێ رهزییەوی یویوور جاویید سەەەەەەەەەرۆیی یهو ەوی ئازهروایجان
وهروگرێت .وەال یویوور جاویی وە قە سەەەەەی ووووڕهییەیی زۆرهوه اەێ ەو ییوییا ی قازگ
حەەە ەەەیگ رهت یریهوه .وەەەو چەەە ەەەەەەە ەەە ەەایۆییی ژەەە ێوین یوریهیەەان و یێ ویریوەەەیەەا ی
ئازهروایجان ێ هات و رۆی یهاەڵ رۆی ەرهگ ی سوا ی.
ەرچە ی یهو ەوی اوه ییی ئێرین ژەالیەک و یوریهیان و ئازهرییەیان ژەالیەییورهوه
ژە سەر ریارو ی ێ ایەویی و ەڕ ەیرین رێ ەوووووند وەال یی سا ی وێ هە چوون و
وەقەگ وەرواڵوگ ژێروژەوێ یهسوی ێ ریووو و ئاارگ ەڕگ خۆ ور یهیری.
ا ئەوهگ سۆڤیەت رییگەیا ی ژە ژە سەرهواگ ا گی ەگیی ا ەی ەگ خۆگ ژە ئێرین
یهسەەەو ێیهیای٨ید ئێری ییەیان یهسەەەویان یری وە ج وجۆ ی زۆرورو ئا ایه یری ی ێزهیا یان.
ژقی چویرگ ئەروە ەەەەەەەی ئێرین وە سەەەەەەەەەرۆیایەوی یێ ڕیڵ و ایوو ی یە فەر ا یهرێ ی
ژیوه ەەاوهو وە ووی اووود وەرهیا ی ەەەڕگ یوریسەەوا ی وە ئەسەەوۆوه ووو .یێ ڕیڵ وو ایو ی

ا وەجێگەیا ی ی ئەریی خۆگ ژە ەڕ چەک یری ی وێوەزهییا ەگ عە ەەەەیرهوە عەرهوەیان
ژە خوزسواند ئە جاره رێگاگ یوریسوا ی اروەوەر.
و ەەەایوو ی ژەەەە یوهگ ەەەا گی ئەەەاوریالەەەیی رێگەەەایەەەا ی یریهوهو چەەەەکوچۆڵو ێزگ
یار ەوییهرگ وۆ سەەەەەەەەقز و وا ە و سەەەەەەەەریه ەەەەەەەت وەرێ یری .ژە ز ا ی سەەەەەەەۆڤیەوییەیا ەوه
یه گۆیەیی ئەووۆ واڵو ووۆوه یە اۆیا سەەەەەۆڤیەت وە ێ ی وا گ و وۆب و چەیی قورسەەەەەی وە
یوریهیان ییوه .ەروه ا یزیل وە ە جا الوگ یوریی یان وۆ ەروهریهیری ی سیا سی و
یزی یی وریووهوە وایۆ .ژەو ەلو ەرجەیی قازگ حە ەی وۆ ئەوهگ وووی ێ وەروەرهیا ی
ئەروە ەەی ئێرین و اد ەجووور ووو رووو اوە عە ەەیرهوەیان .ێزهیا ی یوری وریوی ووون
ژە وارزی ییەیان وهک ێزگ سەەەەەەرهیید یە ئازیو ەەەەەەڕیەروووند وەێ ژە ە ان یاوی ەەەەەیی
ژێل چڕیوو وەرواڵو وووند و حە ەره ەەەەەەەییخانی٩ی و یاوه یا ید ەروه ا عە ەەەەەەەایرگ
چوویە چوویەگ یوری یە ە ی ە ئا ایهگ ەڕ و واێ رین ووون .ئەو ێزی ە وە ا وی
ژەو وە ل و وەرزیییا ەیی سەەەەقا گیر ووون یە وەسەەەەر ئەروە ەەەەیەگ یێ ڕیڵ و ایوو ییی
یهیڕوی ی.
او یات یە یێ ڕیڵ و ایوو ی خەری ی یێ ەەەەەەەەا ەوهگ چەک و چۆڵ و وێخزی ی ی
سەەەەەرواز و رێ خسەەەەو ی یزهیا ی ژە اوچەیەیی ووود قازگ حە ەی و سەەەەۆڤیەت زهخت و
او ەەاریان وۆ ئە ەر خا ی ە اک و عە ەەیرهوەیا ی او ەی ا ی ئەو و ەریییەیان یه ێ ا
یە ژە وایوورهوه ۆڕوو ەوه و وچن وۆ یار ەوی وەرهیا ی ەڕ ژە ییگ ئێرین .ژە سەرهواوه
ئە ەرخان یهسەەەەەوی ری وە ویا وو ێ ا ەوه ویهیگووت یە ئەسەەەەە ەیا یان ژە ەەەەەوێ ێ یورن و
اووی ن وەوێ ئەسەەەەب رهوی ەگ ەییی ی ەەەەەڕ وون .وەێ سەەەەەرئە جا ژە سەەەەەرهواگ ا گی
ەگیی یاوهیا ی خۆگ وە اوەی ی اریه وەرهگ ەڕ .ژە اوهگ ا گی اگ ١٩٤٦یید جگە
ژە ێ یێل وێ هە چوون و ەڕگ وچووک و یە یهوی د ەڕێ ی اەورهگ ئەووۆ یە وووی ێ
چاره ووسەەەەی یێ ەەەەەیە وەالیەییی وخا ەیری .ژەسەەەەەرهواگ ا گد ژەرێگاگ یزیل سەەەەەقزد
یوریهیان ژە ایاوڕی ێر ەەیان یریه سەەەر یاروی ێ ی ئەڕوە ەەی و ژە ئایا یی  ٢٠یەسەەیان
ژێ یو ەەون و یزیل وە  ٣٠یەسەەیان ژێ وەییل ارون .ژە ەەەڕهیی یوو ره ەەا وە ٤٠٠٠
فی ەیەوه یهس ەوویان ووو .ئەو سەریەوو ە وا ڕییهیەک ورهو ئیعووارگ ئێری ییەیا ی ێ ایە
خویر .ییالە یوریهیان وهک ێ ە ەراە ژە او ێزگ یوریسەەوانیی وهرایرین و ئەوی یوری
وەڕێیرین وۆ وەورێز .یوریهیان ا ەەەەا ی ژە ێر ەەەەێل وۆ سەەەەەر ەح ویئاویگ یزیل
ارگ سەقزد وە ەوە سوی ژەییر چاوارو ی رێگاگ س ەد ەروه ا یویگ ارو ی وەرزییی و
وە ەیا ی روویارگ سەەەقزد سەەەژ ا ییان یە ورهیان وەرز وووهوەوهو ەەوویان اوووهوەوه
سەەەەرخۆ .وەێ ئەڕوە ەەەی ئێرین ا ەەەەی ەەەەگ ی رین و ژە وەرزیییەیا یی وورجی اەورهگ
یۆ وڕۆڵ و روی ین وۆ یهورووەرگ یروسەەەەەەەو ری و ژە ەر وورجە ٣٠وا٤٠سەەەەەەەەروازگ
ژێیی ا .یویگ ئە ەەەەڕ و وێ هە چوو ا ە وەقە وهسەەەوان ریاەیە یریو ا ەەەا ی ئەفسەەەەرهیا ی
وەر رسی ێوه یگ ارو ی ەریووکال ییارگ یرینی١٠ی وە ێی قەریرگ وەقە وهسوا ی ەیەد
ێزگ ەەەریووکال یهووییەەە ژەەە ەەەەەەەوێن و جێگەەایەەا ی خۆیەەان و ێ ەەەوه .یوریهیەەان ەەافی
چاوهیێرگ و یۆ وڕۆ ی اوووچۆگ ێوین رێگاگ سەەەەەەقز و وا ە و سەەەەەەریه ەەەەەویان ەووود

