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پەيوەندييەاکین نێوان يەکێیت سۆڤێت و تورکيا (١٩٣٠-١٩٢٠ز)
و اکريگەریی ەلسەر پریس کورد
ئارام عەیل مس تەفا
کۆلێژی زانس تە مرۆڤايەتیيەاکن ،زانکۆی سلێامین ،سلێامین ،هەرێم کوردس تان ،عێراق.

پوختە -مێژووی پەيوەندييەاکین ڕوس يا و دەوڵەیت عوسامنیی بۆ پرت ەل  ٥سەدە
دەگەڕێتەوە ،کە هەندێک جار شەڕ و ملمالنێی سەخت و هەندێك جاری تریش،
بە ش ێوەی ئاش یت و دۆس تانەی بووە .ەلو اکتەوە دەوڵەیت عوسامنیی ەل سەرەاتی
سەدەی هەژدەيەمەوە چووە قۆانغ و لوازبوون و هەڵوەشاندنەوە ،ڕوس يا ڕۆڵێک
گرنگ ەل داپچڕاین انوچەاکین ەل قەفقاز و ئاس يای انوەڕاست و چبووککردنەوەيدا بیین.
ئەگەر سیس تەم "پارسەنگ هێزەاکن"یش ەلنێوان واڵتە گەورەاکین ئەوروپا ەل
سەدەی نۆزدەيەمدا نەبوايە ،ئەوا ڕوس يا بە تەواوی دەوڵەیت عوسامنیی ەلانو دەبرد .
بەاڵم ەل کۆاتييەاکین جەنگ جهياین يەکەم و دوای شۆڕیش ئۆکتۆبەری ساڵ
 ١٩١٧ەل ڕوس يا و دوای کشانەوەی ڕوس يای سۆڤيیت ەل جەنگەکە و ئاشکراکرادین
بەندەاکین پەمیاین سايکس پيکۆ و ڕێکەوتن ەلگەڵ واڵاتین هاوپەمیانیی چوارقۆڵیی،
بەاتيبەیت ئەڵامنيا و دەوڵەیت عوسامنیی ،پەيوەندييەاکن بەرەو ڕێککەوتن ڕۆیشنت ،ئەوە
بوو پەمیاین برێست -ساڵ  ١٩١٨ەلنێوانياندا بەسرتا .دەوڵەیت عوسامنیی ،هەروەك
ئەڵامنيای هاوپەمیاین ،بە کشانەوەی هێزەاکین ڕوس يا ەل بەرەاکین جەنگ بوژايەوە و
ەلگەڵ ئەوەشدا ،کە ڕێکەوتن ەلنێوانياندا هەبوو ،بەاڵم پەلماری انوچەاکین قەفقازی
ژێر دەس یت ڕوس يااین دا ،بەاڵم دوای دەرکەوتین بزووتنەوەی ڕزگارخیوازی نەتەوەیی
تورك و پەمیاین س ێڤر ،ئاڵوگۆڕێك ەل بەرەاکین جەنگدا ڕوويدا و ڕوس يا ،کە ەلو اکتەدا
ببوو بە ڕوس يای سۆڤێیت ،هاوپەمیانێک نوێی دۆزييەوە ،کە بەرژەوەندی هاوبەش يان
دژ بە دەوڵەیت عوسامنیی ەلليەك ،واڵاتین ڕۆژئاوا ەلليەیک ترەوە هەبوو .هەردوو هێزی
اتزە دروستبوو ،ڕوس يای سۆڤێیت و حکومەیت ئەنقەرە ،سودی زۆراین ەلم
هاوپەمیانێتييە وەرگرت .بەاڵم ەلم اکتەدا ،کە دەرفەت بۆ کورد ،بەاتيبەیت ەل کوردس تاین
عوسامنیيدا دروس تببوو ،ات بە ئاماجنەاکین بگات و هەر هيچ نەبێت ەل چوارچێوەی
پەمیاین س ێڤردا هەندێك دەسکەویت انوچەیی بەدەست بێنيت ،ڕوس يای سۆڤێیت ،وەك
يەکەم واڵت ،کە پەيوەندی ەلگەڵ حکومەیت ئەنقەرەدا بەست ،بە هەموو ش ێوەيەک
هاواکری بزووتنەوەی کەمایل دەکرد و جيا ەل کۆمەیک ئابووریی و پیشەسازیی و هتد،
ەل ئاس یت نێودەوڵەتيیشدا ،پاڵپشت و هاوپەمیاین تورکيا بوو .ئەمەش وای کرد ،ەلپاڵ
هەندێك فاکتەری تردا ،کۆماری تورکيا ەلسەر پێی خۆی
بوەس تێت و اکتێك ەل بیس تەاکن و سیيەاکین سەدەی بیس تەمیشدا ،چەند ڕاپەڕين و
بەرخودانێك ەل ابکوری کوردس تان دژ بە س تەم و زوڵموزۆری ڕژێم کەمایل سەری

هەڵدا ،ڕوس يای سۆڤێیت بە هەموو ش ێوەيەك ،بەاتيبەتیش ەل بواری سەرابزیی و
س ياسیيدا پشتيوانیی کۆماری تورکيا کرد ،کە هەموو ڕاپەڕين و جووڵەيەیک نەتەوەیی
کوردی بە هەموو ش ێوەيەیک دڕندانە سەرکوت دەکرد.
کيەلوشەاکن -ڕوس يای سۆڤێیت ،تورکيا ،لۆزان ،س ێڤر ،ڕاپەڕيین  ،١٩٢٥ڕاپەڕيین
 ،١٩٣٠کوردس تاین سور.

پێشەیک
ئەگەر پەيوەندييەاکین نێوان ڕوسییی يا و دەوڵەیت عوسیییامنیی ەل سیییااڵین جەنگ جهيانیی
يەکە مدا ،بەو پێيەی سیییییەر بە دوو بوۆیک دوژمن بەيەك بوون ،ەلوپەڕی خراپ يدا
بووبێت ،ئەوا دوای ڕاگەایندین دەسیییەاڵیت سیییۆڤێیت ەل بەشییی ێک روسییی يا ەل سیییاڵ
١٩١٧دا ،روسییییی يای سیییییۆڤێیت هەنگاوی بۆ ئاشییییی یت و ڕێکەوتن ەلگەڵ دەوڵەیت
عوسامنیی دەان .دەوڵەیت عوسامنیی ،کە ەل ئەجنام شکس یت ەل جەنگ جهيانیی يەکەم
و داگریکردین بەشیییی ێک فراواین ەل ليەن هاوپەمیااننەوە ،دەسییییەاڵیت ەل ئەسیییی تەمبوڵ
تێنەدەپەڕی ،بەپێچەوانەی پەمیاین برێسییت ەلگەڵ ڕوس ی يای سییۆڤێیت ،کە هێش ی تا ەل
ڕووی نێودەوڵەتیيەوە داین پێدا نەدرابوو ،اکری دوژمناكرانەی دژ بە ڕوسییییی يا دەکرد
هەندێك انوچەی ەل قەفقاز داگریکرد .ئا ەلم اکتەدا ەل بەشییییی ێک ئەاندۆڵ و ابکوری
کوردسییییی تییان بزووتنەوەيەیک ڕزگییارييكوازیی تورك دەرکەوت ،کە دوای بەسیییییتین
کۆنگرەی سییییی يواە و ئەرزەڕۆم و دامەزرانییدین ئەجنومەین ميلک اباڵ ،حکومەیت
تورکيای ەل ئەنقەرە ڕاگەای ند و ئەگەرچ هيچ دانپێدااننێک نێودەوڵەیت نەبوو ،بەاڵم
پەيوەندی ديپوۆماس یی ەلگەڵ ڕوس يای سۆڤێیت بەست و دوای ماوەيەیک کەم واڵاتین
ئەوروپیش ،بەاتيبەیت فەرەنسا و بەريتانيا ڕێکەوتنيان ەلگەڵ مۆرکرد و وەك دەوڵەتێک
ديفاکتۆش ەل گفتوگۆاکین کۆنفرانیسییییی لۆزاندا بەشیییییداریی کرد و تەاننەت مەرجەاکین
خۆیشی سییەپاند و ئەو چەند خاڵەی پەمیاین سی ێڤریشی هەڵوەشیاندەوە ،کە هەندێك
مایف بۆ کورد دەس تەبەر دەکرد.
ەلگەڵ ئەوە شدا ئاماجن سەرەکیی ئەم توێژينەوەيە ،تی شکك ستنە سەر پەيوەندی
نێوان دوو دەوڵەیت ديفاکتۆ ،ڕوسیییی يای سییییۆڤێیت و تورکيا؛ واتە حکومەیت ئەنقەرە و
کۆماری تورکيا و ئەو پەرەسیەندنەی ەل پەيوەندی نێوانيان ،و اکريگەریی ەلسییەر کورد
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ەل ابکوری کوردس تان و پش تقەفقازدايە ،بەاڵم بۆ تەواوکردین وێنەکە ،پێویست دەاکت
وەاڵم هەندێك پرسییی ياری سیییەرەکیی بدرێتەوە ،وەك :بۆچ ڕوسییی يای سیییۆڤێیت
پەيوەندی بە حکومەتێکەوە کرد و پەمیاین ەلگەڵدا بەسییییییت ،کە هێشییییی تا ەلليەن
کۆمەڵگای نێودەوڵەتیيەوە داین پێدا نەنرابوو؟ ڕوسییی يای سیییۆڤێیت چ ەلو پەيوەندييە
دەس تدەکەوت؟ ئەو پەيوەندييە چۆن اکريگەریی ەلسەر ەلسەرپێوەس تان و پتەوبووین
حکومەیت تورکيییا ەل ئەنقەرە ەل انوخۆ و ئییاسییییی یت نێودەوڵەتیيییدا دەکرد؟ چۆن ئەو
پەيوەنییدييە اکريگەریی ەلسیییییەر خەابیت کورد ،بەاتيبەیت ەل ابکوردا دەکرد و بۆچ
ڕوسییی يای سیییۆڤێیت ئەو هەڵوێسییی تە اندۆسییی تانەيەی بەرامبەر بە ڕاپەڕينەاکین کورد ەل
بیسییی تەاکندا و هەروەها قەوارەی ئۆتۆنۆم کوردسییی تاین سیییور ەل کۆاتیی بیسییی تەاکندا
هەبوو؟
بۆ وەاڵم ئەم پرس يارانە ،توێژەر انچار دەبێت ،بۆ مێژووييەیک پێش دروستبووین
حکومەیت تورکيییا ەل ئەنقەرە و کۆمییاری تورکيییا بگەڕێتەوە ،ئەگەرچ اکريگەریی ەل
قەابرەی توێژينەوەکە دەاکت.
ئاماجن توێژينەوەکە :دەسیییییتنیشیییییانکردین قۆانەە سیییییەرەکييەاکین گەشیییییەسیییییەندین
پەيوەندييەاکین نێوان ڕوس ی يای سییۆڤێیت و حکومەیت ئەنقەرە و دواتر کۆماری تورکيا؛
تیشیییکكسیییتنەسیییەر هەلومەراک و هۆاکرەاکین دروسیییتبوون و گەشیییەسیییەندین ئەو
پەيوەندييانە؛ هەروەها اکريگەرييان ەلسیییییەر ڕەویش کورد و خەابیت ەل بیسییییی تەاکین
سەدەی بیس تەمدا.
پێکهاتەی توێژينەوەکە :توێژينەوەکە ،سەرابری پوختە و پێشەیک ،ەل دوو تەوەر و
شەش ابە ،هەروەها دەرئەجنام بە زماین کوردی و دوو پوختە بە زماین ئینگلزیی و
عەرەیب ەلگەڵ لیس یت سەرچاوەاکن پێکهاتووە.

تەوەری يەکەم
پەيوەندييەاکین ڕوس يای سۆڤێیت و دەوڵەیت عوسامنیی ەل قۆانغ دوای
جەنگ جهياین يەکەم
 ١.١پەيوەندييەاکین ڕوس يای سۆڤێیت و دەوڵەیت عوسامنیی دوای جەنگ جهياین يەکەم
دوای سییەرکەوتین شییۆڕیش ئۆکتۆبەر ەل ڕوسیی يا ەل ترشییيین دووهم  ١٩١٧دا،
بەرهی قەفقازی جەنگ يەکەم جهياین هەڵوهشی ێرنايەوه و هەزاران سیەرابزی ڕویس
سەنگەرهاکین خۆاین چۆڵکرد .هەلێک زۆر بۆ بەده س تێناین ئاش یت ەلبەردهم دهوڵەیت
عوسییامین پەيدابوو ،بەاڵم ئەمان بەپێچەوانەوه ،داگریکردین قەفقازييان لابشییرت بوو ،کە
سیەرکێشییيەیک سیەرابزیی بوو .سیەرکردهاکین تورکە لوهاکن ،ەل اکتێكدا هەوڵيان دهدا
ئەم نەخشییییییە يە جێ بەجێبکەن کە  ٦٠٠هەزار سییییییەرابزاین ەل بەرهاکین جەنگدا
ەلدهس تدابوو( Дружба, № 05,2003: 41-42) .
سییوپای ڕوس ی يا ،کە ەل اکیت ئۆپەراس ی يۆنەاکین بەرەی قەفقاسییدا ،چووبووە قواڵیی
ئەاندۆڵ و ڕێگییای ترابزۆن  -ئەرزەڕوم ،ڕۆخەاکین ابشیییییوری دەرایچەی وانەوە.
انوچەی داگریاکریی ڕوسییییی يیییا هەموو ئەو انوچیییانەی گرتبووەوە ،کە بە انوچەی
ئەرمەننش ینی انرسابوون و ەل ڕابردوودا کەوتبوونە انو س ی نوری دەوڵەیت عوس یامنیيەوە.
دوای شیییییۆڕیش ئۆکتۆبەری سیییییاڵ  ،١٩١٧دۆیخ ئەو انوچانە زۆر بە سیییییەخیت
گۆڕدرا ،کە ڕوسییی يا ەل بەرەی ڕویس – توریک داگریی کردبوون ٢٩ .اکنوین يەکەم
١٩١٧ابنگەوازی کۆمیساریی نەتەوەیی سەابرەت بە "ئەرمينيای توریک" باڵوکرايەوە،
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کە س تالنی ئامادەی کردبوو .ەلو ابنگەوازەدا ئاماژە بە بردنەدەرەوەی سوپای ڕوس يا و
سییی پاردین بە ميلیشییی يای انوخۆیی ئەرمەین ەلو انوچانەدا کرابوو ،کە دانیشییی توانەکەی
ئەرمەن بوون ٣١ .اکنوین يەکەم  ١٩١٧ئاگربەسییییتێك ەلنێوان فەرماندەیی ڕویس و
تورکيدا مۆرکرا .يەکسییییەر دوای ئەمە ،بەرەکە هەڕەمەکيانە هەرەیس هێنا .سییییەرابزە
ڕوسیەاکن سیەنگەرەاکنيان چۆڵکرد و ێب پرە بەرەو ڕوسی يا گەڕانەوە .ئەو هەواڵەش
سیییەابرەت بە دەسییی تپێکردین دانوسییی تاندین ئاشیییتیی بەلشیییەڤيکەاکن ەلگەڵ ئەڵامنيا و
هاوپەمیاانین ەل برێسیییت ڕۆڵ گەورەی ەل هەڵوەشیییاندنەوەی بەرەی جەنگدا هەبوو.
بەاڵم سیییییوپای تورك ئەو هەەل ەلابرەی قۆسییییی تەوە و ەل  ١٢شیییییوابیت ١٩١٨دا
ئاگربەس ی تەکەی پێش ی ێل کرد و دەس ی یت بە پەلماردان کرد و ىواری بە دروس ی تکردین
ميلیشییییی يییای ئەرمەین نەدا ،هەروەك ەل ابنگەوازەکەی کۆمیسیییییییاریی نەتەوەييییدا
ڕەچاوکرابوو(http://www.abkhaziya.org/books/system_history/stanovlenie_1918 (.
 ١.١.١پەمیاین برێست  ١٩١٨و ڕێکەوتن ەلگەڵ دەوڵەیت عوسامین
دوای ئەوەی حکومەیت سۆڤێیت ەل  ٨ی ترشيین دووەم ساڵ  ١٩١٧ابنگەوازی
ئاش یت باڵوکردەوە و پێشنياری ئاگربەس یت دەمودەست و گفتوگۆی ئاش یت بۆ ابڵوێزی
واڵاتین هاوپەمیان کرد) Документы внещней политики1917,1959: 16-17(.
پەمیاین ئاش یت برێست دوای دەرچووین ڕوس يا ەل جەنگ جهيانیی يەکەم ،ەل ٣
ماریت ١٩١٨دا ەلنێوان ڕوس يای سۆڤێیت ەلليەك و واڵاتین هاوپەمیانیی چوارقۆڵیی
بوۆیک ئەڵامنيا ،بەێب بەشداربووین واڵاتین بەرەی ئەنتانت؛ واتە بەريتانيا و فەرەنسا و
واڵاتین تر ەل بەرەی دژ بە هاوپەمیاین چوارقۆڵیی ،هاوپەمیاانین پێشووی ڕوس يا ،مۆرکرا.
ئەم پەمیانە بە چەند وتووێژێک دووليەنەی نێوان نوێنەراین سۆڤێیت و ئەڵامنيا هەر ەل
 ٢٠ترشيین دووەم  ،١٩١٧بە ماوەيەیک زۆر کورت دوای سەرکەوتین بەلشەڤيکەاکن
ەل شۆڕیش ئۆکتۆبەر و دەرچووین ڕوس يا ەل جەنگ جهيانیی يەکەمدا دەس یت پێکرد.
ەل سەرەاتدا هەردوول ەلسەر ئاگربەس یت اکتیی ڕێککەوتن و ەلشکرەاکنيان ەل جێگای
خۆایندا وەس تان )Лазарев,1960:60-61(.دوای مش تومڕێک زۆر ،کە بە چەندان
کۆبوونەوە قۆانغ تەواو بوو ،ەل  ٣ماریت  ١٩١٨ليەنەاکن ڕێکەوتنێکيان مۆرکرد ،کە
ەل  ١٤بەند و  ٢پرۆتۆکۆڵ کۆاتیی و  ٤ڕێکەوتین تەواواکریی ەل نێوان ڕوس يا و
هاوپەمیانیيە چوار قۆڵييەکە پێکهاتبوو)Потёмкин,1941: 345-346(.
بەپێی مادەی چواری پەمیاین برێست ،دەبوو ڕوس يا بە هەموو تواانيەکيەوە هەوڵ
بۆ کشانەوەی دەمودەست ەلو هەرێامنەی ڕۆژهەاڵیت ئەاندۆڵ بدات و بە ش ێوەيەیک
قانونیی بۆ تورکيای بگێڕێتەوە ،هەروەها بەێب دواکەوتن هێزەاکین ەل ئەردەهان ،قارە
و ابتوم بکێشێتەوە ،کە کورد و ئەرمەننشنی بوون .بە هەمان ش ێوە دەستنەخاتە انو
ڕێکكستنەوەی پەيوەندييە نیشتامینیی و نێودەوڵەتیيەاکن و اکروابری دەوڵەتیی – ایسایی
و نێودەوڵەتیی – ایسایی ئەو انوچانە و بەڵکو پریس ڕێکكستنەوەی ئەو هەرێامنە بۆ
دانیش توانەکەی بە ڕێکەوتن ەلگەڵ واڵاتین دەوروبەردا ،بەاتيبەیت تورکيا بەج
دەهێوێت(.رسول)١٦٦ :٢٠٠٨،
ەل بەرامبەر ئەو مەرجانەیشدا ،کە ەل پێشنيارەکەی ئەڵامنيا بۆ ڕوس يا دانرابوون،
دەبوو ڕوس يا بێجگە ەل دەس تداین پۆڵۆنيا و واڵاتین بەڵتيك ەل ڕۆژئاوادا ،کوردس تان و
لوڕس تان بۆ دەوڵەیت عوسامین بەجێهبێوێت ،ڕوس يا بەش ێك ەل ئەرمينيای توریک ،بەو
انوچانەیشەوە کە کوردنشنی بوون ،کە زووتر داگریی کردبوون ،ەلگەڵ ابکوری ئێران،
بە بەش ێك ەل کوردس تانیشەوە بەردەکەوت(Лазарев,1989: 210-211(.
بەريتانيا و فەرەنسا زۆر ەلوە دەترسان ،کە ڕوس يا س نورەاکین ابشوری واڵتەکەی
ەلسەر حسایب داگریکردین ئەرمينيای توریک و کوردس تان و دەستبەسەرداگرتین تەنگە

جمةل جامعة التمنية البرشية
ئاوييەاکن و کۆنرتۆڵکردین ئەس تەمبوڵ فراوان باكت .ئەمەش هەڕەشەيەیک گەورە بوو
بۆ بەرژەوەندييەاکین ئەو واڵاتنە ەل ڕۆژهەاڵیت انوەڕاس تدا(Уткин,2001: 124-125).
ەل تەموزی ساڵ  ١٩١٨گۆڕاناكرييەیک ترس ناك ەل ڕوس يا ڕوويدا ،ئەو تەڵەيەی
بۆ بەلشەڤيکەاکن دانرابوو ،دەس یت خستبووە بینە قاقااین ،ەل ئۆکراينيا و ەل ابشور
ئەڵامنەاکن هەڕەشەاین ل دەکردن و بووین ژمارەيەیک زۆریش ەل ديک چيکوسلۆڤایک ەل
ڕوس يا هاین هاوپەمیاانین دەدا پەلماری مۆسکۆ بدەن .هەردوول ەل هێزەاکین
هاوپەمیاانن و ئەڵامنەاکین دوژمنيان ەل ڕوس يا ،بۆ ئاماجنێک هاوبەش ،هاواکری
يەکرتاین دەکرد ،کە سەکوتکردین بەلشەڤيکەاکن بوو .ەلگەڵ ئەوەشدا ،کە ئەم واڵاتنە
بە ڕەمس جەنگيان دژی ڕوس يا ڕانەگەایندبوو ،بەاڵم ڕێگااین بۆ اننەوەی ئاژاوە دژ بە
سۆڤێت دەدۆزيەوە و بەاتيبەتیش ەل ڕێگەی هاواکری سەرکردە نەایرەاکین شۆڕش و
کۆمەکيان بە چەك و پارەوە(.هنرو)٢٤٤ :١٩٨٣،
واڵاتین ئەنتانت ەل پش تقەفقازدا ،واتە ئەو بەشەی قەفقاز وەك ئەرمينيا و ئازەرابجیان
و گورجس تان ،کە هاوس نوری ئێران و دەوڵەیت عوسامنیی بوو ،چالاکنە دەس توەردانيان
ەل گەشەی ڕەوشەکەدا نەدەکرد ،چونکە هێزی پێویستيان ەل انوچەکەدا نەبوو .هەوڵ
ئەو ئینگلزیانەیش ەل مانگ ئایب ١٩١٨دا ابکۆاین گرتبوو ،بۆ ڕێگریی ەل داگریکردین
شارەکە ەلليەن تورکەاکنەوە ،ێب ئااکم بوو .ەل ئەيلویل ١٩١٨دا سوپای تورکيا چووە
انو ابکۆوە و ات کۆاتیی جەنگ ەلوێ مايەوە )Сидоров,2006: 49(.هەرچەندە
ڕێکەوتنامەی برێست ئاش یت ەل نێوان دەوڵەیت عوسامین و ڕوس يای سۆڤێتيدا
بەرقەرارکردبوو ،بەاڵم حکومەیت تورکە لوهاکن بە داگریکردین پش تقەفقاز ،ەل کۆاتیی
نیساین  ١٩١٨دا قارە و ابتومیش يان داگریکرد .س يكوڕهاکین ئەنۆر پاشا ،سەرکردهی
تورکە لوهاکن چالاکنە ەلانو دانیش تواین ئەلکساندرهپۆل ،بە کوردیشەوه دا دههاتن و
دهچوون .اکتێك ەل  ١٥ی ئەيلویل  ١٩١٨دا ،ەلشکری تورك ابکۆاین داگریکرد،
قەساخبانەيەیک خوێناوييان دروس تکرد(Дружба № 05,2003: 41-45).
ئاشکرايە ،کە سەرکەوتین شۆڕیش دمیوکرایت ڕوس يا ەل شوابیت ١٩١٧بەو ش ێوەيە
قازاجن بۆ کورد دەبوو ،بەپێچەوانەی شۆڕیش ئۆکتۆبەری ساڵ ١٩١٧ەوە ،کە بووە
هۆی هەرەسهێناین بەرەی قەفقاز و هەر بەو هۆيەشەوە ،کە تورکەاکن توانيان
پش تقەفقاز داگریبکەن و بشچنە انو ابکوری قەفقازەوە .تەنيا هێزێکیش کە ڕووبەڕوواین
بووەوە ،هێزی ئەرمەنە انس يوانلیس تەاکن بوو ،کە پێشرتیش هاوشاین ڕوسەاکن دژ بە
ەلشکری تورك دەجەنگنی ،ئەگينا ەلوە بوو تورکەاکن بتوانن بەرەو ابکور ،ات ڕۆخەاکین
ڕووابری ڤۆڵگا هەڵبکشێن) Павлович,1956: 28(.
بەم ش ێوەيە ،پش تقەفقاز ،دوای مۆرکردین پەمیاین برێست ،کەوتە بندەس یت واڵاتین
هاوپەمیانيە چوارقۆڵييەکەوە .هەرچەندە بە هۆی ئەوەی ڕێکەوتین نێوان کۆمارەاکین
پش تقەفقاز ەلگەڵ دەوڵەیت عوسامنيدا زۆری نەخاایند و بەپێی ئاگربەس یت مۆدرۆە ەل
 ٣٠ترشيین يەکەم  ،١٩١٨هێزەاکین خۆی ەل قەفقاز کێشايەوە .بەاڵم هێزێک
بەريتاین ەل ئێرانەوە هات و شوێین هێزەاکین توریک گرتەوە و ەل  ٢٥اکنوین يەکەم
١٩١٨دا چوونە انو تفلیسەوە ،نوێنەراین فەرەنسا و ئەمرياكش بە دواایندا گەیشنت.
)(http://www.abkhaziya.org/books/system/_history/stanovlenie_1918

بەريتانيا ەل تەموزی ١٩١٩دا بڕایری کشانەوەی ەل خایک ڕوس يا دا و ەل پايزیی
هەمان ساڵدا ،هێزەاکین بەريتانيا ،ئەمرياك و فەرەنسا انوچە ئەوروپیيەاکین ابکوری
ڕوس يااین چۆڵکرد و هێزەاکین بەريتانيا انوچەاکین کەانری دەرایی قەزوێن و
پش تقەفقازیش يان ەل ماریت ١٩٢١دا چۆڵکرد .بەاڵم بڕایری هاوپەمیاانن بۆ
دەس تەڵگرتن ەل داگریاکریی ،ئەوەی نەدەگەایند ،کە ئەوان ئامادەی دروس تکردین
پەيوەندی ەلگەڵ مۆسکۆدا بوون .ئەجنومەین سەرکردايەیت ئەنتانت بڕایری ئابووقەی
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ئابووریی دژ بە ڕوس يای سۆڤێیت ڕاگەایند و داوایش ەل هەموو واڵاتین تری جهيان
کرد ،هەمان هەنگاو بنێن)Сидоров,2006: 92-93( .
جەنگ انوخۆیی ەل ساڵەاکین  ١٩١٩و ١٩٢٠دا ەل ڕوس يای سۆڤێیت بەرپا بوو و
سۆڤێتەاکن بە تەنيا دژ بە شەپۆیل دوژمنان دەجەنگان و تەاننەت ەل  ١٧بەرەوە هێرش
دەکرايە سەر سوپای سور .سەير نیيە ،کە هەر يەکە ەل بەريتانيا ،فەرەنسا ،ئەمرياك،
ئیتاليا ،سێربيا ،چيکۆسلۆڤاکيا ،ڕۆمانيا ،واڵاتین ابڵتيك ،پۆڵۆنيا و ژمارەيەیک زۆر ەل
سەرکردە ڕوسە نەایرەاکین شۆڕش دژی سۆڤێت دەجەنگان .بەرەی جەنگیش هەر ەل
ڕۆژهەاڵیت س يبریایوە ات دەگەیش تە ابڵتيك و کڕمی دەکشا(.هنرو)٢٤٦ :١٩٨٣،
بەاڵم سەرکەوتین واڵاتین ئەنتانت بەسەر ئەڵامنيا و هاوپەمیانەاکین و مۆرکردین
ئاگربەس یت کۆمپيۆن ەل  ١١ترشيین دووەم  ،١٩١٨کە هەموو ڕێکەوتن و پەمیانەاکین
پێشووی ئەڵامنيای هەڵوەشاندەوە ،هەموو ئەمانە دەرفەیت بۆ ڕوس يای سۆڤێیت
ڕەخساند ات بتوانێت ەل  ١٣ترشيین دووەم هەمان ساڵدا ،واتە دوای  ٢ڕۆژ پەمیاین
برێست هەڵبوەش ێنێتەوە ،بەمەش تواین بەش ێک زۆر ەل انوچەاکین ئۆکراينيا ،بێوۆڕوس يا
و بەڵتيك داگریباكتەوە ،و ەل قەرەبووکردنەوەی ئەڵامنياش بە بڕی  ٦مليار ماریک ئەڵامین
بە شەش جار ڕزگاری ببێت .بەاڵم ەل سەندنەوەی انوچە کوردنشیيەاکین پش تقەفقاز و
قارە و ئەردەهاندا سەرکەوتوو نەبوو ،ایخود هيچ هەوڵێک بۆ نەدا(.
)Потёмкин,1941: 348-350