ەروه ا یهیا ووی ی ژە اەی و ی چەک و چۆڵ وۆ ێزهیا ی ئێرین وەراریی و ەن .ەریی
و ایەیا ی وەرهو وایوورگ یوریسوان اەڕی ەوه .
وایوەو ە ییییەیانیخسوسیاویی قازگ حە ەی و یۆ ارگ یوریسوان
یویگ ئەو رووییو و ایۆیییا ەد قازگ حە ەی وهک ئەوهگ ەریی ێ ی ئاسەەەەەەە ی وە
یهورگ خۆیەیی یێ ەەەەەەەەاوێد یچ چەە ەەەەەەە ەە ەەەەەەەەا س و یهرفەەوێ ی ئەەووۆگ وۆ چەاوهیێر و
یاروەیهسەەەەەەوا ی سەەەەەەۆڤیەت ە ێ ەەەەەەوەوه یە وەالگ وێوەیەگیی وێن .سەەەەەەەوارهت وە ە یە
ئی گالیسییەیان وارزی ییەیا یان ژە عێریق یهریریووود ژەوی ی وووڕه ووو .سۆڤیەت وە واڵو
یری ەوهگ رو ااە یهگ ییگ ئی گالیس و یهست ی ا رین و وهویر ێ ا ەوهگ رووییوهیا ی
ێ ەەەەەەووگ ێیووگ یورید یە یوریهیان ێیانویووو ژە ریووریوویی قوروا ی ەژ ەرسەەەەەەوی
ئی گالیس ووووند جەوێ ی ئەووۆگ ژەییگ ئەوین ێ هێ اووو یە ئی گالیسەەەەەەەیە یان ژەخۆیان
ڕی ەیهییت سەریی ێ ی یۆ ار وچویەیەگ یوری و ەن.
ژە یات و اوهگ ژێلجیاویزیی چویر ئە ری ایی و فەری سەەەەەوییەک سەەەەەریان ژە قازگ
حە ەی یید ئەوین یۆ ارگ یوریسەەەەوا یان وهک ییاریهیەک یە ژەحا ی ژە اوچوونیییە اوە
ێ چاو.
سەەەەەەەەرهڕیگ یە و یووڕگ و ەووو ی یچ جۆره چویرچێوهیەیی قا و ید ییسەەەەەەەا ی
ح و ەوی قازگ حە ەی ژە ریسەەەوییی ەروهک ێ ەەەوو یرێیهگ وە یارگ خۆگ یهیی و وە یا
و ەگ وهزیر ژەسەر وهزیرهیا ی وهال یری و ووو وە و ەگ رهییس ویوە سەرۆک ژە جێگاگ
یی یریووو .قازگ حە ەی خۆگ وە یا ووو وە سەەەەەەەەرۆیی حیز د ویوە ێ ەەەەەەەەویگ حیزوی
یێ ویریوی یوریسەەوان .ئاغاوهت و سەەەرۆک عە ەەیرهوەیان ەروهک ێ ەەوو ژە او یهیا یی
یهسەەەەەەەەێویان وەیهسەەەەەەەوەوه ووو و ح و ەویان یهیری .یی ییر ەرگ یە ژە خە ی اوچەیە
ێ هاوووو و جلووەرای یوریییان یه وەرییووو یار ەوی ئاغاوه وە یا یان یهیی .ئەفسەەەەەەەەەره
یوریهیا ی ی ەەەەەەوەجێ ژە ە اواید یە یو یفۆڕ ی سەەەەەەۆڤیەوییان یهوەرییووود یی ییر ەرییان
وەرێوه یهوری.
ە ا وای ژە ەەەەەەەەارێ ی زۆر اخۆ و وی یل ئێری ی ری وووو وە ەەەەەەەەارێ ی یژگر و
ڕره گد وە چە ەەەەەە ێل ەەەەەەەقا ەیا ی ژە خە ی یوری یە جلو وەرای یوریییان یهوەریی
ووود ەەەە ۆژی یهییوه .ال ی یە ژەو یاوەیی خە ل ئازیی ووون و زو و زۆرگ سەەەەرواز و
یی ییر ەیا ی ئێری یان ژەسەر ە اووو.
ئەو یەسا ەگ یە یهرفەویان وۆ ە ەووووو و ژە یزی ەوه قازگ حە ەییان ییوووود وە
وا ەەەی وۆیان یهریەووووو یە چ یەسەەەایەوییەیی ەیە .ەروه ا زۆر زوو وێگەی ەەەوووون یە
ئەو چالۆن ژە ە وو جێگایەک وۆ وە سەەەەەەەی وۆژی یوریییەوی .قازگ یاوێ ی یوروە واێگ
وە ەن  ٥٠سەەەەا ە ووود یە وا وۆیەیی یۆ ی ئەروە ەەەەیی یهوەرییووو و ری ەەەەێ ی ەخ ەریی
ەووو .ره گ و روویەیی زی ییی ەگی وروازی ەگی ووو .وە ۆگ ەخۆ ەەەەەەەیی ە عیه وا

رییهیەک ره گی زهری ە گەڕیووو .ئی سەەەەەەا ێ ی یە خۆر ووو .ە جگەرهگ یهیێ ەەەەەەاو ە
خویری ەوهگ ئەژ هۆ ی ەەەەەی یهخویریهوه .ژەسەەەەەەرخۆو ەوین ووو .زۆر وە ئاری ی قسەەەەەەگ
یهیری و زۆر زوو یارگ یهیریه سەەەەەەەر ئی سەەەەەەان .چویرچێوهیەیی ف ریی زۆر وەری ی
ەووو و ێو ە وەوهیی ویرگ یهیریهوه .ە وو ە وەوه یا یورگ ی یاگ خۆ یهویسەەەەەەەەت.
اەژێل ژە ز ا ەیاند وۆوێ ە رووسەەەید یە ێل ئی گالیسەەەی و ئیسەەە ری وۆگ یهزی ی .ژەسەەەەر
یزگ یارهیەگ ە ی ەەەەەەە یۆ ە ێل یوێ یهروارهگ رێز ان و ز ا ەیا ی وێگا ە ژەسەەەەەەەر
یەک یی یریووون.
وییهریهیەوت یە قازگ حە ەی ویر و واوهرێ ی زۆر قوو ی ەیە و ئا ایهیە خۆگ ژە
ێ اوییی فییی و اد ژە ە ان یاوی ەەەەیی روو ایویرێ ی ژەسەەەەەرخۆ ووو .ژە اوهگ او ە اۆڕگ
ەسەەەەژەگ یوری یید ال ی ە ییوییەگ ئەو وهک ئۆوۆ ۆ ی وۆ یوری ژە چویرچێوهگ ئێرینیی
ەەەەەەوێ ی و اسەەەەەەی و او جاو ووو .قازگ حە ەیی وهک زۆر یوریگور ێی ویووو یە
یوری و ئێری ی ژە رهاەزێ ەوه ێل اووون و ژل و ۆگ ییرێ ن و ژەوەر ێ یێ ئێسەەەەەەەوا
یچ ۆیەک اوی یرێ یە ەووی ن ژەاەڵ ئێری ییەیان وییند ژە یاوێلیی سەەەەەەەەریه ی خۆگد
یییای ایی و فارسەەەەیان وە یەیەوه حاویو ەوەوه .قازگ حە ەی ێی ویووو یوری ژە ەسەەەڵی
یییایا ن .خۆ ەەەەەەەی ێی خۆ ووو ئیوی وژۆییی خۆگ ژەسەەەەەەەەر ە اوای وڵێد یهیگوت'' :
ی ا ەیەیە ژە یییایان''.
وەەا ئێسەەەەەەەوەەا وییهریهیەەەوێ ەەایرێ ئەەەو وۆچوو ەەە رهی یەەەی ەەەوه یەەە قەەازگ حەەە ەەەی و
الیە گرهیا ی ەەەەەەەی ئاویوی یوریسەەەەەەەوا ێ ی یەیگرووویان ەوووهد ئەوین یویییر ووون یە
ەەە ەەاوەەای و ەەەن وەەە ەەاوه ەەیگ یوژووورگ یوریگ و جوێ ەەەوهگ رزاەەاریخویزیی یوری و
وە ا ەت جێگاگ سوریە و سوژێ ا یە وگرێوەوه ویهورگ سەرهییی ژە ئە سەریه ەیی ەوێ.
وۆ ئەوهگ خوێ ین وە ز ا ی یوریگ وێ و وووی ێ ژەسەەەر یی خۆگ ریوهسەەوێ ەوڵ و
وێ ۆ ەەەەەەەەا ێ ی زۆر یرید ژە سەەەەەەەەەره واوه ا ۆسەەەەەەەوایان ەجووور ووون ژە رووگ یوێوە
فارسەەەەەەەییە یان ژە قوواوخا ە یان یهرس وڵێ ەوهد وەێ اوه یەک ێ رووخا ی یۆ ارگ
یوریسواند یوێوی یوریگ وۆ ۆژەیا ی یهورهگ سەرهوایی ووسری و چاب یری.
رۆی ا ەیەک و اۆڤارێ ی سەەەیاسەەەیی ا گا ە یە ەریووییان ێویان یوریسەەەوان ووود
ەروه ا یوو اۆڤارگورگ ئەیهوید اویر و ەێ ە واڵو یهووو ەوهدی١١ی ە ووگ ئەو
واڵڤۆیا ە ژە الیەن ئەروە ەەەەەەەی سەەەەەەەوورهوه ژە چاب یهیرین و یوییی یهیری ەوه وە حیزوی
یێ ویریوی یوریسوان .
قازگ حە ەی ایەیەیی زۆرگ وۆ ز ان و ئەیهویاوی یوریگ یی ا و وایەخێ ی زۆرگ
ێەەیید ره گەەە وجووی و یهورگ چەەاالیەەا ەەەگ یوو ەەەەەەەەاعیرگ اەەە جد ەەەییر و ێ ن ژەەەو
ە وێسەەەەەوەگ قازگیی فره ەەەەەوێنیی ەر ووووێ .ەەەەەێعرهیا ی ئەوین سەەەەەەرهڕیگ یە ووو ی
ەر واڵو یهووو ەوه.
یاغەزد ییسا ی