ڕێکەوتین برێست نەك تەنيا بواری بۆ دەوڵەیت عوسامنیی و هاوپەمیااننيان ڕەخساند
بۆ ماوەيەك ەل هەرەسهێنان و ژێرکەوتن ەل جەنگ جهيانیی يەکەمدا ڕزگاراین ببێت،
بەڵکو بە هەڵوەشاندنەوەی بەرەی قەفقاز دەس یت دەوڵەیت عوسامنیی ەل ڕۆژهەاڵیت
انوەڕاست بە کوردس تانیشەوە وااڵکرد ،بەمەش بێجگە ەل دووابرە دەس تپێکردنەوەی
زوڵم و زۆر و اتاڵناكریی ەل بەش ێک کوردس تاندا ،دووابرە دابەشکردنەوەی خایک کورد
و دانیش توانەکەی و دابڕاین بەش ێک گەورەی خایک کوردس تان ەل پش تقەفقاز ،کە
ئاشکرايە بە زاین داهاتووی کوردی پش تقەفقاز دەگەڕايەوە.
 ٢.١.١کۆنفرانیس ئاش یت پاریس ،هەڵوێس یت ڕوس يای سۆڤێیت و تورکيا
پەمیاین ئاش یت ەل  ١٠ی ئایب  ١٩٢٠دا ،ەل شاری س ێڤری قەراغ پاریس ،وەك
بەش ێك ەل ئەجيندأاکین کۆنفرانیس ئاش یت ەل نێوان دەوڵەیت عوسامین ەلگەڵ بەريتانيا،
فەرهنسا و چەند واڵتێک تر مۆرکرا ،بەاڵم ڕێگە بە ڕوس يای سۆڤێیت نەدرا ،بەشداری
ەل مۆرکردین پەمیاین س ێڤری باكت.
پێش کردنەوەی کۆنفرانسەکە و دواتریش ەل اکیت بەس تنيدا ،گفتوگۆ ەلسەر ئەوە
دەکرا ،کە ڕوس يای سۆڤێیت ،این ئەو قەوارە دەوڵەتیيانە بەشداری بکەن ،کە دوای
هەرەسهێناین ئمیپراتۆریی ڕوس يا دەرکەوتبوون و ملمالنێی ئەوەش يان دەکرد ،کە ئەوان
مریاتگری قانووین ڕوس يان .تەاننەت ابە ەلوە دەکرا ،کە ابڵوێزی ڕوس يای تزاریی
پێشوو ەل پاریس مایف بەشداریی بۆ شاندی ڕویس ەل کۆنفرانسەکە دەس تەبەر کردبوو،
بۆ ئەو مەبەس تەش ،گفتوگۆی ەلگەڵ نوێنەری س حکومەتەکەی ئەرخانگل ،جەنەراڵ
دينيکنی و ئەدمریاڵ کۆڵچاكدا هەبوو ،کە دوای گرتنەدەسەاڵیت بەلشەڤيکەاکن ،چەند
حکومەتێكيان ەل زۆر انوچەی ڕوس يا ،بەاتيبەیت ەل ابشور و ەل س يبریایدا دژ بە
بەلشەڤيکەاکن دروس تکردبوو .بەاڵم وەك دوا سەرەکوەزيراین حکومەیت ڕوس يا ەل
بریەوەرييەاکنيدا دەڵێت":پرسەکە سەابرەت بە بەشداريامین ەل کۆنفرانسەکەدا نیيە ،بەڵکو
ئەوەی هەر کەس ێك نوێنەرايەیت ڕوس يا باكت ،انتوانێت پێگەی قانووین وای هەبێت،
کە ڕازيبووین این پرۆتێس یت هيچ نرخێک هەبێت")Коковцов,1933: 491(.
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واڵاتین ئەنتانت ،ەلگەڵ ئەوەشدا ،کە نکوڵيان ەل ڕۆڵ سوپای ڕوس يادا ەل
سەرکەوتنيان بەسەر ئەڵامنيا و هاوپەمیااننيدا نەدەکرد ،بەاڵم ڕوس يااین نەهێنايەوە
کۆنفرانسەکە ەلبەر چەند هۆيەك:
 .١ڕوس يااین بە "انپاکيکردن ەل بەرژەوەندی هاوپەمیاانن" تۆمەتبار دەکرد ،ئەویش
بەوەی ڕوس يا ەل  ٣ماریت ساڵ ١٩١٨دا ڕێکەوتین ئاش یت ەلگەڵ ئەڵامنيادا
مۆرکردبوو و ەل جەنگەکە چووبووە دەرەوە .بەم ش ێوەيە ڕوس يا زۆر بە زەیق
پێش ێک ئەو بڕایرەی هاوپەمیاانین سەابرەت بە بەشداريینەکردین ەل دانوس تاین
اتالکينە ەلگەڵ دوژمناین هاوبەشدا کردبوو.
 .٢وااین دادەان ،کە ڕژێم بەلشەڤ دایردەيەیک اکتیيە و بە نياز نەبوون داین پێدا
بنێن ،ابنگکردین نوێنەرەاکنیش بۆ بەشدارييکردن ەل کۆنفرانسەکەدا ،دەبووە
دانپێداانین ڕاس تەقينە.
 .٣بڕایر بوو تەنيا واڵاتین سەرکەوتووی جەنگ بەشداریی بکەن ،گواای ڕوس ياش بە
ژێرکەوتووی جەنگەکە دانرابوو)Ульченко,2003:51( .
ڕوس يا ەلوە دەترسا ،کە ەل ئەجنام ئامادەنەبووین ەل کۆنفرانسەکەدا ،پریس تەنگە
ئاوييەاکین بسفۆر و دەردەنێڵ و کۆنرتۆڵ دەرایی ڕەش بەپێچەوانەی بەرژەوەندی
ئەوەوە يەالک بکرێتەوە .ئەمەش ەل کۆنفرانسەکەدا رووی دا و بە پێی بەندی ،٣٧
نەدهبوو ئابووقەی تەنگە دەرایييەاکن بدرێت و ئازادی هاتووچۆ ەل تەنگە دەرایييەاکن
و دهرایی ڕهشدا بە کەشتيە جەنگيەاکنیشەوه چ ەل اکیت ئاش یت و چ ەل شەڕدا س نوردار
بکرێت )Ульченко,2003:51(.ئەمەش مەترس يەك ئابووری و سرتاتژییی بۆ دهوڵەیت
سۆڤێیت هەبوو ،بەاتيبەتیش واڵاتین ڕۆژئاوا ڕاس تەوخۆ بەشداریی گەمارۆ و هێریش
سەر ڕوس يای سۆڤێیت دهكرد.
واڵاتین براوهی جەنگ ەل پەمیاین س ێڤردا دەوڵەیت عوسامنيان ەل چەك داماڵ بوو،
ڕێگەاین تەنيا دابوو هێزێك چەكداری چبوك  ٥٠هەزار كەە هەبێت ،سوپای
جەندرمە پرت ەل  ٣٠هەزار كەە نەبێت ،بەیش اتيبەیت بۆ پشتيوانيكردین سوپای
جەندرمە و چاودێریی س نورهاکن ،کە پرت ەل  ١٥هەزار كەە نەبێت ەلگەڵ هێزێك
اتيبەیت  ٧٠٠كەیس سوڵتان .دهبوو هەموو هێزه سەرابزييەاکین تر هەڵبوهشێندرێنەوه،
تۆپخانەی مەيدانیی و قورە ەل تورك قەدهەەكرابوو ،تەنيا ڕێگە بە يەك بەاتری تۆپی
چيایی ەل  ٥تۆپ بۆ هەزار سەرابز دەدرا ،ئەویش تەنيا ەل هێزی پشتيوانيدا .بەم
ش ێوهيە ،ەل سوپای توركيدا دهبوو تەنيا  ١٥بەاتری تۆپی چيایی بە ژمارەيەیک
س نورداری گوەلتۆپەوە هەبێت)Поцхверия,1992: 34(.
ئەو هيوا درۆيەی واڵاتین ئەوروپی  ،بەاتيبەیت بەريتانيا ەل ڕێگەی س بەندهكەی
پەمیاین س ێڤرهوه ەل لی كورد و سەركردهاکین دروستيان كردبوو ،هێش تا ماوهيەك زۆر
كورت بەسەر مۆركردنيدا تێنەپەڕی بوو ،زيندهبەچاڵكرا ،تەاننەت ،هەر وهكو لزەرێڤ
دهڵێت":س ێڤر بەڵگەانمەيەك بوو ،کە بە مردوویی ەلدايك ببوو ،تەاننەت پریس
پێداچوونەوەی خەريك بوو ەل ڕۆژی دوای مۆرکردنيەوە پەيدا بوو .ەل خۆڕا نیيە ،کە
هيچ يەکێك ەلو واڵاتنەی مۆراین کردبوو ،جگە ەل ئیتاليا ،هيچيان پەسەنداین نەکرد.
تەاننەت حکومەیت سوڵتانیش پەسەندی نەکرد ،کە بۆ خۆی قورابنیيەیک بێدەسەاڵیت
ديپوۆماتیی ئەنتانت بوو)Лазарев,1989: 192(.
 ٢.١بزووتنەوەی ڕزگارخیوازیی نەتەوەیی تورك
دەوڵەیت عوسامین ،كە ەلپاڵ بوۆك ئەڵامنيادا ەل جەنگ يەكەم جهياندا شەڕی دهكرد،
شكس یت هێنا و بەکردەوەش بەرەو هەڵوەشاندنەوە دەچوو .ەل سەرهاتی ساڵ ١٩١٩
دا پاریت"حوڕييەت و ئيئتيالف" ،كە ئاڕاس تەيەك سەر بە بەريتانيای هەبوو،
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دهسەاڵیت گرتە دەست .واڵاتین ئەنتانت بە ئاشكرا دهستيان بە دابەشكردین دەوڵەیت
عوسامنیی كرد .ەلم هەلومەرجەدا ەل ئەاندۆڵ بزووتنەوەيەك ڕزگاریی بەڕێبەریی مس تەفا
كەمال ڕاببوو ،كە ئەو دهم ەل ليەن حكومەیت سوڵتانەوه بۆ ئەاندۆڵ نێردرابوو ،بەاڵم
دهس یت بە ڕێككستین انوهندێك سەركردايەیت بۆ خەابت دژ بە هێزه داگریكەره
ئەوروپيەاکن كرد ،کە نەك تەنيا تورك ،بەڵكو كوردیش چالاکنە بەشداریی تێدادەكرد.
بەاتيبەتیش ،کە مس تەفا كەمال ەلو سەردهمەدا ەل ئامەد فەرماندهیی سوپای دووی
دهكرد ،ەلوێ پەيوهندييەك ابیش ەلگەڵ انودار و سەرداری خێوە كوردهاکندا
پەيداكردبوو(.زانر سلويب)٥٨ :١٩٩٧،
جەنگ سەربەخۆیی ەل تورکيا ،کە ەل مێژووانس یی سۆڤێتيدا جەنگ ڕزگاریی
نیشتامیین گەیل تورکيا این شۆڕیش کەمالیس تەاکن انودەبرێت ،ەل نێوان  ١٩ئاایری
 ٢٩ – ١٩١٩ترشيین يەکەم ١٩٢٣دا بە ڕێبەریی مس تەفا کەمال دژ بە بەريتانيا،
ئیتاليا ،فەرەنسا ،يۆانن و ئەرمينيا بۆ دامەزراندین ڕژێم کۆماریی بوو.
بزووتنەوەی انس يوانلیس یت تورك ەل نيوهی دووم ساڵ  ١٩٢٢دا سەركەوتنێك
گەورهی ەل جەنگەدا بەدهس تێنا ،بۆ ئەمەش چەند فاكتەرێك هەبوو :ەل بەرهی
ڕۆژئاوادا ،توركەاکن توانيان ەل  ١٨ئەيلویل  ١٩١٩دا دوا سەرابزی يۆانین ەل توركيا
دهربكەن ،کە دوای ئەوەی ەل ئاایری  ١٩١٩دا هێزاین ەل ئزیمری دابەزاندبوو ،بەرەو
ئەاندۆڵ جوواڵبوون؛ ەل بەرهی ڕۆژهەاڵتدا :ەل ئەيلویل  ١٩١٩دا شەڕ ەلگەڵ ئەرمينيا
دهس یت پێكرد و بە سەركەوتین توركەاکن كۆاتيهيات؛ ەل بەرهی ابشوریشدا ،ەل اکنوین
دووم  ١٩٢٠دا شەڕ دهس تیپێكرد و ەل نيوهی يەكەم ماریت ١٩٢١دا ،دیسانەوه
بە سەركەوتین توركەاکن كۆاتيهيات .هەموو ئەم سەركەوتنانە ابرێك ديفاكتۆاین
دروس تكرد و ەل ئااکمدا پاڵ بە واڵاتین ڕۆژئاواييەوە ان دان بە توركيای نوێدا بنێن١٥ .
ترشيین يەكەم  ١٩٢٢ڕێكەوتین ئاگربەست بەگەڕكەوت ،كە ڕێگەی بە هێزی
ەلشكریی هاپەمیانەاکن دهدا تەنيا ات مۆركردین پەمیانەكە ەل ئەس تەمبووڵ و انوچەی
دهروازه ئاوييەاکندا مبێننەوه(Егоров,2015: 653).
ەلاکتێکدا تورکيا بە ش ێوەی سەرابزیی ڕووبەڕووی خاڵەاکین پەمیاین س ێڤر دەبووەوە،
ڕوس يای سۆڤێیت پشتيواین تورکيای دەکرد ات ئەو ئاماجنە بەدەست هبێنێت ،ەل ایداش یت
سۆڤێت بۆ حکومەیت بەريتاین ەل ئەيلویل ١٩٢٢دا هاتبوو ،کە"حکومەیت ڕوس يا ئەم
جەنگەی بە خەابیت گەیل تورك ەلپێناوی مانەوە و سەربەخۆیی دادەنێت و وەك
خەابتێك دژ بە پەمیاین س ێڤر دادەنێت ،کە سەروەریی دەوڵەیت توریک ،بە ئازادييە
س ياسیيەاکن و ئابوورييەاکنیشەوە دەخاتە ژێر دەسەاڵیت هێزە ئەوروپیيەاکنەوە ،تورکيا
ەلم خەابتەيدا هەموو سۆزێک گەیل ڕوس يای هەيە"(.رسول)١٧١-١٧٠ :٢٠٠٨،
پەمیاین س ێڤر و بەندەاکین ،کە يەکێك بوو ەل هۆاکرەاکین سەرهەڵداین بزووتنەوەی
ڕزگاریی تورك ،ەل ئەجنام ئەو سەرکەوتنەی تورکە انس يوانلیس تەاکندا بە تەواوەیت
پێش ێل کرا ،جيا ەلوەی پێش ێلکردین مایف گەیل کورد بوو ،کە بەپێی ئەو بەندانەی
پەمیانەکە دایرييکرابوون ،زایین تریش بۆ كورد هەبوو؛ چونكە جيا ەلوەی ەل کۆاتیی
اکنوین دووەم ١٩١٩دا واڵاتین ئەنتانت بڕایری يەالککردنەوەی چارەنوویس دەوڵەیت
عوسامنيان ەلسەر بناەەی دابەشکردین ەلنێوان واڵاتین سەرکەوتوودا دا ،بە ش ێوەيەك،
کە هەردوو بەشە توریک و انتورکييەاکین ،بە کردەوە و بە ڕەمسيیش بگرێتەوە .پریس
توریک وەك ئەوەی ەل ڕۆژەڤ کۆنفرانیس ئاش یت پاریسدا دەرکرابێت .ئاشکرايە ئەم
لوازکردنەی دەوڵەیت عوسامنیی دەرفەیت ابیش بۆ سەرکەوتین بزووتنەوەی ڕزگاریی
کوردی ،ەل اکیت سەرهەڵداین ڕاپەڕين و خەابیت چەکدارييدا دروست دەکرد.
نەخشەی واڵاتین ئەنتانت بە ئاشکرا دەرکەوتبوو .ئەوەش ،کە پەيوەندی بە پریس
کوردەوە بوو ،ئەوە بوو ،کە پێشنياری دابەشکردنەوەيەیک نوێی کوردس تان کرابوو.
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انوچەاکین ابشوری دەخرايە انو س نوری هەژمووین بەريتانيا ،ابشوری ڕۆژئاوای بۆ
فەرەنسا ،انوچەاکین ڕۆژئاوا و ابکوریش بۆ ئەمرياك .تەنيا کوردس تاین ڕۆژهەاڵیت ،وەك
هەرێمێک ئێراین شاهنشاه هێورايەوە ،هەرچەندە ئەو دەوڵەتە ،چ بە کردەوە و چ بە
ڕەمس  ،دوای مۆرکردین ڕێکەوتین نێوان بەريتانيا و ئێران ،ببووە انوچەی مەندایت
بەريتانيا ،بە وااتيەیک تر ،کۆڵۆین بەريتانيا .بەم ش ێوەيە ،هەموو انوچە کوردنشینەاکین
دەوڵەیت عوسامنیی و ئێران بەسەر دوو انوچەدا دابەشکرا ،ئەویش انوچەی بەريتانيا ەل
ابشور و ڕۆژهەاڵت ،هەروەها انوچەی ئەمرياك ەل ابکور و ڕۆژئاوا .فەرەنس يەاکن تەنيا
پارچەيەیک چبویک کوردس تاین ەل ابکوری سورای بەر دەکەوت)Лазарев,1989: 135(.
 ١.٢.١کۆنگرەی ئەرزەڕۆم
ەل  ٢٣تەموز ٧ -ئایب  ١٩١٩دا ەل ئەرزەڕۆم كۆنگرهی كۆمەڵەی پارێزگاريكردن ەل
مایف وياليەتەاکین ڕۆژهەاڵت توركيا بەڕێوەچوو ،کە بە کۆنگرەی ئەرزەڕۆم انرساوە.
بەشداربوواین كۆنگره ڕهخنەی زۆر تونداین ەل حكومەیت عوسامین و داگریكردین زۆر
انوچەی دەوڵەیت عوسامین ەل ليەن هێزهاکین هاوپەمیااننەوه گرت.
ەلو کۆنگرەيەدا  ٥٤نوێنەر ەل  ٥وياليەیت كوردنشیین(ئەرزەڕوم ،بەدلیس ،وان،
موش و ئەرزجنان)بەشدارييان کرد ،كە دژی لاكندین ئەم انوچانە بە ئەرمينياوه بوون.
وياليەتە كورديەاکین تر وهك -ئامەد ،خەرپوت ،ئەەلزيز ،س يریت و دێرس می ەلژێر
هەڕهشەی ڕاس تەوخۆی لاكندان بە ئەرمينياوه نەبوون ،ەلبەرئەوه ەل كۆنگرهكەدا
بەشدارييان نەكرد .ەل هەشت كەیس سەرۆاکيەیت كۆنگرهكەدا سێيان كورد بوون .بەاڵم
تورکە انس يوانلیس تەاکن ەل بەایننامەی کۆاتييدا بە هيچ جۆرێك ابس يان ەل مایف گەیل
کورد نەکرد و بە تەواوی خۆاین ەلم کێشەيە دزيەوە ،جگە ەلمەش تورکە
ڕەگەزپەرس تەاکن توانيان بڕایرێک وا دەربکەن ،کە گشت موسوامانن ،ەلوانە کوردیش،
انچار بکەن ،خەابت دژی جيابوونەوەی ڕۆژئاوای ئەرمينيا و ابکوری کوردس تان ەل
دەوڵەیت تورکيا بکەن(.حەرسەتيان)١٧ :٢٠٠٧،
هەرچ حكومەیت سوڵتانیشە ،ەل دهم كۆنگرهی س يواسدا هەویل دهدا انڕهزایی
كورد ەل مەاڵتيە بقۆزێتەوه و دژ بە بزوتنەوه نوێكە بەاکری بێنێت .دوای كۆنگرهكەی
ئەرزەڕۆمیش ئەفسەری تورك دهس تەی چەكداریی كورداین ئاماده و ڕێكدهخست.
ئەو دهس تە چكدارانە ەل سەرهاتدا بەشدارييان ەل ئۆپەراس يۆنەاکین دژ بە ئەرمەنە
داش ناكەاکن و گورجە مێنشڤيكەاکن دهكرد .بەاڵم دهسەاڵتداراین عوسامین ەل
بەاکرهێنانيان دژ بە بزووتنەوەی ڕزگاریی تورك سەرنەكەوتن.
 ٢.٢.١کۆنگرەی س يواە
ەل نێوان  ١٢ -٤ئەيلویل  ١٩١٩ەل س يواە كۆنگرهيەك سەراتسەری كۆمەڵەاکین
پاراستین ئەاندۆڵ و ڕومێليا بەسرتا .هەرچەنده ەل كۆنگرهکەدا ژمارهی بەشداربووان ەل
ه کۆنگرەی ئەرزەڕۆم كەمرت بوو ،بەاڵم بڕایرهاکین بۆ گەاڵڵەكردین بناەەاکین پرۆگرام
ڕزگارييكوازیی نیش امتین ابيەیخ زۆرتری هەبوو .كۆنگرهی س يواە بڕایرهاکین كۆنگرهی
ئەرزەڕۆم پەسەندكرد ،و پێشنياری باڵوكردنەوهی بە هەموو توركيادا كرد .مس تەفا
كەمال و ليەنگراین ،بۆ پیشانداین پش تگرییی ەل كورد ،بڕایرێكيان ەل كۆنگرهكەدا ەل
ابرهی كردنەوهی دوو لق "كۆمەڵەی پاراستین ماف" ەل ئەاندۆڵ و كوردس تان دهركرد.
مس تەفا كەمال ەل انمەاکنيدا بۆ كۆمەڵەی پاراستین ماف ەل ئامەد تێگەیشتین خۆی
بەرامبەر پریس كورد و هاوسۆزیی بۆ كورد دهردهبڕی ،و ئاماژهی بۆ ئەوه دهكرد ،كە
پریس كورد بۆ تورك ئێجگار گرنگە ،هەروهها نيازی خۆی ەل"پێداین مافە نەتەوهييەاکن
بە براایین كورد دوای پاككردنەوهی نیشتامین ەل داگریكەری بێگانە" پیشاندەدا( .
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) Гасратян и др,1987: 115مس تەفا كەمال بۆ بەدهس تێناین هاوسۆزیی كورد ەل اکیت
خەابیت ڕزگارييدا زۆرجار دوپاتيدهكردهوه ،كە تورك و كورد برای ڕاس تەقينەن ،كورد
مایف تەواوی ەل دایرييكردین چارهنووسدا هەيە ،بەاڵم پێویس تە سەرهات توركيا ەل دوژمنە
دهرهكيەاکن ڕزگاربكرێت .ئەاتتورك بەڵێین دهدا ،كە"دوای ڕاوانین يۆاننيەاکن ەل خاك
توركيدا كوردس تانێك وا دادهمەزرێننی،كە س میبوڵ برايەیت هەردوو گەل
بنەخش ينێت" .ئەو اکتە كورد نەيدهزاین سەركەوتین ئەاتتورك ەلانوچووین كورده.
بەپێچەوانەی ئەو بۆچوواننەی سۆڤێت سەابرەت بەوەی ،کە بزووتنەوەی کەمالیی،
بزووتنەوەيەیک پێشکەوتنكوازی دژ بە کۆنەپەرستیی و خەلفەتە و ەلهەمان اکتیشدا
بزووتنەوەيەیک جەماوەریی ميللييە ،زۆربەی نیشتامینپەروەرە کوردەاکن بەشداریی
بزووتنەوەی کەمالييان نەکرد ،هەر بۆيە مس تەفا کەمال پش یت بە ئاەا و دەرەبەگەاکین
کورد ،نەک جەماوەری ميلک دەبەست ،ئەمەش ەلو انمانەدا دەردەکەوێت ،کە مس تەفا
کەمال بە مەبەس یت ڕاکێشانيان بەلی خۆيدا ،بۆ دەرەبەگ و ش ێخەاکین کوردی
دەانرد(.مشو )٧٠ :٢٠٠٨،بەاڵم هيچ کوردێك بەشداری نەکرد .ئەوانەش بە انوی کوردەوە
بەشداربوون ،وەك ،مەزهەر موفيد بەگ ،کە وەك نوێنەری هەاکری بەشدار بوو ،نە
کورد بوو ،نە خەڵک هەاکری .مس تەفا کەمالیش خۆی ەل انمەيەکدا ئەوە ئاشکرا
دەاکت و دەڵێت":ەل کۆنگرەکەدا نە نوێنەراین وياليەتەاکین ڕۆملک نە ئەاندۆڵ
ڕۆژهەاڵت بەشدارييان نەکرد"(.مشو)٧٤ :٢٠٠٨،
دوای ئەوهی هێزه هاوبەشەاکین تورك و كورد بە ڕێبەری مس تەفا كەمال زۆر
انوچەاین كۆنرتۆڵكرد ،ەل كۆاتیی ساڵ ١٩١٩دا وهك ئەلتەرانتيڤێك بۆ ئەس تەمبووڵ
پايتەخیت دەوڵەیت عوسامین ئەنقەرهاین وهك انوهندی دهسەاڵیت نوێ هەڵژبارد .ئەجنومەین
ميلک مەزین توركيا ،ەل نیساین  ١٩٢٠حکومەتێک بە سەرۆاکيەیت مس تەفا کەمال ەل
ئەنقەره دامەزراند(.قامسلو)٤٦ :١٩٩٦،
حكومەیت توركيا ەل ئەنقەرە هەموو ش ێوازێك بۆ ڕاكێشاین كورد بە لی خۆيدا .ەل
يەكێك ەل ئاگادارينامەاکنيدا ،كە ەل ئارارات و جوەلمێرگ باڵوببووهوه و ات ڕهواندزیش
گەیشتبوو ،نورسابوو":حكومەیت كۆماری توركيا بە هەموو لێڕباوييەكەوه هەموو
شتێك پێویست بۆ گەشەسەندین شارس تاین ەل نیشتامینەكەمان -كوردس تاین توركيا-
دهاکت ،ڕێگاوابن قریاتودهكەين ،ەل شار و گوندهاکندا خوێندنگە و مامۆس تا دهبێت،
خێزانەاکن بەختيار دهبن ،ئاسایش و ایسا دابینکەری خۆشگوزهراین دهوڵەتەكەمان
دهبێت .ژاین ،موڵكوماڵ و ئابڕومەندیی هاوواڵتيامنان پارێزهری كۆمارهكەمان
دهبن"(.مەزهەر)٧٢ :١٩٨٥،
بە پيادهكردین ڕهفتاری دمیاگۆگانە ،بەش ێك ەل كورد ەل بزووتنەوەی ڕزگارييكوازیی
گەیل توركدا ەلبەر ئەم هۆاینە بەشدارييان كرد :يەكەم -ەل ڕۆژاین سەرهاتی دوای كۆاتیی
جەنگ يەكەم جهياین دهنگۆی ئەوه باڵوبووهوه ،كە شەش وياليەیت ڕۆژهەاڵیت
توركيا؛ واتە ئەو انوچانەی كورداین تێدا دهژای -ئەرزەڕۆم ،قارە ،بەدلیس ،ئەرزجنان،
موش و وان بە ئەرمينياوه دهلكێرنێن ،هەروهك ەل نەخشەی پەمیاین سايكس -پيكۆدا
هاتبوو .ئەمە ترس ێك زۆری لی گەیل كورد دروس تكردبوو و هەر بۆيە بۆ بەرهو
ڕووبەڕووبوونەوهی ئەمەش و بە هۆی هۆاکری تریشەوه خۆاین چەكدار دهكرد؛
دووەم ،زانياری سەابرهت بە دڕندهیی حكومەیت ئەرمينيا بەرامبەر بە كوردهاکین قارە،
بەشدارييكردین سوارهی حەميديە ەلپاڵ سوپای توركدا ەل ساڵەاکین جەنگ يەكەم
جهياندا ەل قڕكردین ئەرمەندا ،جۆرێك بۆچووین هەڵە ،دوژمنايەیت و هەس یت تۆڵەكردنەوه
ەل لی ئەرمەنەاکن بەرامبەر كورد دروس تكردبوو ،ئاشكرايە كورد بەهيچ ش ێوهيەك
ئامادهنەبوو ەلژێر كۆنرتۆڵ حكومەیت داش ناکە انس يوانلیس تەاکین ئەرمينيادا بێت؛
سێيەم ،دهوڵەمەند و دهسەاڵتداراین كورد ،کە دوای قڕكردین ئەرمەنەاکن ،زهوی و
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موڵكوماڵەاکنيان داگریکردبوو ،نەایندهویست ەل ئەجنام چوونەژێردهس یت ئەرمەنەاکن،
بيانگێڕنەوه؛ چوارهم ،ەلگەڵ هەموو زوڵموزۆر و خراپەاکرييەك توركدا ،جۆرێك
هەس یت نزيكبوونەوهی ئايیین هەبوو ،بەو پێيەی بەش ێك زۆر ەل كورد موسوامین سوین
بوون(Вартанян,.2007: 148).
هەرچەندە اببەیت سەرەیک ئەو اکتە داگریکردین ئزیمری ەلليەن يۆاننیيەاکنەوە بوو ،بەاڵم
ترە ەل جيابوونەوەی کورد و دامەزراندین دەوڵەتێک سەربەخۆ کەم نەبوو ،هەروەك
ەل بروسکەی مس تەفا کەمال ەل  ١٨حوزەيراین ١٩١٩دا بۆ جەعفەر تەایری
فەرماندەی سوپای يەکەم دەردەکەوێت ،کە دەڵێت":س نور بۆ پروپاگەندەی ئینگلزی
سەابرەت بە دامەزراندین کوردس تان ەلژێر سايەی خۆی و ليەنگرانيدا دانرا و کورد
ەلگەڵ تورك يەکيان گرت"(.مشو)٦٠ :٢٠٠٨،
 ٣.١پەيوەندييەاکین ڕوس يا و تورکيا ەل اکیت جەنگ ڕزگاریی توركدا
ەلگەڵ دروستبووین دوو دەوڵەیت نوێ – ڕوس يای سۆڤێیت(  ،)١٩١٨يەکێیت
سۆڤێت( ،)١٩٢٢کۆماری تورکيا()١٩٢٣دا ،سەرجن گەشەسەندین پەيوەندييەاکین
نێوانيان دەدرێت .ەل سەرەاتی بیس تەاکین سەدەی بیس تەمدا ،گواستنەوەيەیک زەق ەل
ملمالنێوە بۆ هاواکریی ەلسەر ئاس یت س ياس یی دایردەکرێت)Широкоград,2008:333( .
دەکرێت قۆانەەاکین پەيوەندييەاکین نێوان ڕوس يای سۆڤێیت و تورکيا ەلو اکتەوە
دەس نیشان بکرێت ،کە مس تەفا کەمال ەل نیساین ساڵ  ١٩٢٠دا ابنگەوازێک
ئاڕاس تەی لێننی ،سەرکردەی ڕوس يای سۆڤێیت کرد.
يەکەم قۆانغ سەرەاتی پەيوەندييەاکین نێوان ڕوس يای سۆڤێیت و تورکيا ەل سااڵین
١٩٣٩ – ١٩٢٠دا بوو ،ئەم قۆانەە قۆانغ گەشەسەندین بەردەوام پەيوەندی ابیش
دراوسێيانە و دۆس تانەی دووليەنە ەل بواری س يایس ،ئابووریی و کولتورييدا بوو.
()Ульченко,2003:120