سەرهڕیگ ە ووگ ئەو خەوات و وێ ۆ ا ەد ئایا و وەر ە ی یارگ یۆ ارد ەاەی وە
رییهگ سەەوا ییریگ یوو ەەوێ یورگ اوه یگ یوژووورگ یورید یە یوریهیان ژەوێ یهرێ ژە
اوهگ ٢٥سەەا یی خوێ ین و ووسەەی یان وە ئازییگ ەووو .وەێ ژە وارگ سەەیاسەەییەوه ە اوای
ال ی ە وهک وخوەیەیی ژێهاوووو یە ژە ە وو الیەیەوه چاویان وێوڕیووو .ژە او یۆڕ و
یۆ ە ی روو ایویریی یوری ژە وەیروت و ئیسەەەەەەەوا ووڵ و وە غییوه وگره ەوا یێوه وەرز و
چڕهیا ی رویئاویگ ئاسەەەیاد ە وو الیەک وە وێ ڕییی چاوهڕوی ی ئەوهیان یهیری یە وزی ن
ئایا قازگ حە ەی سەەەەەەەەریهیەوێ یان وێل یه ەەەەەەە ێ .ەر ەک ژە الیەن یۆڕ و یۆ ە ی
یوریگ ژە وە غیید وە و ژە الیەن یوریه یا ی سەەەەەەەوریا و وورییە ێوه یگ ژە اەڵ قازگ
یهایری و ا ە و ە یا ی وۆ یه ێریری .رووگ جوێ ەوه یەگ ئەو زیاور و وە وایوەوی ژەو
اە جا ە ووو یە ێیان ویووو حیزوەیا ی ێ ەەەەەووگ یوریگ وە وا ەەەەەی ئەریی خۆیان وە جێ
ەەەاەەەیەەا ەەیووهد وۆ وێ ەەە ژەەە عێریق حیزوێ ی هێ ی چەەەب وەەە ێوگ رزاەەارگ یی ەەەزری یەەە
ی ا ەیەک ووو ژەو چە ە وۆچوون و ویریری ەوهیە.
ەست و ە وێسوی ییگ سۆڤیەت
حیزوە یۆ ەیا ی یوریگ وهک یوی ژە عێریق و خۆیووون ژە سوریاد قازگ حە ەییان
سەەەەەەەە وارهت وە ێوه یگ و وێ ەێوگ ژە اەڵ سەەەەەەەۆڤیەت زۆر خۆ ەیهویسەەەەەەەت .ورس و
اخۆ ەەەەویسەەەوی و رق و وێزیرگ وەری وەر وە سەەەۆڤیەوییەیان ژە او یوریهیا یی اەژێل ۆگ
ەەە وو ەەەەەەەوێەەل زۆروەەەگ زۆرگ یوریهیەەان ەەەز ەەەوین و
ەەەیەەە و فره وەەە ێزه .ێ
ەروۆیە وە ی سوەت ە وێ سوی ییگ ەز ەوی سۆڤیەت یڕیۆ گ او ەوەوه .سەرهڕیگ
ئەوه یوریه یان ژە یزی ەوه چاویان وە زۆر ئاویرهگ رییریووگ سەەەەەەەۆڤیەت یەووووه و
ژەاەڵ زۆر وسەەەەو ا ی او ئەروە ەەەەی سەەەەووری قسەەەەە و واسەەەەیان وووهد ئەو سەەەەەرواز و
ئاویری ە وێ ەیەیی زۆر اخۆ و ی وەزێ یان ژە وهزعی خە ی رۆی ەێوی سەەۆڤیەت و
یهسەەەەەەەێوی یهو ەت ژە وێ یهرێ وۆ یێ ەەەەەەاو ەوەوه .ەروه ا اوێ ئەوه ژە ویر و ەین یە
رووسەیان ژە زووهوه وە ا ەت ژە سەریه ی وزیرهوه یوی ی ژە ێیی ەگ یوریین ووون.
ێزهیا ی رووس ژە ەڕگ یەیە ی جیها ییی وە ای یوریهیا یی اون و وە ێ ی زۆرگ
یوریسەەەوا یان خسەەەوە وەر ێر و ەال ارگ خۆیاند وێری ی و یهروەیهرییەیی زۆریان ژە
ەەەەوێ ەویرگ ژە زۆر یەژێن و قویو ی
ا خۆیان وەجێ ێ ەەەەتد وە چە ەەەە ێل ئێسەەەەوا
یوریسەەواند وهک یۆڵ و یهره و او یهیا ییی یهوی یرێ .ەر ژە ەەارگ ە اواید ێزهیا ی
رووس وۆ اوهگ چە ی رۆی وڕیاریا یی ییووو ژە ەر یەس ژە اڵ وێوەیهر و ێ و ێوە او
ەقا ەیان وەقەگ ژێیهیەند وەو جۆره اریان واێن یری و ئااریان وێوەریی.
وەئسەەەەەەەیرگ ئەو وەسەەەەەەەەر اوا ە ئێسەەەەەەەوا ژە ویرهوهریی ژە ێیی ەگ یوریهیانیی ەر
اوهوەوهد وۆیە یاوێل یی ەیا یان یهارین و ییر او ەوهد وە و ەگ عرووس یهیان ورسێ ن
و ئاری ییان یهیە ەوه.