مس تەفا کەمال ەل  ٢٦نیساندا بە انوی ئەجنومەین ميلک اباڵی تورکياوە ،کە ەل
نیساین ١٩٢٠دا دامەزرابوو ،ابنگەوازێک بۆ بەستین پەيوەندی ديپوۆماتیی و
"بەشدارييکردن ەل جەنگ دژ بە ئمیپرایلزیم بێگانە ،مەترس يدار بۆ سەر هەردوو
واڵت" ئاڕاس تەی حکومەیت ڕوس يای سۆڤێیت کرد و داوای بەستین پەيوەندی
ديپوۆماتیی و هاوپەمیانیی سەرابزیی ەلنێوان هەردوو واڵتدا کرد((Березкин,1980:142
کۆمیساری اکروابری دەرەوەی سۆڤێتیش وەاڵم داواکەی مس تەفا کەمایل دايەوە و
ەل انمەيەکيدا نووسیبوی":حکومەیت سۆڤێیت ڕەچاوی خواس یت ئەجنومەین ميلک اباڵ بۆ
ڕێکكستین اکر و ئۆپەراس يۆنە سەرابزييەاکنتان دژ بە حکومەتە ئمیپرایليەاکن ەلگەڵ
نوێنەری اباڵی اکروابری ڕزگاریی گەلین چەوساوە دەاکت"(.النعمیي)٢٦ :٢٠١١،
ڕوس يای سۆڤێیت ،کە دوای شۆڕیش ئۆكتوبەری  ١٩١٧بە هەمان ش ێوه ەل گەمارۆ
و گۆشەگرییی نێونەتەوهييدا بوو ،پێویس یت بە دانپێداانین فەرم هەبوو .هەردوو دهوڵەیت
اتزهدروستبوو هەمان دوژمین هاوبەش يان هەبوو ،كە ەل پێشەوهایندا بەريتانيا بوو.
بێجگە ەلوهی دهوڵەیت سۆڤێیت ،هەروهك ڕوس يای تزاریی ،پێویس یت بە دهرويەك بۆ
انو دهرایاکن هەبوو .تەنگە ئاوييەاکن يەكێك ەل هۆاکین مۆركردین پەمیاین دۆس تايەیت
سۆڤێیت -تورك ساڵ  ١٩٢١بوو.
 ١.٣.١پەمیاین دۆس تايەتیی و برايەتیی نێوان ڕوس يای سۆڤێیت و تورکيا
پەمیاین دۆس تايەتیی و برايەتیی نێوان ڕوس يای سۆڤێیت و تورکيا ەل سەردەم
دەس توەرداین چەکداریی هێزەاکین ئەنتانتدا بوو ،کە ەلو اکتەدا ئەس تەمبوڵ ،ئزیمری و
بەش ێک بەرچاوی ئەاندۆڵيان داگریکردبوو ،جەختکردنەوەيەیک کۆنکرێیت ابنگەوازەکەی
JUHD | https://doi.org/10.21928/juhd.v5n4y2019.pp25-40