سەەەەەەەۆڤیەت زۆرگ ەو یی یە ەەەەەەەوێ ەویرگ اژەوارگ ئەو ەەەەەەەێوه ە وێسەەەەەەەوا ە ژە او
یوریه یا یی وسەەەەەەەڕێوەوه و ژە ێویان وەرێ .وۆ وێ ە ژە الیەک واس و وەز ی ئۆوۆ ۆ ی
یوریهیا ی سەەەەۆڤیەوی ێ ا اۆڕێ و ژە الیەییوری ەەەەەوه سەەەەیا ە ی سەەەەیا ە یۆف ئەفسەەەەەرگ
ایەوەرزگ ئەروە ەەەەەی سەەەەەوور و قاره ا ی ژێ ی گریی یە خۆگ یوری ووو وۆ ئەو ەوەسەەەەەوە
وەرخان یری و چاالیا ە ە یهسووڕی.
ەروی سەەەەووک و سەەەەایار یهر ایەوێ یە وا چ رییهیەک سەەەەۆڤیەت ژە ی ەیا ی خۆییی
سەریەوو ی وهیهست ێ ا .وەێ وێ ل وە ێ ی زۆر ژە خە ی وهک ئاغاوهت و یهو ە ە ی
و وازراان و ەال و ەەەەێ وەری وەر وە سەەەەۆڤیەت ەروی وی واوهڕ و یڕیۆ گ اووو ەوه و
سەەەەەەەوارهت وە یوه یگ و وێ ەێویی ئا ەەەەەە ریگ قازگ ژەاەڵ سەەەەەەۆڤیەت ژەوی اڕیزگ و
یگەرین ووون .ییرو ییویرگ ئەو خا وووەره یەگ یەوی یهو ەوی قازیی وێییووود وە وەویوگ
ۆسوەرگ وەوالیغاویی سۆڤیەوی ژێیریووو .رۆی ا ە و واڵڤۆیەیان ڕووون ژە ووار و اوریاژی
ئەووۆ یە ریسەەەوەوخۆ و و ەەەە وە و ەەەە ژە رووسەەەی ڕی یریووون وە یوریگ .ەەەاعیرهیان وە
ان و وا ۆگ سواژین و ئەروە ی سووریان ە یهاوت و ێعریان وۆ ساز یهیری.
ژە یوریسەەەەەوانیی وە ێچەوی ەگ ەەەەەوێ ەیا یورگ ئازهروایجاند وێ ەرهیا ی سەەەەەۆڤیەت
خۆیان ئا ەەەەەەە ری ەیهیری و وهوەر چاو ەیهیەووند جگە ژە چە ی ەەەەەەەۆفیرگ ژۆرگ یە وۆ
سەەەەۆڤیەت و یهو ەوی سەەەەەر وە سەەەەۆڤیەت یاریان یهیری .یهیا گوت وێ ەری ی سەەەەۆڤیەت ژە
ە اوای جێگاو رێگایان ێیریووود وەێ یاروەیهسەەەەەەەوا ی یوری ئەو یه گ و واسەەەەەەەەیان وە
ریسەەەەەت ەیهزی ی و وەر ەرچیان یهیییەوه .ا ەەەەە ئۆف یۆ سەەەەەۆژی سەەەەەۆڤیەت ژە رهزیییە و
یارییهیهرهیەگ عەژیئەیوەرئۆف جار جار سەریان ژە ە اوای یهییی١٢ی.
ژەیاوێ یی یە ویرۆریسەەە ڕۆی ەێوی ئازهروایجا ی ییاروووو و ەەەە قەگ سەەەیاسەەەی زۆر
وو ی وووود ژە یوریسەەەوانیی وە یا چە ی یی ە زی یی یی سەەەیاسەەەیی ەووون .یەک یوویەسەەەی
ره گە وە ۆگ سەەەەەەیاسەەەەەەی یویریون .ەرچە ی یە ی ارهیەک ژە یوریهیان الیە گرییان ژە
یۆ ار ەیهیرید وەێ ییسەەا ی ووی ییان ڕیو ەن و وچن وۆ وارین .ژە یۆێن و ەەەقا ەیا ی
ە اوای یی وە ئا ەەەەە ری یهیری اوێ ویهیوە ریییۆیا ی ئیسەەەەەوا ووڵ و ژە یهند وەێ ژە وەوریز
اوێیین وە ریییۆیا ە واوی ێ ی ەزن ووو و سزیگ ەرای وۆ یی یریووو .یان ژە سەرهخۆیی
وژیوڕیژیسەە ی قازگ حە ەی و یهو ەوەیەگ ووو یە ئەو ئازییییا ەگ یهسەەوەوەر یریووود یان
یه ا واێ سەەی یسەەەێت ژە ێوین عە ەەیرهوەیانیی ووود یە یچ عە ەەیرهوێل ەییهوێری ێ ژە
وەڕهگ خۆگ زیاور ریو ی ێ و یهسویرێیگ و اوە سەر ئە یی ی عە یرهوێ یور.
سەەەرجە ی وەر ە و یهسە ەووی سەەەرهییی ئەو ئازییییا ە ئەوه ووو یە ح و ەوەیە ژە
او خە ل ال ی ە خەژ ی ە اوای خۆ ەەەەویسەەەت و جێگاگ و ا ە وێت .خەژ ێل یە زو
و زۆریی یهوژەوی اوه ییی ئێری یان ژەسەەەەر وهالچووووو و وا ی ئازییگ و سەەەەروەسەەەوییان
چێ وووو.
ییییەویی و وەروەرهیا ی عە یرهوەیان

اەرچی سەەەۆڤیەت وە ئا ەەە ری وا رییهیەک ەو ییی یە ێوی ی عە ەەەیرهوەیان و یۆ ار
خۆ یاوەوه وەێ ژە ریسەەەوییی ژەو یارهیا یی سەەەەر ەیەوون .عە ەەەیرهوەیان سەەەەرهڕیگ زۆر
ۆگ ێیوویی ویۆ ەێیەوی و ئایی ید ویا ووگ زۆر وە یزگ ئاوووری ەەەەەەەیان ەووو یە
ژەاەڵ یۆ ارگ ەەت ئەسەەووور وە سەەۆڤیەت ییییەوی و ەن .وە ەەێ ی زۆرگ سەەەرچاوهگ
وییوگ عە ەەەەەیرهوەیان ارێیریووو وە یی اوی ووووند یە ئەوی وە ۆگ چڕی ی ەیوه ییی
یوریسەەەوان ژەاەڵ ەەەوێ ەیا یورگ ئێریند وازیریی فرۆ ەەەو ی وووو ەیەیان وێیی چوو ووو و
وەو چە ەەەەەەە ە وارگ ییا یان وە وەویویی قورس وووو .ژە ێ یێل ەەەەەەەوێن سەەەەەەەەرهڕیگ یە
ویووڕیی یه غڵ وییند خە ل یهووییە وە ەەەەەەەی وارزی ییە ژێقەو اوه یا ی د یە ژە ێی ووو
وەسەەەەریا یی ییوە یریووود ویهن .ژە ێو عە ەەەیرهوەیانیید ا عەزیزگ یوڕگ قەره یاغاگ
رهح ەوی سەەەەرۆیی عە ەەەیرهوی ا ە ژەاەڵ وایزیغاگ ە گوڕ او ەی ان وووند فره ژە
قازگ حە ەی اڕیزگ ووون و وە ئا ری ییییەوییان یهیری .جێگرگ یۆ سۆژی سۆڤیەت ژە
رهزیییە ەڕه ەەەەەەەەگ ژێ رین و ێی ڕیاەیا ین یە ئەاەر یهسەەەەەەەت ژە ییییەویی ە ەارند
وارزی ییە یا یان یه ێر ە سەەەەەەەەەر .ا عەزیز وەروەره یا یی خۆگ ەر یرێیه ێیی وایوو
ێر ەەەیان یریه سەەەەرگ وئەوی ژەورسەەەان ژەاەڵ یاوهیا ی ێی
وارزی ییەیان وە ریسەەەوی
ێوه ا و ەێت وۆ عێریق .ئە ەرخا ی ەەەەە اک وهزیرگ ەەەەەەڕگ یاوی ەگ قازگ حە ەید
ویزگ ژە یارهیەگ خۆگ ێ ا و ژە و ارگ یێوهیا ی زی یه ەەەەەەەت ژە وا ەەەەەەەوورگ رۆیئاویگ
ەەەەەەەا وورد وە یوره ەرێزگ و وێییە ی یی ی ەەەەەەەت .زۆروەگ زۆرگ عە ەەەەەەەیرهوەیا یورگ
وایوورگ یوریسەەەوان السەەەاگ ئە ەرخانیان یریهوه و ویزیان ژە یۆ ارگ یوریسەەەوان ێ ا.
ئەو عە ەەەەیر وا ەگ یە قاز حە ەی یهیووی ی ژەسەەەەەریان حیسەەەەا و اد یەییان عە ەەەەیرهوی
اەورک ووو ژە ە اوای یە یزیل ەزیر چەیییریان ەووود ئەوهگ وری ەەەیان وە ەەەێل ژە
عە یرهوی چوویەگ زهرزی ژە اوچەگ ۆ ووو.
وە ا ەت ەال سەەەەەەەوەفا و وارزی ییەیا ی ژەوەر ئەوهگ قازگ حە ەی چیور ەییهووی ی
وەخێویان و اد وریه وریه سەەەەەاری یهووو ەوه .یاوێل یهو ەوی وارین ەسەەەەەوی وەوه یری یە
قازگ حە ەی وی ەەەەەەت و ە ا اوهوەوهد ەەەەەەووگ سەەەەەەویر ووو و رۆی وەرۆی زهخت و
او ەەەەارگ زیاورگ وۆ یۆ ار ێ ا .ەرچە ی سەەەەۆڤیەت وە ێ ی ییووو یە ژە ە وو وارێ ەوه
یار ەوییان و اد وەێ ەوا رۆیگ رووخا ی یۆ ار ژە سەەەەەەا ی ١٩٤٦یی ە ژە چەیی قورس
خەوەرێل ەووو و ە ژە یزگ چەیییرگ ەروهریهیریو .ژەڕیسەەەەەەەوییی یچ جۆره ێزێ ی
ێ ان
چەیییرگ رێل و ێل ژە اۆڕێیی ەووو.یاوێل یە ئێری ییەیان وە ەوەسەەوی ێر
ژە ە وو وارێ ەوه خەری ی خۆ ئا ایه یرین وووند قازگ حە ەی وە وووڕهیی و وە ەژە
ەیا ی وۆ عە ەەیرهوەیاند یە وە یا یویو و ێیگ ووون اری و ێیڕیاەیا ین یەد سەەۆڤیەت
وە ێ ی یار ەویی ێییوین و ییوی ژە ئیوه یهیە وچن وۆ وەرهیا ی ەەەڕ ژە ییگ ئەروە ەەی
ئێرین .عە یرهوەیان ییوهیەیان رهت یریهوه!
یی ەزری ەوهگ یهسەێوی ئێرین

ئێسەەەەەەەوا ئییگ رووییوه یان وەخێرییی وێ ەڕ یهوند یهو ەوی وارین ێیییاروووه و یه ێ
یێ ویریوە یا ی ئازهروایجان اوچەگ زه جان یە سەەەەەەەەر وە ئازهر وایجان یە چۆڵ و ەن.
یاوێل ئێرین ئەروە ەەەەەەەی ژە اوچە یە خزی ی و ژەسەەەەەەەەەر ییوییەگ خۆگ سەەەەەەەوور ووود
یێ ویریوەیان ریزگ وە چۆل یری ی اوچەیە وووند وە چە ەەەەەە ێل یە ەوا ئاخرگ ا گی
وی ور ئەو اوچەیە وە وەویویی یەووە یێریه سوی ئەروە ی ئێرین .اوهیەک ا ور ویوە ژە
ێوه ەوگ ١٠گ ییسا وڕیی ئێری ییەیان ێر یان یریه سەر ێگەگ یێ ویریوەیان ژە یۆ ی
قافی ۆگ وا ەەوورگ ەەارگ یا ە .یویگ ەەەرێ ی ویسەەت و چویر سەەەعاوەد یێ ویریوەیان
وێل ەەەەەەە ان و وەر رسەەەەەەەە یا یان زۆر وە ە ژەد ژە سەەەەەەەا رۆیگ ایری ی وەورێزیی رێگاگ
یوورویرێیگ سۆڤیەویان اروەوەر و وۆگ یهرچوون.
سەەەەەەەەەرۆیی یهو ەوی یێ ویریوی ئازهروایجان ژە وێالگریفێ یی یە وۆ قەوی یریوووگد
اوووووگ یە سەیفی قازگد ویوە فەر ا یهرگ یوریگ ئاااییرگ وڕیارهیەگ خۆگ یریووه و
ێی اووووه یە ییوی ژە ێزهیا ی خۆگ و ا وەقە ووهسوێ ن.
سەەەەەەەیرگ قازگ وریگ قازگ حە ەی یە وێ ەرگ اڕژ ا ی ئێرین ووو و ژە ێوین قازگ
حە ەی و ئێرینیی اوووچۆگ یهیرید ژە رۆیگ ١٣گ ییسەەەەا وریی ژە ە اوای ری چوو وۆوه
یا یویو .سەەەەەەەەیرگ قازگ ژە وێ یهرێ وە یێ ڕیڵ و ایوو ی اووووو یە یوریهیان ریزین
ئەروە ەەی ئێرین وە وێ ەەەڕ و خوێن ریون وێوەوه اوچەیە .یێ ڕیڵ و ایوو ی ژە وهێ یی
اوووووگ یە ا ئەوهگ وارزی ییەیان ژە اوچەگ ە اوای ا ەەەەەەەەی ەەەەەەەەیان یرید ئەویات
ئەروە وەرهو ە اوای وهڕێ یهخا .و ایوو ی ژە ە گوڕ و ا ە ەەەیان یە ژە عێریق ڕی
اەڕیووو ەوهد ەروه ا ژە وە ێل ژە یێوویرگیەیان یە سەر وە یهو ەت وووند یهسوەیەیی
وەیار یری و وە سەەەرۆیایەویی سەەەر ە گ غەفارگ وه ێ ەەی یین .ێ ئەوهگ وگە ە ەەارگ
ە اوای ژە یزیل ەەەەەەەار وێ ەری ی قازگ حە ەی اون و ێیان اووند وە اوێرهگ رێل
ەەەەەەەەار وگرێوەوه ەک ئەو
یەوو ە یەگ ئێ ە و یێ ڕیڵ و ایوو ی قەریر ویووو ئەروە
عە ەەیرهوا ەد یە ژەوی ەیە ەەار وسەەووێ ن .عە ەەیرهوەیان وەوێ وەقە ا ەەەی ەەەیان یری و ژە
١٥گ ییسەەەەەەەەا ورگ ١٩٤٦یید یویگ ئەوهگ وارزی ی یە یان ە اواییان چۆل یری و وەرهو
ەغەیه ی ا ەوهد ئەروە ی ئێرین اوەوه ە اوای و یۆوایی وە وە ە ی یەک سا ەگ یۆ ارگ
یوری ێ ا.
خە ل ێ ویزییەیی زۆریان ژە ئەروە ی ئێرین یری .قازگ حە ەی و فەر ا یهرهیا ی
ئەروە چاویان وە یەیور یەوت .وەێ ژە ١٧گ ییسەەا وریی ی ارهیەک ژە یوریهیان ایرین
و رۆیگ یویوری قازگ حە ەی و سەەەەیفی قازگ و زۆریەسەەەیور ایرین .وە یا ئە یی ێ ی
یهو ەوی قازگ یە ئازیی ایەوه و ەایرید حاجی واوە ەەەەەەەێ ووو یە وە ۆگ الەگ وەرزگ
ئایی ی و ئیحوری ێ ی زۆر یە ژە یوخە یی وووگد خۆیان وێ ە اە یا ی .ی اره یەیی زۆر ژە
یوریهیان ووی ییان ژە او یهیانیی خۆ و ار ەوه یان ریو ەن وۆ عێریق.
سەەەەرهڕیگ ارون و ڕیو اند وە وێیا ەگ وە ەەەێل ژە وەر رسەەەەیا ی یوری ئەوه ووو یە
یهووییە جێگاو رێگایان ییوا وەو عە یرهوا ە یە الیە گرگ یهو ەت ووون و یهووو وەخێویان