حکومەیت سۆڤێت ەلسەر سەربەخۆیی تورکيا و هاوسۆزیی ەلگەڵ خەابیت گەیل تورك
دژ بە داگریاکریی بوو .ئەم پەمیانە يەکەمنی پەمیاین هاومایف دەوڵەیت توریک نوێ ەلگەڵ
واڵتێک زلهێزدا بوو .ڕوس يای سۆڤێیت ەل ڕيزی ئەو واڵاتنەدا بوو ،کە يەکەمنی جار بە
ش ێوەيەیک قانووین دانيان بە حکومەیت کۆماریی مس تەفا کەمادلا ان ،بەاڵم وەك ەل انمەی
چيچێرين ،کۆمیساری ميلک اکروابری دەرەوەی ڕوس يای سۆڤێیت بۆ ابڵويزی
حکومەیت ئەنقەرە ەل مۆسکۆ ەل  ٢٩ئاایری ١٩٢١دا ابیس ئەوە کراوە ،کە"روس يای
سۆڤێیت ،تەاننەت پێش مۆرکردین پەمیاین مۆسکۆ ،هاواکریی دارایی و سەرابزیی
ئەنقەرەی کردووە و زۆریش ەلوە زۆرتر بووە ،کە دەستنیشانکراوە"Документы ( .
)внещней политики1921 – и, I960: 146

هاواکت ەلگەڵ ئەم دانپێدااننەدا ،ئەنقەرە کۆمەڵێك دەس تکەویت تری ەل مۆسکۆ
بەدەس تێنا ،وەکو :پشتيوانیيەیک زۆر گەورەی س يایس و مەترایڵیی ەل سااڵین ئەو
جەنگە ڕزگارييە نەتەوەييەی ،حکومەیت تورکيای کۆماریی دژ بە سوپای يۆانین دەيکرد،
کە واڵاتین ئەنتانت پشتيوانیيان دەکرد .ەلگەڵ ئەوەشدا واڵاتین ئەوروپا ،بەاتيبەیت
بەريتانيا هەوڵێک زۆراین دەدا بۆ تەگەرەخستنە بەردەم نزيکبوونەوە و مۆرکردین پەمیان
ەلنێوان ڕوس يای سۆڤێیت و کۆماری تورکيادا ،بەاڵم دوای زجنریەيەك کۆبوونەوە و
کۆنفرانس ەلنێوان شاندی ديپوۆماتیی و شارەزاایین هەردوو واڵتدا ،ەل  ١٦ماریت
 ١٩٢١ەل مۆسکۆ پەمیاین دۆس تايەیت و برايەیت ەلنێوان ڕوس يای سۆڤيیت و تورکيادا
مۆرکرا(Березкин,1980: 145(.
ەل بەندی يەکەم پەمیانەکەدا هاتبوو ،کە "هەريەکە ەلو دووليەنەی پەمیانەکەاین
مۆرکردووە ڕێکەوتن ەلسەر ئەوەی دان بە هيچ ڕێکەوتنێک ئاش یت این هەر ڕێاكرێک
تری نێودەوڵەتیيدا نەنێن ،کە بە هێز بەسەر ليەنەاکین ئەم پەمیانەدا بسەپێرنێت.
حکومەیت کۆماری ڕوس يای سۆڤێیت سۆس يالس یت فيدراڵ ڕازی دەبێت بەوەی دان
بە هيچ ڕێاكرێک نێودەوڵەتيدا نەنێت ،کە پەيوەندی بە تورکياوە هەبێت و دان بە
حکومەیت نیشتامینیی تورکيادا نەنێت ،کە ئێس تا ئەجنومەین ميلک اباڵ نوێنەرايەیت
دەاکت".
ەل بەندی شەشەمیشدا هاتبوو ،کە"هەردوو ليەین پەمیانەکە ،هەموو ئەو پەمیان و
ڕێکەوتنانە بە هەڵوەشاوە و سڕاوە دادەنێن ،کە ات ئەو اکتە ەلنێوان هەردوو لدا ،بە ێب
ڕەچاوکردین بەرژەوەندی هاوبەش يان مۆرکراون .سەرابری ئەمانەش ،حکومەیت
کۆماری ڕوس يای سۆڤێیت سۆس يالس یت فيدراڵیی بەاتيبەتیی ڕايدەگەيەنێت ،ئەس تۆی
تورکيا ەل هەموو ئەو پابەندييە دارایی و هاوش ێوانەی بەرامبەری ئازادە ،کە بەپێی
ڕێاكرە نێودەوڵەتیيەاکن پێشرت ەلنێوان تورکيا و حکومەیت تزارييدا
مۆرکراون"(Сборник действующих договоров,1935: 157 – 163).
هەموو ئەم بەندانە پشتيوانیيەیک گەورەی ڕوس يای سۆڤێیت ەل ليەین ديپوۆماتیی و
بەهزیکردین پێگەی تورکيای کەمایل ەل ئاس یت نێودەڵەتیيدا بوو .ەل ليەیک ترەوە ،ەلگەڵ
ئەوەشدا ،کە حکومەیت سۆڤێیت ،سەرابری ئابووقەی ئابووری و گریۆدەبووین بە
جەنگ انوخۆ و دەس تدرێژی ڕاس تەوخۆی واڵاتین ڕۆژئاواوە ،کە ببووە هۆی ئەوەی
نەتوانن هەموو خواس تەاکین تورکيا بە ديبێنن ،وەك زێڕ دابنی بکەن،
( )Документы внещней политики1921 – и, I960: 146بەاڵم حکومەیت سۆڤێیت
توانيويەیت ەل زۆر بواری پێویس تدا کۆمەیک حکومەیت ئەجنومەین ميلک تورك باكت،
هەروەك ەل بروسکەی ابڵوێزی ئەنقەرە ەل  ٦تەموزی١٩٢١دا دەردەکەوێت،
کە"سەرابری تۆپخانە و گوەلتۆپ و ئەسپ و گالیسکە بۆ ڕاکێشان ،کەرەسەی تری
سەرابزیی و تەقەمەین بەیش يەکەم هاواکرييەاکین حکومەیت ڕوس يای سۆڤێیت بۆ
حکومەیت ئەجنومەین ميلک اباڵی تورکيا گەیش توون ،کە ەل تفەنگ ،مەترەلۆز و
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تەقەمەنیيەاکین پێكهاتوون" .هەر بۆيە ەل کۆاتیی بروسکەکەیشدا دەڵێت":بە انوی
حکومەتەکەمانەوە سوپایس ڕەفتاری دڵسۆزانەی حکومەیت ڕوس يای سۆڤێیت دەکەم،
کە ەلگەڵ سەختیی گواستنەوە ەل ڕوس ياوە ،ئاوڕی ەل دابینکردین پێویستيە
هەنووکەييەاکین سوپااکمنان داوەتەوە ،وەك کەلوپەل و تفایق سەرابزیی و تەقەمەین و
چ ەل تواانیش يدا بێت ،کردوويەیت بۆ ئەوەی بەخێراترين ش ێوە بگەيەنرێتە تورکيا".
()Документы внещней политики1921 – и, 1960: 146

تەاننەت مس تەفا کەمالیش دان بە ڕۆڵ پەيوەندييەاکنيان ەلگەڵ ڕوس يای سۆڤێیت
ەل سەرکەوتنياندا دەنێت و دەڵێت":سەرکەوتین تورکيا بەسەر داگریکەراندا بە قورابنیيەیک
زۆر گەورەتر و تەاننەت مەحاڵیش دەبوو ،ئەگەر پشتيوانیی ڕوس يا نەبوايە .ڕوس يا ەل
ڕووی مادی و دەروونیيەوە ایرمەیت تورکيای دا .اتوانێک گەورە دەبێت ،گەر بێتوو
گەەلکەمان ئەو ایرمەتیيەی ەلبری چبێتەوە"(Егоров,2015: 653-654).
پەيوەندييەاکن هەر ەلو ئاس تەدا نەمانەوە و ڕۆژبەڕۆژ ەل پەرەسەندندا بوو و چەندين
پەمیان و ڕێکەوتننامەی تریش بەدوادا هات .ئەوە بوو ،ەل  ٢٨ترشيین يەکەم ساڵ
 ١٩٢٢دانوس تان ەلسەر مۆرکردین ڕێکەوتین ابزرگاین دەس یت پێکردДокументы ( .
 )внещней политики1921 – и, 1960: 603و تەاننەت ەلبواری دابینکردین وزەی
سووتەمەین و انردین نەوتیشدا ،ڕوس يای سۆڤێیت کەمرتخەمیی نەکرد و ەل ساڵ
 ١٩٢٣-١٩٢٢مانگ ەل دوای مانگ زایدی کردووە ات گەیش تۆتە  %١٠بەرهەم
نەویت ڕەوانەکراو بۆ دەرەوە بۆ تورکيا بووە .وەك ەل ایداش یت شاندی سۆڤێیت ەل
کۆنفرانیس بەريتانيا -سۆڤێتدا ەل ەلندەن ەل  ٢٠ئاایری ساڵ ١٩٢٤دا
دەردەکەوێت)Документы внещней политики1924, 1963: 297-208(.
بەاڵم وەك توێژەری ئازەری سۆڤێیت بوکش پان دەڵێت ،پەمیاین  ١٩٢١پەيوهندييەك
ڕاس تەوخۆی بە كوردهوه هەبوو ،بەو پێيەی ەلدهس تداین كوردهاکین عێراق و خاكەكەاین
بە پێدان و گەڕانەوهی كوردی انوچەاکین قارە ،ابتوم و قەزای سورمالنی و خاكەكەاین
بۆ كۆماری توركيا بە پێی ئەو ڕێكەوتنەی نێوان كۆماری ڕوس يای سۆس يالس یت
سۆڤێیت فيدراڵ و كۆماری توركيا)Букшпан,1932: 54(.
 ٢.٣.١دامەزراندین کۆماری ئازەرابجیان و ئەرمينيا ( ،)١٩٢٠ – ١٩١٨مەتریس
بۆ سەر ڕوس يای سۆڤێیت و تورکيا
هەرچەندە بە شکس یت دەوڵەیت عوسامنیی ساڵ  ،١٩١٨خەوین تورکە لوەاکن بە
دروسییی تکردین يەکێیت تۆراین کۆاتیی هات ،کە پێشیییرتیش ڕوسییی يای زۆرسیییەەوەت
کردببوو ،چونکە هەندێك ەل نووسەراین تورك ابس يان ەلوە دەکرد ،کە يەکێیت تۆرانیی
بە بووین ڕوسیییی يای تزاریی بەدی انيەت ،ئەمە سییییەرابری بریکردنەوەی تورکەاکن ەل
ڕووکردنە انوەڕاس ی یت ئاس ی يای ژێردەس ی یت ڕوس ی يا ،بەاتيبەتیش کە بڕوااین بە يەکێیت
بنەچە و زمان و ڕەگەز و ئاينی هەبوو .هەموو ئەوانە ببوونە مايەی دڵەڕاوک و ترە
لی ڕوس ی يای تزاریی ،بەاڵم سییەداکەی بە دروس ی تکردین ئازەرابجیان هەر مابووەوە.
هەرچەندە بە کوشییییتین ئەنۆر پاشییییا ،يەکێك ەل سیییی سییییەرکردەکەی پاریت ئیتحاد و
تەرەیق ،کە ڕێبەریی ایخيبووین هۆزەاکین ابمسەچ ەل ئاسیییی يای انوەڕاسییییت دەکرد،
کۆاتیی بە يەکێیت تۆراین هات( .النعمیي )٢٢-٢١ :٢٠١١،ئەنۆر پاشییییییا ،کە پێشیییییرت
وەزيری بەرگری حکومەیت سوڵتان بوو و ەل ساڵ ١٩١٨ەوە ەل ئەڵامنيا پەانبەر بوو،
زۆر بە بەرفراواین پروپاگەندەی بۆ پانئیسییالمزیم دەکرد و ەل هەمان اکتدا چالیک دژ بە
بزووتنەوەی دژەئمیپرایلیس یت واڵاتین ڕۆژهەاڵت دەکرد .ساڵ  ١٩٢١سەرداین ابتوم
کرد و ن يازی بوو دواتر ەلوێوە چبێتە تورک يا .بەاڵم حکومەیت ئەجنومەین ميلک اباڵی
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ەل ئەجنام داگریکردین پشییی تقەفقاز ەلليەن هزیەاکین دەوڵەیت عوسیییامنیيەوە ،تورکە
انسییینوانلیسیی تەاکن توانيان بە ڕێبەریی پاریت موسییاوات کۆمارێک سییەر بە خۆاین
دامبەزرێنن .ئەو کۆمارە ەل سیییەرەاتدا ،زۆرتر ڕوخسیییارێک ئايیین هەبوو و هێشییی تا
چەمک نەتەوەیی ئیازەرابجییانیی(ئیازەری) ەل چوارچێوەی پرۆژەکەاینیدا دروسییییییت
نەببوو .دەوڵەیت عوسامنیی ،وەك گەرانتێک س ياس یی دەرەکیی بۆ کۆماری ئازەرابجیان
ەل ساڵ ١٩١٨دا ،بە هەمان ش ێوە پرۆ سەی بەئەتنيککردین پرۆژە نەتەوەيەکەیش
چالك دەکرد .بەاڵم شییکس ی یت واڵاتین تەوەر و دەرچووین سییوپای تورك ەل ترشی یيین
دووەم ١٩١٨دا ەل انوچەکە ،کۆماری ئازەرابجیاین ەل هاوپەمیانێک گرنگ بێبەش
کرد)Цуциев,2006: 52(.
بەاڵم دەسەاڵیت موساواتيەاکن زۆری نەخاایند و ەل ئازەرابجیان پێچرايەوە و ٢٣
ی نیساین  ١٩٢٠دەسەاڵیت سۆڤێیت ەلوێ ڕاگەيەنرا .سەرکردەاکین سۆڤێت هەوڵيان
دا ،سەرەات دەسەاڵیت سۆڤێیت ەل ئازەرابجیان سەقامگری بکەن .بۆ ئەم بڕایرەی ،جگە
ەل فاکتەرە مێژووييەاکن و ڕێژەی دانیشییییی توان ،فاکتەری نەوت و دەوڵەمە ندی و
شوێین سرتاتژیی ئازەرابجیاین ڕەچاو کردووە ،بەاتيبەت هاوس نووری ەلگەڵ دەرایی
قەزوێن و ئێران و تورکيییادا ،کە دەکرێ ەلوێوە پەل هبییاوێژێتە واڵاتین ڕۆژهەاڵت،
بەاتيبەیت ئێران .ئەو سییییەرکردايەتیيە ەلو دەمەدا سییییەرقاڵ انردنەدەرەوەی شییییۆڕیش
بەلشەڤيک بوو بۆ ئێران و ابکوری ئێران ،بە مەبەس یت دەرکردین ئینگلزی ەل ئێران ،کە
کێشیییەاین ەل ڕێگەی ئێرانەوە بۆ بەلشیییەڤيکەاکن انبووەوە ،سیییوپای سییی پی سیییەر بە
ڕژێم پێشیووی ڕوسی يایش ەل انوچەکە و ئێراندا هەبوو( .ئەفراسی ياو هەورام :٢٠٠٦ ،
)١٣

دامەزراندین ئازەرابجیاین سییۆڤێیت و هەروەها مۆرکردین پەمیاین دۆس ی تايەتیی نێوان
سییۆڤێت و تورکيا ،کۆماری ئەرمينيای خسیی تە انو ئابووقەيەیک راسیی تەقينەوە .جەنگ
ئەرمەن  -ئازەرابجیان سییییییاڵ  ١٩٢٠بە مۆرکردین ڕێکەوتننامە ەلنێوان ئەرمينيا و
ڕوس ی يای سییۆڤێیت کۆاتیی هات .هەر ەلو اکتەدا سییوپای ئازەرابجیاین سییۆڤيیت انوچە
کێشییییەەلسییییەرەاکین شییییوش ،نەخچەوان و زەنگەزوراین داگریکرد .دوای هەوڵداین
اتالکيەنەی حکومەیت داشی ناك ەل ئەرمينيا بۆ جێبەجێکردین بەندەاکین پەمیاین سی ێڤر و
جوواڵندین سوپای ئەرمەین ەل انوچەی ئۆلتنی ەل ت رشيین يەکەم ١٩٢٠دا ،بيانووی
بۆ هەڵگریسییاین جەنگ توریک  -ئەرمەین ڕەخس یاند .پەلماری کەمالييەاکن ەل ڕۆژئاوا
و ڕاپەڕيین پرۆسۆڤێیت و ەلشکرکێش سۆڤێیت ەل ڕۆژهەاڵتەوە بوونە هۆی ئەوەی ،ەل
سیییەرەاتی اکنوین يەکەم ١٩٢٠دا کۆماری ئەرمينيا نەمێنیت و ەلنێوان سیییۆڤيت و
تورکيادا دابەشییییی بکرێت )Цуциев,2006: 56(،بە ماوەيەیک کەم ،ەل  ٢٩ترشیییییيین
دووەم  ،١٩٢٠دە سەاڵتدارێیت سۆڤێت ەل ئەرمينيا ەلو انوچەيەدا دامەزرا ،کە بەر
سیییۆڤێت کەوت( .ئەفراسییی ياو هەورام  )١٣ :٢٠٠٦ ،شیییايەین ابسیییە ،کە شیییارەزايەیک
سیییییۆڤێیت بە انوی ڤيلمتان ،دواتر ،ەل ترشیییییيین دووەم ١٩٢٩دا ەلابرەی گرنگیی
دامەزراندین کۆماری ئەرمينيای سییییۆڤێیت و پریس کوردەوە دەنوسییییێت":شییییۆڕیش
سیییییۆڤێیت ەل ئەرمينيا هەموو ئەو نەخشیییییانەی بەريتانيا تێکدەشیییییکێنێت ،کە ئاماجن
دامەزراندین دەوڵەتێک کوردی ليەنگری بەريتانيا و دژ بە ئێمەيە"(.رسیییییول:٢٠٠٨،
)١٥٧
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 ٣.٣.١ڕێکەوتننامەی قارە ەلنێوان تورکيا و کۆمارە سۆڤێتیيەاکین پش تقەفقاز
ڕوسییی يای سیییۆڤێیت جيا ەلو پەمیانەی ەلگەڵ تورکيادا بەسیییتبووی ،نێوەندگرییشییی
ەلنێوان تورکيییا و واڵاتین تریشییییییدا کرد ،بەاتيبەتیش ئەو کۆمییارە سیییییۆڤێتيیانەی ەل
پشییی تقەفقاز دامەزرابوون .ئەوە بوو ڕێکەوتننامەی دۆسییی تايەیت قارە ،کە ەل ەل ٢٠
بەند پێکهاتبوو ١٣ ،ترشیییيین يەکەم سیییاڵ  ١٩٢١ەلنێوان تورکيا ەلليەك و سییی
کۆماری سیییۆڤێیت ئەرمينيا ،ئازەرابجیان و گورجسییی تان و بە بەشیییداریی ڕوسییی يای
سۆڤێیت مۆرکرا ،کە گرنگرتين بەندەاکین:
بەندی  :٢ليەنە ڕێکەوتووەاکن دان بە هيچ ڕێکەوتنێک ئاشییی یت این پرۆسیییەيەیک
نێودەوڵەتیيدا اننێن ،ئەگەر بە زۆر بەسەر هەر اکمێك ەلم ليەاننەدا سەپێرنا بێت .بەم
هۆيەوە ،کۆمارە سیییۆڤێتەاکین ئەرمينيا ،ئازەرابجیان و گورجسییی تان بەوە ڕازی دەبن،
کە دان بە هيچ پرۆسیییییەيەیک نێودەوڵەتیی اتيبەت بە تورکيادا نەنێن ،ئەگەر حکومەیت
تورکيا ،بە نوێنەرايەیت ئەجنومەین ميلک اباڵ داین پێدا نەانبێت.
بەندی  :١٠ليەنە ڕێکەوتووەاکن پابەند دەبن بە ڕێگەنەدان بە دروسییییی تکردن این
مانەوە هيچ ڕێکكراو و گروپێك ەلسییییەر خایک خۆاین ،کە ڕاکبەری ەلسییییەر پێگەی
حکومەیت واڵتەکەی تر این ەل سەر بە ش ێك ەل خاکەکەی باكت ،بە هەمان ش ێوەش
مییانەوەی ئەو دەسییییی تییانەی ،ئییامییاجنيییان خەابتکردن دژی واڵتەکەی تر بێییت.
() Документы внещней политики1921 – и, I960: 421-422, 424