یری وان .ئەوه ێوۆیێ ی ئێرین ووو یە ژە ال یەک یاو یان وە فیڕۆ ەیهچوو و ژە ال یەیی
وری ەوه ێویسویان وە ێل ێ ا ی ەح ە ە ەیهووو.
سەەەەیرگ قازگ ژە اوهگ وە ە ی یەکسەەەا ەگ یۆ اریید یاوێل واری ی وەجێیه ێ ەەەت و
یهاەڕیوه ە اوای یە یهو ەوی ئێرین ییویگ ژێ ریوایە .وەێ ژە ئاخر سەەەفەریی یاوێل یە ژە
٣٠گ ییسەەەا وریی یهاەڕیوه وۆ واریند ژە ا ەیەگ خۆییی ایری و ێ ایا ەوه ە اوای و ژەاەڵ
ورییەگ ژە وە ییان یری .ئەروە وە خە ی ریاە یا ی ەریەس سەەەەەەە اێ و وە گەیەیی ژە
ییگ وەەە ەەیییەەەیەەان ەەەیەەە رییگەەەیەەە ێ .ەەا ژێ ۆ ی ەەەوه و ەەەح ەەە ەەەیەەەیی یزی یید قەەازگ
حە ەی و سەەەەیفی قازگ و سەەەەیرگ قازگ وە ەرگ ەح وو یرین و ژەوەرهوەیا ی ٣١گ
ارسی ١٩٤٧یی ژە ەییی ییچویرچریگی ە اوای ژە سێییرهیرین.
یهو ەوی ئێرین وۆ ژە او ورین و سەەەەەەەڕی ەوهگ ەەەەەەەوێ ەویرگ یهو ەوی قازگ حە ەی''
یە ەی ێ ی'' وەرواڵوگ وهڕێ خسەەت .چا خا ە و رۆی ا ە ووسەەی ی یوریگ خڕیرییەوه و
خوێ ین وە ز ا ی یوریگ قەیه غە یری و ە وو یوێوە یان ژە وەر چاوگ خە ل ئااریان
وێوەریری .وۆ چاوورسەەەێن یری ی عە ەەەیرهوەیا ی  ١١یەس ژە سەەەەرۆیەیا ی عە ەەەیرهوی
فەەەیزوێوەەەای اەەەوریی سەەەەەەەەەقز ئێعەەیی یرین .ەەا ایری ەەەوهگ ئەەازهروەەایجەەاند یهو ەەەوی
یێ ویریوی ئازهروایجان ێ ەەەەەەەوا وە وەویوگ ەڕووخاووو یە جوویار و یرێ ار و وازیرگ
یهسەەویان یری وە یو ەەون وریو ا ی یێ ویریوەیان .یی یریهوهگ ئازهرییەیان وە ا اگ ئەوه
ووود یە ح وو ەوی یێ ویریوی ئازهروایجان ە وە یا ژە او خە یی خۆ ەەەەەەویسەەەەەت ەووود
وگره زۆری ژێی وێزیر ووون.
ئەوه زۆر وێ ی سەر ج رییێ ەره یە ژە ە اوای رووییوهیان رهووی خۆیان زۆر وە
ێ ی ێوی و یچ یارهسات و یییریهوهیەیی ژە چە ە ەقەو ا.
ییاریهیەیی زۆر زهق و وەرچاو ژە ئازهروایجان ئەوه ووو یە ح وو ەوی یێ ویریوەیان
ۆژیسەەەەەی هێ ی فره وە ێزگ وهک ئە ریزێل یە ژە ەل و ەرجی ێویسەەەەەتیی یە ی ژێ
وهرارن سەەاز یری ووو .ژە حا ێ یی قازگ حە ەی یچ اروب و ئە ریزێ ی ژەو چە ەە ەگ
ێل ە ێ اووو .ئەو فایوۆری ە ئەو ریسەەەەەەوییە یهسەەەەەەەژ ێ ن و رییهاەیە ن یە یهو ەوی قازگ
حە ەی ژە او خە ەیەگ خۆییید ال ی ە ژە ە اوای وهک ێوەخوی خۆگ خۆ ەەەەەەویسەەەەەت و
جێگاگ رێز و و ا ە ووو .ژە اوچەیا ی وایووریی ئە ەرخا ی ەەەەە اک و عە ەەەەەیرهوەیا ی
سەەەەەر وە ئەود یچ یهورێ ی وەرچاویان ژەو رووییوی ەیی ەووو .ئەروە ەەەەی ئێرین ژە یاوی
ێر وۆ سەەەەر ئازهروایجاند وۆ ئەوهگ یهسەەەوی وە وەویویی ئاوی ە وێت و ەوی خە یور
ەیێ ێد ئە ەرخا ی ایی ئاااییرگ ین و اەێ ەیا ی خۆگ ەیری.
یاوێ ی یە ئە ەرخان وە ێی ێ یێل یەینووەیند یاوه یا ی خۆگ وۆ ێر وری ە
سەەەر یێ ویریوەیان یۆ یریوۆوهد ێ ەەوا یچ جوو ەیەیی ەیریووو یە ەەەڕ یۆوایی ات.
ئە ەرخان و عە ەەەەەەەیره وە یا یورد وە اری ی ییارگ و وەرویل وۆ ئەفسەەەەەەەەره یا ی ئێریند

وه فاییریی خۆیان ریاە یا ید ئەروە
رێگاگ خۆیان یی ەزرێ ەوه.

ژێیان خۆ

ووو و ئیجازهگ ێیین ژەسەەەەەەەەەر جێگاو

وە یا زێڕۆوەگ ە وەخ ەەەەەەەرید ئەوی وە ۆگ ئەوهوه ووود یاوێل خەری ی ووووێی
ژە اەڵ یێ ڕیڵ و ایوو ی ووود یاوه یا ی ژە واێ ی ەال ارگ سەەەەەەەەروازه ئێری ییە یا یان
ییووو .ا ەەەەان زێڕۆوەگ ەجووور ووو ژەاەڵ ێ یێل ژە یاوهیا ی خۆگ و ئاسەەەەۆڕییەیان
وەرهو ۆ وڕۆن و ە ا وۆ ەال سوەفاگ وارزی ی وەرند یە ژە حا ی وەقە وهسوا ێ ی یاوی
ژەاەڵ یهو ەوی ئێری یی ووو.
یهو ەوی ئێرین ییویگ ژە ەال سەەەەەەەوە فا یری یە یان چەک ییو ێد یان یه ا یهوێ ژەاەڵ
عە ەەەەەیرهوەیەگ وگەڕێوەوه وۆ عێریق .چون ەال سەەەەەوەفا ییوییەگ یهو ەوی قەووڵ ەیرید
ییسان ەڕ یهسوی ێ ریهوه .وا یوئە ی ١٩٤٧د وارزی ییەیان وە ەڕ یرین خۆیان اەیا یه
ایۆ و ژەوێ یهرێ ڕی س ووریان وڕگ و ئاویگ ییوگ سۆڤیەت ووون.
وخوە و ئە جا
وەایری ەوهگ ە اوای وە یهسەەەەەوی ئەروە ەەەەەی ئێریند خەوات و وێ ۆ ەەەەەا ی ئە یوییەگ
ەروهیی
یوریهیان ژە ێ او یی ەزری ی ی یهو ەوی یوری یی یۆوایی ێهات .ئە یەڕهوە
جاری ی ێ ەەەەەەەوو ۆگ سەەەەەەەەرهییی سەەەەەەەەر ە یەوو ی یوریه یاند ەووو ی یەییەوی ژە ێو
ریزهیا ی خۆیان ییووو .ژە یاوێ یی زۆروەگ زۆرگ وەڕێوهوەرین و یایرهیا ی جوێ ەوه ژە
ووێیگ روو ایویر و ویگەی ەەەەەەوووگ ەەەەەەار و ەەەەەەارۆچ ەیا ەوه ڕی اووووند وا ی یزی یی
جوێ ەوهیە ە ی ەەەەەە ژە عە ەەەەەیرهوەیان و سەەەەەەرۆیەیا یا ەوه ێلیه اتد یە وە وێ ڕییی
ەخوێ یهویر و ەژ ەره ست وووند یە ژەاەڵ یز ووو ی یه سەێوی یهو ەت یه سویان یری وە
ریوڕووت .ئەوه یەیێل ژە ایروارفوە و ەڕهویەیا ی جوێ ەوهگ ەوەوییەویی یوری ووو.
ژە اوهگ سا ی ١٩٤٦یی عە یرهوەیا ی یوری زۆر ئاسایی ییییەوی یهسەێوی یهو ەوی
یورییان یهیری .ئەوین ئەو سەەەەروزێوییەگ یە ژەسەەەەریه ی یهسەەەەێوی ح وو ەوی ئێرینیی
ووویاند ژەسەەەەەەەەریه ی ح وو ەوی قازگ حە ەیی یی یە وهیی خۆیان ژە رهاەزگ یوری
ووود یرێیهیان ێیی .زۆروەگ عە ەەەیرهوەیان ژەالیەک وە ێی سەەەرو ەەەوی عە ەەەیرهوی و ژە
الیەییوری ەەەەەەەەەوه وە ۆگ یڕیۆ گی و وێ و ا ەیی وەری وەر وە ێوه یی یە یا ی قازگ و
سۆڤیەتد ا یان وه ئەڕوە ی ئێرینیی.
ۆگ رووخا ی یوتو ڕ وژە ایاوگ یۆ ارگ یوریسوان یهاەڕێوەوه سەر سۆڤیەت یە
ەیووی ی یار ەوی ێو ا .حیزوێ ی وازه ێ هاوووگ وە ێزگ یالالید یە وە ەەەەەەەی ەره
زۆرگ خوێ ەیهویره یوریهیەا ی ژەە خۆیەیی یۆ یریوۆوهد یەەووەە یێر وەەوی ی وەەئسەەەەەەەیرگ
وێگا ەیان و ا ئەوگ یە وە اوێرهگ او جاو یە ی خۆیا یان ژێوهرارتد ویان وێ ری
و وەجێیان ێ ەەەەەەەت .ئەو یهو ەوە چوویەیە یە ژەیێر چاوهیێرگ و اریسەەەەەەەو ی ئەروە ەەەەەەەی
سەەووریی ێ هاوووود وە یا یاوێل یهیووی ی یرێیه وە وە ە ی خۆگویید یە ئەروە ەەی سەەوور