ئاشییکرايە لێرەدا سییەرابری ئەو هێز و ليەنە ئۆپۆزیس ی يۆاننەی دژ بە دەسییەاڵیت
سۆڤێیت و پاشاموەاکین ڕوس يای تزاریی و دەوڵەیت عوسامنیی ،بە پەلی يەکەم مەبەست
ەلو ڕێکكراو و گروپە کورد و ئەرمەاننەيە ،کە ەل ئەگەری خەابتکردن و ڕاپەڕين دژ
بە حکومەیت ئەنقەرە و هەروەهییا ئەرمينيییای سیییییۆڤێتیيییدا دەردەکەون ،هەروەکو ەل
ڕاپەڕينەاکین سااڵین دواتردا دەردەکەوێت ،کە چۆن دە سەاڵتداراین سۆڤێت و تورکيا
ەلو بوارەدا هاواکریی يەکرت دەکەن.
 ٤.٣.١پەمیاین لۆزان و هەڵوێس یت ڕوس يای سۆڤێیت و تورکيا
دوای پ تەوبووین دهسییییییەاڵیت کە مال يەاکن ەل تورک يا ەل ڕێ گەی هاو پە میانێیت و
پشیییتيوانیی ڕوسییی يای سیییۆڤێیت و سیییەرکەوتین هێزهاکین تورکيا ەل جەنگ ڕزگاریی ەل
 ١٩٢٢-١٩١٨دا ،بەاتي بەیت دوای ئەوهی ەل ئەيلویل ١٩٢٢دا ،هێزهاکین تورك يا
توانيان بەسییییەر هێزه بەريتاین و يۆاننيەاکندا سییییەربكەون ،بەمەش دهرگااین ەلسییییەر
چارهسیییییەری سیییییەرابزیی ەلبەردهم واڵاتین ڕۆژئاوا داخسیییییت و پریس بەسیییییتین
كۆنفرانس ی ێكيان بۆ چارەکردین كێشییەاکین ڕۆژهەاڵیت انوهڕاسییت سییەپاند .ەلو دهمەوه
بەريتانيا هەڵوێسییییی یت خۆی بەرامبەر حکومەیت ئەنقەره گۆڕی .وردهورده اکت و
هەلومەریج مۆرکردین پەمیاین نوێ ،بەڕهچاوکردین هەلومەریج نوێ و خواس یت تورکيا
ڕهخسا .ەل كۆبوونەوهاکین ٢٤-٢٠ی ئەيلویل ساڵ  ١٩٢٢ەل پاریسبڕایری بە ستین
كۆنفرانسیییی ێك ەلو جۆره درا و بە کۆنفرانیسیییی ئاشیییی یت لۆزان کۆاتیی هات ،دوای
ئامادهكردین وردهاکرييەاکن ٢٠،ترشیییییيین دووهم  ١٩٢٢ەل لۆزان ،بە ئامادهبووین
نوێنەری بەريتانيا ،فەرهنسا و چەند واڵتێک تر كۆنفرانسەكە بەسرتا.
ەل پەمیاین لۆزان ،کە ەل تەموزی  ١٩٢٣مۆرکرا ،بناەەی قانوونێک نێودەوڵەتیی
داڕێژرا ،کە دەرکەوتەی ئە جنامەاکین سیییییەرکەوتین ئەن تا نت ەل انوچەکە و ڕووداوە
شیییییۆڕشیییییگێرييەاکین ڕوسییییی يا و انوچە دراوسییییی ێاكین ەل ڕۆژهەاڵت بوو .ەل ئااکمدا
گۆڕاناكرييەیک ڕیشەیی ەل نەخشەی س يایس و جوگرافیی ابشوری ڕۆژئاوای ئاس يادا
ڕوويدا)Лазарев,2005: 5(.
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اکتێك ڕوسییی يای سیییۆڤێیت بە كردنەوهی كۆنفرانسیییەكەی زاین ،مشییی تومڕێك زۆر
ەلگەڵ ڕێكخەراین كۆنفرانس سییییەابرهت بە بەشییییداريكردین ڕوسیییی يای سییییۆڤێیت ەل
كۆنفرانسەكەدا کرا و ەل  ٢٤ئەيلویل  ١٩٢٢ایداشتێك ئاڕاس تەی واڵاتین ڕێكخەری
كۆنفرانسییییییەكییە كرد ،كییە تێيییدا نيگییەراین خۆاین بییەرامبییەر ڕووداوهاکین ڕۆژهییەاڵیت
انوهڕاسییییییت و مافپێدان بە واڵاتین دوور ەل دهرایی ڕهش بە كۆنرتۆڵكردین تەنگە
ئاوييەاکن دهربڕيبوو .حكومەیت سۆڤێیت ،هۆشداریی ئەوەیش دابوو ،كە دان بە هيچ
بڕایرێكدا اننێت ،ئەگەر بەشیییداریی تێدا نەكردبێت ،داوایشییی كردبوو دهمودهسیییت
واڵتەاکین دهوری دهرایی ڕهش ابنگبكرێن.
دوای مشیی تومڕێك زۆر حكومەیت سییۆڤێیت ،ەل كۆاتیی ترشی یيین يەكەم ١٩٢٢
ڕوسیییی يای سییییۆڤێیت ،بۆ گفتوگۆ ەلسییییەر تەنگە ئاوييەاکین توركيا ،بۆ کۆنفرانسییییەکە
ابنگکرا .ڕوس يای سۆڤێیت ەلوێ پێشنياری کرد ،کە تەنگە ئاوييەاکن ەل ڕووی کەش یت
جییەنگیی هییەموو واڵاتنییدا ،جگییە ەل تورکيییا داخبرێییت .ەل ابرودۆیخ ئییەو دهمییەدا،
حکومەیت سییۆڤێیت ەل ديدهنيگای بەرژهوهندی خۆی و تورکيا تەماشییای ئەو پرسییەی
دهکرد ،چون کە ئازادکردین هاتوچۆ ەل تەنگە ئاوي يەاکن زۆر ەل بەرژهوه ندی واڵاتین
ئیییەوروپيیییدا دهبوو .ەل اکتێکیییدا پێشییییینيیییارەکە ەل بیییەرژهوهنیییدی تورکيیییا دابوو(.
 )Ульченко,2003: 79-80چونکە پە میاین لۆزان کۆماری تورک يای ەلو انوچانەی ەل
دەوڵەیت عوسیییییامنیيەوە مییابووە ،بۆ گۆڕەپییاین مێژوو گواسییییی تەوە .ئەو ڕێکەوتنەش
شیوانیس دەرەوەی دەوڵەیت دەردەخسیت ،کە ەل شیوانیس انوخۆیی جيا بوو؛ چونکە
بەهۆيەوە دەستبەرداری شوانیس ئیسالم و س ياسەتەکەی دەبوو ،کە ببووە هۆی
هەڵوەشاندنەوەی دەوڵەتەکە (.أأوەلو)٩٢ :٢٠١٠،
هەڵوێس یت توندی حكومەیت سۆڤێیت بەهۆی ئەوهوه بوو ،كە هەواڵ سەابرهت بە
خواسییی یت كێرسیییۆن ەل ڕێگەنەدان بە ڕوسییی يا بە بەشیییداريكردن ەل كۆنفرانسیییەكەدا
پێگەیشیییییتبوو ،وهزيری دهرهوهی بەريتانيا ،دهيویسیییییت بەم هەنگاوهی ،يە كەم -
پەيوهندی نێوان سۆڤێت و توركيا تێكبدات ،دووهم  -لبەل ەلگەڵ توركەاکندا ەل سەر
تەنگە ئاوييەاکن ڕێكبكەون ،بۆ ئەوهی کەشتيگەلیی بەريتاین هەراکتێك ویس یت بۆ انو
دهرایی ڕەشییییدا هاتوچۆ باكت ،ئەمەش دهيتواین ببێت بە گوشییییاری هەمیشییییەیی
بەريتانيا ەلسەر توركيا و ڕوس يای سۆڤێیت.
بەريتانيا ،کە پێشییییرتیش ەل اکنوین يەکەم سییییاڵ ١٩٢١دا ەل ئينێبوڵو ەل ابکوری
تورکيا دانوسییییی تاین هنێین ەلگەڵ تورکيا کرد ،کە تيايدا شیییییاندی ئینگلزی پێشییییینياری
هێشیییتنەوەی تەنگە ئاوييەاکن ەلژێر دەسیییەاڵیت هاوپەمیاانن و بەجێهێشیییتین ئزیمری و
فراکيا بۆ يۆانن ،ەل بەرامبەردا قەرەبووی تورکيا بە انوچەاکین کۆمارە سیییییۆڤێتيەاکین
پش ی تقەفقاز کردبوو .بەاڵم حکومەیت تورکيا پێشیینيارەکەی ڕەتکردەوەДокументы ( .
)внещней политики1921 – и, I960: 594

ەل اکیت کۆنفرانیس ی لۆزانیشییدا هەوڵ دهدا تورکيا بۆ لی خۆی ڕابکێشییێت و ڕژێم
کەمایل ەل ڕو س يای سۆڤێیت دوورخباتەوه .لێرهدا ڕووی ڕا س تەقينەی ڕژێم توریک ەل
ەل گەڵ ڕوسییییی يای سیییییۆڤێتيدا دهرده کەوێت ،چونکە هەوڵداین وهزيری دهرهوهی
حکومەیت ئەنقەره بەکر سیییییام بەگ ئاشیییییکرابوو ،کە ەل اکیت اکرهاکین کۆنفرانیسییییی
لۆزاندا ،دهيویسییییییت ەل پشیییییتپەردهوه ،ەل گەڵ نوێنەراین ئینگلزیدا ڕێکبکەوێت و
پێشنياری ئەوهی بۆ کردن کە بەرهيەیک هاوبەش دژ بە بەلشەڤيکەاکن دروستبکەن(.
)Ульченко,2003:123

هەرچەندە پەمیاین لۆزان بەش ی ێک ئەو انوچانەی بۆ تورکيا گێڕايەوە ،کە بەپێی س ی ێڤر
ەل تورکيا دادەبڕان ،بەاڵم کێشیییەی وياليەیت موسیییڵ بە چارەسیییەرنەکراوی مايەوە و،
دواتر بە بەشییداریی کۆمەڵەی گەلن چارەسییەرەکرا .بەاڵم بەگش ی یت لۆزان پاراسییتین

جمةل جامعة التمنية البرشية
سەروەریی و يەکپارچەیی خایک تورکيای نوێ و ڕێگەگرتن ەل پارچەکردین دەس تەبەرکرد
و هەروەها ەل ڕووی پرسییە ئابوورييەاکنیشییەوە ،تورکيا بە پشییتيوانیی يەکێیت سییۆڤێت
چەنید دەسیییییکەوتێک بەدەسییییی تێنیا و بەپێی بەنیدی  ٢٨ڕژێم کەپيالسییییی يۆن
هەڵوەشییییی ێرنايەوە و هەرەهییا جگە ەل هێشیییییتنەوەی کۆنرتۆڵ دەوڵەتیی بەسیییییەر
کۆن سێس يۆمە بيانیيەاکین انو تورکياوە بەدەست حکومەتەوە ،قەرزەاکین سەر دەوڵەیت
عوس یامنیی بە ش ی ێوەی سییازان چارەسییەر کران ،بە ش ی ێوەيەك ،کە ەل قازاجن تورکيادا
بوو(http://www.ataa.org/news/ .
)spotlight-peace-treaty-of-lausanne-and-the-end-to-armenian-aspirations/

بەاڵم ئەم گۆڕاناكرييانە بۆ گەیل کوردی چەند مليۆنیی ئااکم بەردەواميان هەبوو.
ئيرت ەلو سیییییاتەوە چارەنوویس کورد بە چەند هەلومەرجێک واقيع سییییی يایس نوێوە
بەسیییییرتا ،کە جيییاوازی ەلو هەلومەرج یانە زۆرتر بوو ،کە ەل قۆانغ پێش لۆزانییدا
هەبوون .ئەگەر يەکسیییییەر دوای کۆاتيهياتین جەنگ جهيانیيدا ،کورد توانيبێیت ئاوات
بەوە خبوازێت ،کە ەل ئاڵوگۆڕەاکین دوای جەنگ ،تەاننەت ەل بەرەی ديپوۆماتیی و ئەو
بێسیییییەرەبەرەييەدا دەتوانن هەر هيچ نەبێیییت ات ئەنیییدازەيەك خیییایک پەرتکراوی
نیشیییتامینەکەاین يەکبخەن و سیییەربەخۆیی بەدەسیییت بێنن و ای بەلی کەمەوە ئۆتۆنۆم
بەدەسییییت بێنن ،ئەوا ەل دوای لۆزان ابرەکە تەواو پێچەوانە بووەوە .پریس کورد ئيرت
وەك پرس ێک نێودەوڵەتیی ،بە هەموو وااتيەکەوە بۆ ماوەيەیک دوورودرێژ ەل اکرانمەی
ڕۆژ دەرکرا و تەنيا وەك پرسییییی ێک انوچەیی ەل چوارچێوەی ڕۆژهەاڵیت انوەڕاسییییی تدا
مايەوە)Лазарев,2005: 3-4(.
 ٤.١پەيوەندييەاکین سۆڤێت و تورکيا دوای ڕاگەایندین کۆماری تورکيا
حكومەیت سۆڤێیت بە تەنيا پش تگرییی مۆراڵ  -س ياس یی حكومەیت توكيای نەدهكرد،
بەڵكو ەل سییەخترتين ڕۆژگارهاکین مێژووی كۆماری توركيا و ەلاکیت جەنگ ڕزگاریی و
کۆنفرانیسی لۆزاندا ،پشیتيواین و ایرمەیت تەكنيك و جەنگیی دهكرد و پەيوەندييەاکنيان
پێی انيە قۆانغێک ترەوە .ئەوە بوو ەل  ٨ئەيلویل ١٩٢٤دا نوێنەری يەکێیت سیییۆڤێت
ەل تورکيا ەل سەر فەرماین حکومەیت سۆڤێیت پەيوەندی بە عیسمەت ئینونوی سەرۆیک
ئەجنومەین وەزيراین تورکياوە کرد و بە مەبە س یت بەهێزکردین هاواکریی س يا س یی دواتر
ەلنێوان هەردوو واڵتدا ،پێشییییینياری فراوانکردین پەمیاین سیییییۆڤێیت توریک  ١٦ماریت
 ١٩٢١پێشکەش کرد .عیسمەت پاشا بە انوی حکومەیت تورکياوە پێی ڕاگەایند ،کە
ەلسیییییەر فراوانکردین پەمیانەکە ئامادەی دەسییییی تپێکردین دانوسییییی تاندنن و داوای کرد
پێشنيارەاکین سۆڤێت گەاڵڵە بکرێن .ەل  ٢٤ماریت ساڵ ١٩٢٥دا ،تۆفيق ڕوشدی،
وەزيری دەرەوەی تورکيا پرۆژەی ڕێکەوتنێک بە سییوريتس ،نوێنەری ڕێگەپێدراوی
يەکێیت سیییییۆڤێت ەل تورکيا دابوو(Документы внещней политики 1925,1963: .
)193, 212