اەەەەڕیوەەەاوه .یویگ ئەەەەوهگ ژەەەە الیەەەەک یوریهیەەەان و ێەەەیێ ی ئەەەەووۆیەەەان ەەەە ەەەاووو و ژەەەە
الیەییوری ەەەەەەەەوه یهو ەوی ئێرین ژە اوچە یەیی سەەەەەەەە قا گیر ووۆوهد ئیور یچ ەەەەەەەا س و
ئاسۆیەیی وۆ جووێ ەوهگ قازگ حە ەی ە اوۆوه یە یرێیه وە ییا ی خۆگ ویی.
ئەەەو وەەەسەەەەەەەەەەر ەەات و رووییوی ەەە ووون وەەە ۆگ ئەەاڵواۆڕێ ی فرهوەەەرچەەاو ژەەە ێو
جووێ ەوهگ رزااریخویزگ یوری یی .ئێسەەەەەەەوا ئیور ە یۆ ە هی یێ اف اوه و ە حیزوی
یێ ویریوی یوریسەەواند وە ەەێ ی زۆر ژە رێوەرین و وەر رسەەەیا ی یوری یان ریوون یان
ە ووگ ئەوی ە وەو ا ایە
زی یی ی یریون و یان ژە یوورهوێوییی یهیین .وەێ ییسەەەەەەەا ی
ییە یە اسەەیۆ ا یسەە ی اەژی یوری ژە ێوچووه .ەەت و ە اگ یۆ ارگ یوریسەەوان وە ەەی
روو ایویر و ێ ەەەە ەووووگ یۆ ەێ ی خە ل ووون یە رۆی وە رۆی ژە وارگ چە یییەوی و
چۆ ایەوید ژە حا ی ەره ئەسەەوا ینیی ووون .ەیارهیا ی یۆ ار ژە یەسەەا ێل ێ هاوووون یە
رۆی وە رۆی ژە حا ی یە ووو ەوه و ژە او چوونیی ووون .یهوێ یی اووو ئەوه ان وۆ روون
یاوەوهد یە ئایا ژە ەەەەەەەوێ ێ یی یە خە ە یەگ ریی و الیە گرگ رێوەری ی ەز ەوی و
سەەەرۆک عە ەەیرهوەیا ن و اسەەیۆ ا یس ە وۆیان ییاریهیەیی ە اسەەریوهد جوێ ەوهگ یوریگ
ەەەەەەەوێ ی رییو یل و او جاوه؟ یوریه یان ەرایز وێوی یەیگروووگ خۆ یان ەوووه و
وەیەیەوه وا ی وەر ە ی یوژووورگ ژە ێیی ەگ خۆیان ەچێ وووه.
یێوهیان وهک ەریی ێل ئەوی یان ژە یەیور یوور خسەەەەەەوووهوەوه و ە ی ەەەەەەە وۆ ییوین
یری ی ێییویسەەەەەەەوییەیا ی یوژووورگ و ئاوووریی خۆیان ەجووور ووو ە چاو ژە یهسەەەەەەەوی
ێوەەخوی ئەو یهو ە وا ە وند یە وێ وە یە یا ی ییایر یریووهد ئە اەر ئەو یهو ە وا ەگ وی
یوریسەەەەەەەوا یان ییایر یریووه د ەوەوهیەگ خۆیان ژەوان یوریهیان یی ە اوایە و یۆواییان وە
چەوسەەەا ی ەوهگ ەوەوییەویی یوری ێ اوا و وا ڕییهیەیی ئۆوۆ ۆ ییان ییوا ایەد ره گ ووو
ووی یوایان و ا ەگ یوریهیان وەرهو خۆیان رییێ ەەەەەەەن و فییریسەەەەەەەێو ێ ی فره ەوەوهیی وە
ەەەەەێوهگ سەەەەەویس ێل وی ن .والوا ی عەرهوی ژە یوه یییەیی ە گاوگ یەیە یان اوهوەوهد
ئەاەر یهسەەت و یهسەەەێوی وێگا ە ژێی اەڕیوایەد یهیری ژە ئێری ی سەەیاسەەەوێ ی ژە چە ە ە
وەیار وهێ یرێ یە ژە جیاوی جویییید یوری و ئێری ییەیان ژێل ێزیل و اوەوه.
ەڕیوێزهیان
 ١ووسەەەەەەر ووسەەەەەیویەوی یۆ ە ەگ ییا ی یورید واروەقاگ ئی گالیزییەیەگ'' یۆ یوەگ
الوی ی یوریگ'' وۆ یی اوه.
”Komala-i Zhian-i Kurd, or” Committee of Kurdish Youth
 ٢جل و وەرای یوریگ ێ هاوووه ژە  :ێچێ ی ری ەەووییرگ وەخت ەەیند جالیوقەیەیی
ەخ ەەەەەەەا یریو و اوۆ ێ ی وۆرگ ف و یرێی ژە ە ەەەەەەە ی خۆ ا ید ەەەەەەەوێ یێ ی زۆر و
ره گاوره گد یە ژە ێ ەەەەوهڕی چە ی یەڕهت ارێچن یریووو و خە جەرێ ی خویرگ ژەوەر
چەقێ ریووو .ۆی ەیەک ژەوەر ەەەەەەەوێ یهیە چەقاووو و ووروە ووو ێ ی ێ ەێوهسەەەەەەەریووو.

ژەسەەەەەریه ی رهزی ەەەەایی یوریهیا ی وهیی خە ەیا یورگ ئێرین جل ووەرای خۆیان ژێ
قەیه غەیریووود وەێ ییسەەەەەەەەا ی جل و وەراە یە یان یە سەەەەەەەەە وۆژی ە وەوییەوییان ووو
ارییا ەوه و اریسویان .وەیویگ ییایر یری ی ئێرین ژە الیەن وێوا ی او ەی ا ەوهد ییسان
ێ ایا ەوه اۆڕێ .ژە ریسەەەەەوییی عە ەەەەەیرهوەیان یە ژە اوچەیا ی چڕ و ەەەەەاخاوگیی یهییاند
ەرایز جل و وەرای خۆیان وهال ە ا .یوریه یان ژیواسەەەەەەەی رێل و ێل و جوین یه وەر
یه یەن وە چە ەەەەەەە ێل وە ا ەت یوریێ ی ەییری ێی خۆ ەەەەەەەە یریوه یەگ خۆگ ویی وە
وێ یێل یان ێچێ ی جوین وا وە یه ێل یەوا  .زهوروزه گی رهزی ا ژەسەر یوریهیان
و قەیهغە یری ی جلو وەراەیەیان ووو وە ۆگ رق و یی ەگ ئەوین ژەییگ ح وو ەوەیەگ.
 ٣ژەەە وەەارهگ حیزوی وویهوهد وڕوی ەەە جووێ ەەەوهگ یو و یسەەەەەەەوی ژەەە ئێریند جۆرج
ژی زوسەەە ی ووسەەەیویەوی و ژە ییلئیسەەەت جۆر اڵ سەەەا ی ١٩٤٧د روو ەڕگ  ٤٥-٢٩واڵو
وووهوەوه.
 .٤زیرۆوەگ سەەەەەەەریریهگ واق ێل ووو یە ژە زووهوه ژەاەڵ سەەەەەە ایلئاغاگ سەەەەەە ۆ
سەەەەرۆیی ری ەڕی ی ەەە ایەیان اویارگ یهیری .وە یوییگ وێ ەەە ان و یویری ی سەەە ۆد
زێڕۆوەگ ەێت وۆ عێریق .ژە سەەەەەەەا ی  ١٩٤١یی اەڕیوه وۆ اەژی واری یووز .وۆ ئەوهگ
یهسەەەەێوێل ژەو اوچەیە ێل وێ ێد زۆر ژەاەڵ ئەفسەەەەره سەەەیاسەەەییەیا ی سەەەۆڤیەت وهک
یارییهیهر و وەریهسەەەەت یهوی ریو ژە اوووچۆ ییووو .ێوه یگ و وێ ەێوگ زێڕۆوەگ ژەاەڵ
سۆڤیەویەیان ئەو ەژەگ وۆ رهخسا ی یە یهورێ ی وەرچاوگ ژە ئاڵواۆڕهیا ی یوریسوانیی
ەوێ .ەر چە ی یە ئەو ەسەەەەژەیە ژە او عە ەەەیرهوەیەگ خۆگد ویوە ەریی یە ە ی ەەەە
رییگ سەرۆیەیەگ خۆیان ووون وێ ی زۆر اری گ ەووو.
 ٥ئە یی ا یورگ یهو ەوی وازه ێ هاوووگ یوری وریوی ووون ژە :
حاجی واوە ەەێ سەەەرۆیی ئایی ی اوچەد سەەەرۆک وهزیرد سەەەییق حەییهرگ وهزیرگ
یار ووەوالیغاتد ە اف یەری ی وهزیرگ خوێ یند حە ەیه ین وعێ ی وهزیرگ وازراا ید
ئەح ەەی ئیی ی وهزیرگ وە ەەەەەەەی ا ید سەەەەەەەەە یی حەە ەی وە ازییه وهزیرگ یهر ان و
وە یروسەەەەەەەوی و خەژیل خۆ ەەەەەەە او وهزیرگ ێوخۆ .وە یا یەیێل ژەوی ە ژە یی ەزرێ ەری ی
یۆ ە ە ووود وەێ ە وو یان وە ا ەەەەەەەوی ژە چین و ووێیگ یهو ە ە یگ خاوهن ڵلد
یاروەیهست و وازراان ووون.
 ٦رێ ەەەوو ەەا ەەەیەەە ژەەە وەەەورێز ژەەە الیەەەن وێ ەەەری ی ئەەازهروەەایجەەان :ێ ەەەەەەەەەەوهرگد
ویریادیویوور جاویی سەەەییق ایااند و وێ ەری ی یوریسەەواند قازگ حە ەید سەەەیی عەوێ
اەیی ید ئە ەر خا ی اکد زێڕۆوەگ و ره یی وەای ەریی ئی زی یری.
 ٧سەەەەەە ە ەەەەەەارگ اوه یگ ئوسەەەەەەوا ی یوریسەەەەەەوان و ە وە یگ ێ ەەەەەەووگ ح وو ەوی
ئەریهێ ەیان ووو و وە ا ەت اوچەیا ی سەقز و وا ە ی یهاروەوهد وەێ ەک سەریه ت
یە ارێیریووو وە ئازهروایجان .یاوێل واسی یوریسوان و و ەگ یوریسوان یێوە اۆڕێ وە

ا اگ ە وە یگ سەەەەەەە ە ییەد وە ە ەوەسەەەەەەەت ە وە یگ یێریهسەەەەەەەەێوی ح وو ەوی قازگ
حە ەیه یە ژە ئوسەەەوا ی یوریسەەەوانیی ە ەیەووووو .وە ویوایەییور ئوسەەەوا ی یوریسەەەوا ی
ەیهاروەوه.
 ٨ئەروە ی سوور ژە ٩گ ا گی ەگ  ١٩٤٦یی ئێری ی وەجێهێ ت.
 ٩حە ە ره ەەەییخان وە ەوەسەەەوی یی ەزری ی ەوهگ یهسەەەەێوی خۆگ ژە وا ەد ژە یێرهوه
ژە اەڵ ئێری ی یە یان خەری ی وووێی ووودیوریه یان زۆر و ا ە یان ێی ەووو .ەروه ا
یوریهیان و ئێری ییەیا ی ێیان ویووو یە حە ەره ییخان وە یزگ ژە اەڵ ئی گالیس ێوی ی
ەیە .ژە ا گی ئااوسەەەەەەەتد یه گۆیەک واڵو وووهوه یە اۆیا یی ێل وۆ یو ەەەەەەەو ی ئەو ژە
ە اوای ژە اۆڕێیی وووهد ا ان حە ەره ییخان ییسان ەێوەوه وۆ عێریق.
 ١٠ئەفسەرگ وەر رسی ێوه یگ ژەاەڵ ئێریند سەر ە گ حە ەی ا ەویزییه ووود یە
خۆگ یەەەیێەەل ژەەە یی ەەەزرێ ەەەری ی یۆ ەەە ەەە ووو .ەەا ەەەەەەەەان وەەە ۆگ یەەەوو ەەە خویرهوهگ
فڕۆیەیەیی ئێری ی ژە یزیل ارگ وا ە یویری.
 ١١ژە سەەەەەەەەریه ی یۆ ە ەیی ێ یێل ووسەەەەەەەریوه و واڵڤۆکد واڵو ووو ەوهد وۆ وێ ە
اەالوێی .وەوایوەت ئۆراا ی رهسەەە ی یۆ ە ە وە ێوگ ی ەەەو ان یە وێ ەیەیی سەەەەالحەیی ی
ژەسەر وەراەیەگ ووو و ژە یوریسوا ی عێریقی وهک ئێرین واڵو یهوۆوه.
 ١٢ئە سەیۆفد یویین و اویر و یارییهیهرگ سۆڤیەت ژە ە اواید رییگەیا یووه یە وا
یویین رۆیهیا ی وە ە ی یۆ ارگ یوریسەەوان ژە ە اوای وووه و ا ەەان ەێوووه و چووهوە
یۆ سۆژی سۆڤیەت ژە وەورێز.
*ئارچی رۆزوێالتد وهک یارییهیهرگ یزی یی ئە ری ا ژە اوهگ ارسەەەەەەی  ١٩٤٦وا
فێوریەگ  ١٩٤٧ژە وارین خز ەوی یریووه .ژە ئەو اوه یەیید ئەو ژێ ۆ ی ەوه یەیی وایوەوی
ژەسەەەەەر وهزعی یوریهیان یری و یەیێل ژەو چویر ئە ری اییا ە ووو یە ژە اوهگ وە ە ی
یوروی یۆ ارگ یوری یی وە سەفەر چوو وۆ ە اوای.