ەل  ١٩ئەيلویل ١٩٢٥دا چيچێرين بە تێليگرافێك نوێنەرەکەی خۆایین ،کە ئەوان
پێشیینيار دەکەن ،ئەو پەمیانەی پێشییوو هەموار بکرێتەوە و پەمیانێک تر س یەابرەت بە
بێاليەنیی دۆسییییی تانە بۆ اکیت ڕووداین جەنگ ەلليەن يەکێك ەلم دوو ليەنە ەلگەڵ
واڵیت سیییییێيەمدا ،هەروەها پابەندبوون بە بەشییییییداريینەکردن ەل هيچ کۆڕبەندێک
دوژمناكرانە دژ بە هەر اکمێك ەلم دوو ليەنە .بەاڵم بەهۆی نەخۆشکەوتین عیسمەت
پاشییا و دروسییتبووین قەيراین حکوم ەل تورکيا ،بۆ ماوەيەك گفتوگۆاکن وەسیی تێرنان.
دواتر ،کە فەحت بەگ شوێین عیسمەت پاشای گرتەوە ،دەست بە ئاڵوگۆڕی بریوڕا
کرايەوە و ەل مانگ اکنوین دووەم ١٩٢٥دا دانوسییییی تاندن دەسییییی یت پێکرد و بە
ڕێیییکەوتییین ەلسیییییەر پەمییییاین دۆسییییی یییتیییايەیت و بیییێیییاليەین کیییۆاتيیییيیییان هیییات.
)(Документы внещней политики 1925,1963: 766, п9
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 ١.٤.١پەمیاین دۆس تايەیت و بێاليەین نێوان يەکێیت سۆڤێت و کۆماری تورکيا
پەمیاننامەی دۆس تايەیت و بێاليەین ەل نێوان روس يای سۆڤێیت و کۆماری تورکيا ەل
 ١٧اکنوین يەکەم  ١٩٢٥دا ەل پاریس ،ڕاس ی تەوخۆ دوای چارەسییەرکردین کێشییەی
موسییڵ مۆرکرا و سییاڵ  ١٩٣٥بۆ ماوەی  ١٠سییاڵ نوێکرايەوە ،ەلليەن چيچێرين،
کۆمیسیییییاری اکروابری دەرەوەی يەکێیت سیییییۆڤێت و تۆفيق ڕوشیییییدی ،وەزيری
اکروابری دەرەوەی کۆماری تورکيا مۆرکرا ،ەلم بەندانە پێکهاتبوو:
بەندی :١ەل اکیت ڕووداین هەر پەلمارێك سییەرابزیی دژ بە هەر يەکێك ەلم دوو
ليەنەی ڕێکەوتنەکە ،ەل ليەن واڵیت سیییییێيەم این چەند واڵتێکەوە ،ليەنەکەی تری
پەمیانەکە ،پابەند دەبێت بە ڕەچاوکردین بێاليەنیی بەرامبەر بە ليەین يەکەم.
بەندی :٢هەر يەکە ەلم ليەاننەی ڕێکەوتنەکە ،پابەندی بەشیییییدارينەکردن ەل هيچ
جۆرە پەلمییارێییك بۆ سیییییەر ليەنەیک تر دەبێییت ،بە هەمییان شییییی ێوەش ەل هيچ
هاوپەمیانێتيەیک تر این ڕێکەوتنێک دوژمناكرانە بەرامبەر ليەنەکەی تری ڕێکەوتنەکە
ەلگەڵ واڵیت سێيەم این چەند واڵتێک تردا انبێت ،هاواکت ەل هيچ هاوپەمیانێتيەیک تر
این ڕێکەوتنێک دوژمناكرانە بەرامبەر ئاسایش سەرابزیی و دەراییی ليەنەکەی تری
ڕێکەوتنەکە ەلگەڵ واڵیت سیییییێيەم این چەند واڵتێک تردا انبێت .جگە ەلوەی ،هەر
يەکە ەلم دوو ليەنەی ڕێیکەوتینەکە ،بەڵیێیین ئەوە دەدەن ،کە ەل هیيیچ اکر ێ ک
دوژمناكرانەی واڵیت سێيەم این چەند واڵتێک تردا دژ بە ليەنەکەی تری ڕێکەوتنەکە
نەاکت.
بەندی  -٣ئەم ڕێکەوتنە ەل سییایت پەس یەندکردنيەوە دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە
و بۆ ماوەی س ساڵ اکرا دەبێت .دوای ئەمە ،ڕێکەوتنەکە خۆبەخۆ بە درێژکراوە بۆ
سیییییاڵێك دادەنرێت ،ئەگەر هيچ اکم ەل ليەنەاکین ڕێکەوتنەکە خواسییییی یت خۆی بۆ
هەڵوەشاندنەوەی ەل ماوەی شەش مانگ پێش تەواوبووین اکتەکە ڕانەگەنێت.
دوای ئەوەی ەل  ٨اکنوین دووەم  ١٩٢٦ەلليەن حکومەیت سیییییۆڤێیت و ەل ١١
شوابیت  ١٩٢٦ەلليەن ئەجنومەین ميلک اباڵوە پەسەندکرا ،بەڵگەانمەی پەسەندکراوی
ڕێکەوتنەکە ەل  ٢٩حوزەيراین  ١٩٢٦ەل ئەسییییی تەمبوڵ ئاڵوگۆڕکراو(Документы .
)внещней политики 1925,1963: 739-740

ئەم پەمیانە ڕەهەندێک نوێی بۆ پەيوەندييەاکین تورکيا و يەکێیت سیییییۆڤێیت هێنايە
ئاراوە ،ئەویش بەوەی دەقێک تێدا بوو ،کە ابە ەل پەلمارنەدان دەاکت ،بەاتيبەتیش
ئەگەر بزاننی ەلو اکتەدا تورکيا بەهۆی کێشییەی موسییوەوە ەلگەڵ بەريتانيا ەل ملمالنێدا
بوو .ەل گەرمەی ئەم پەرەسیییەندنەدا ،تورکيا هەوڵ دەدا پشیییتيوانیی يەکێیت سیییۆڤێت
بەدەست بێنێت و ەلم بوارەدا چيچێرين وەزيری دەرەوەی يەکێیت سۆڤێت ەلو اکتەدا
ەل انمەيەکدا ئەوەی ئاشیییییکرا کرد ،کە ەلاکیت قەوماین جەنگدا اکر بە پەمیاین سیییییاڵ
 ١٩٢١دەکرێت .هەروەها يەکێك ەل ئااکمەاکین تری ئەم پەمیانە ،ڕێکەوتین ابزرگانیی
نێوان يەکێیت سییۆڤێت و تورکيا بوو ،کە ەل سییاڵ ١٩٢٧دا مۆرکرا  ،کە ەل چەش ی ین
خۆی يەکەم بوو ەلنێوان هەردوو واڵتدا(.النعمیي)٣٢-٣١ :٢٠١١،
بەاڵم ئەم پەمیانە ،کە تەنيا ات پێش کۆاتیی جەنگ جهياین دووەم اکرا بوو ،يەکێیت
سۆڤێت ەل  ١٩ماریت ١٩٤٥دا هەڵ وەشاندەوە و بۆ بەستین پەمیانێك نوێ ەلگەڵ
تورکيادا مەریج گێڕانەوەی هەرێمەاکین قارە و ئەردەهان داان ،کە پێشیییییرت بەپێی
پەمیاین ١٩٢١دا دەسیییتبەرداری ببوو و داوایشییی دەکرد ،کە بنکەی سیییەرابزیی ەل
انوچەی تەنگە ئییاوييەاکنییدا دابنێییت و هەمواری پەمیییاین مۆنرتيۆی سیییییییاڵ ١٩٣٦
بکرێتەوە ،کە بە مەبەس یت ڕێکكستین هاتوچۆ بەانو تەنگە ئاوييەاکین دەرایی ڕەشدا
مۆرکرابوو ،هەروەهیا داوای ئەوەیشییییی دەکرد ،پەمییانێك نێودەوڵەیت بۆ بەرگری ەل
دەرایی ڕەش ببەسرتێت( .خويل)٨ :٢٠١٤،
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تەوەری دووەم
خەابیت ڕزگارييكوازیی کورد ەل سااڵین ١٩٣٠ – ١٩٢٠
و هەڵویس یت سۆڤێت
 ١.٢خەابیت ڕزگارخیوازیی کورد ەل سەرەاتی بیس تەاکندا
پریس کورد ەلنێوان  ١٩٢٢-١٩١٩دا ببووە جێگییای ابيەیخ واڵاتین ڕۆژئییاوا،
وەک ديفاکتۆيەك خۆی بە سیییییەرایندا سیییییەپاندبوو ،بەو پێيەش کە يەکێك بوو ەلو
پرسییییییانەی ەل دەرئەجنام جەنگەکەدا دەرکەوتبوو .ئەمە جگە ەلوەی پریس کورد ەل
دەمەدەم جەنگەکەدا چووبووە "قۆانغ نێودەوڵەتيیبوون"ەوە و بۆ يەکەمنی جاریش
بەپێی بەڵگەانمە نێودەوڵەتیيەاکن ،انوی کوردسیییی تان ەل بەشیییی ێک ەل خایک پێشییییووی
عوسیییامنیی نرا .بەاڵم سیییەرهەڵداین بزووتنەوەی نیشیییتامیین توریک و ئەو سیییەرکەوتنە
سییەرابزیی ،ديپوۆماتیی و س ی ياسیییيە خێرااینەی بەدەس ی یت هێنا و بەاتيبەتیش بەسییەر
يۆاننەاکنییدا ،پییاڵ بە واڵتە گەورەاکنەوە ان ات وردەوردە ەل پشیییییتيوانیی پریس کورد
دووربییکەونەوە اتکییتیییاك دەسییییییییت بە ڕێییکەوتیین ەلگەڵ حییکییومەیت ئەنییقەرەدا
بکەن(.مشو)١١ :٢٠٠٨،
بزووتنەوەی ڕزگارييكوازیی كورد هەر ەل سییەرەاتی سییااڵین بیس ی تەاکین سییەدهی
بیس تەم ەل ڕەوش ێک چالكدا بوو .هاويین ساڵ ١٩٢٠خاليد بەگ جربانک پەيوهندی
بە سیییییەيد عەبدولقادر و عەبدولڕهحامین هەاکری ،ئەنداماین كۆمەڵەی سیییییەربەخۆیی
كوردسییی تان ەل ئەسییی تەمبووڵ كرد .هەر ەل ڕێگای ئەوانیشیییەوه ەلگەڵ يوسیییف زایی
ئییەنییدام ئییەجنومییەین ميلک مییەزین توركيییا و ليییەنگراین ەلسییییییەر خییەابتكردن بۆ
بەدهس تێناین سەربەخۆیی بۆ كوردس تان ەل ڕێگەی كۆمەڵەی گەلنەوه ڕێككەوتن .ەلو
دهمییەدا ،ەل انوچییەی دێرسییییی می ەل كۆبوونییەوهيییەك فراواین نوێنییەراین زۆر ەل خێوییە
كوردهاکین جانبەگيان ،كورمەشیییییان و هيرت ەل تەكيەی حسیییییێن عەبدواڵ سیییییوێندی
هاواکرييان بۆ خەابتكردن ەل پێناوی دامەزراندین كوردسییییی تانێك سیییییەربەخۆ ،كە
وياليەتەاکین دایربەكر ،وان ،بەدلیس ،ئەەلزيگ ،دێرس می ەلخۆبگرێت .ەل  ١٥ترشيین
دووم  ،١٩٢٠سیییییەيد ڕهزا ،دوای كۆبوونەوهيەك سیییییەراین كورد ەل دێرسییییی می و
چەمشیییییكەزهك ،ەل گەڵ هێزێك گەوره دێرسییییی میيان گرت و ئینلا تێليگرامێك بۆ
حكومەیت ئەنقەره انرد ،كە تيايدا سیییییەابرهت بە داوأاکرييەاکن ەلابرهی جێبەجێكردین
قەوارهيەك ئۆتۆنۆم فيدراڵ بۆ كوردسییییی تان و بەرداین هەموو زيندانیيە كوردهاکن ەل
زيندانەاکین ئەەلزيگ ،مەاڵتيە ،س يواە و ئەرزجنان؛ كێشانەوهی اکربەده س تاین تورك
ەلو انوچانەی زۆرينەی دانیشییی توانەاکنيان كوردن و دهمودهسیییت هەڵگرتین گەمارۆی
سەر انوچەی كۆچگریی نوسیبووی .ەل وهاڵم ئەمەدا حكومەیت ئەنقەره شاندێك بۆ
انوچەی ئەەلزيگ و دێرسییییی می انرد ،كە ڕهوایی داوأاکرييەاکنيان ڕااینگەایند ،بەاڵم ەل
هەماناكتدا ئامۆژگارييان كردبوون كە واز ەل ڕاپەڕين بێنن(.شەرەفکەندی)١٤٦ :١٩٩٥،
بەاڵم بەهۆی نەبووین انوه ندێك سییییییەركردايەیت و بەهێزیی دەوڵەتیش ەل ڕووی
چەك و جبەخانە و ژمارهوه ،ڕاپەڕينەكە شك س یت هێنا .بەاڵم ڕاپەڕين ەل انوچەيەیک تر
سیییییەی هە ڵدا و ئەوە بوو ەل انوچەی ماردين ڕا پەڕين بە ڕێ بەری پریزاد بەكر
هەڵگریسییییییا ،كە فەرماندهی يەكێك ەل بەاتليۆنەاکین حەميدييە بوو .ەل سییییییەرهاتدا
ڕاپەڕينەكە سەركەوتین بەدهست هێنا ،كەمالیس تەاکن ەل حوزهيراین  ١٩٢١گفتوگۆاین
ەلگەڵ ڕاپەڕيوهاکندا دهس ی تپێكرد ،و پریزاد بەكر داوأاکرييەاکین خۆایین پێشییكەشییكرد،
كییە ەل پێشیییییییەوهاین ئۆتۆنۆم بۆ انوچییە كوردييییەاکن ،بردنییەدهرهوهی ەلشیییییكر و
اکربەدهسی تاین بەڕێوهبەرێیت تورك ەل كوردسی تان .كەمالیسی تەاکن يەكسیەر بەرپەرچيان
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نەدانەوه ،و چاوهڕواین دهرفەیت گوجناواین دهكرد ،هەربۆيە درێژهاین بە وتووێژه كە
دهدا ،و تەنيا اکتێك ڕاپەڕينەكە پەرهیسیییەند و انوچەی دێرسییی می گرتەوه ،ەل شیییوابیت
 ١٩٢٢دا هێرشیییی يان بۆ سییییەر بردن و شییییكسییییتيان بە ڕاپەڕينەكە هێنا .توركەاکن
بڕایرایندا زۆر بێبەزهييانە هێریش سیییییەرابزی بكەن و بە ئاگر و ئاسییییین كۆاتیی بە
ڕاپەڕينەكە بێنن .بۆ ئەم مەبەسییییی تە هێزێك گەورهاین كۆكردهوه ،تەاننەت بەشییییی ێك
هێزهاکنيان ەل بەرهی جە نگ ەل گەڵ يۆاننەاکندا كێشییییییايەوه .دوای سییییییەركوتكردین
ڕاپەڕينەكە دادگايەك سییەرابزیی كتوپڕاین ەل سیی يواە بۆ دادگاييكردین  ٤٠٠کەە
دروس ی تكرد ژمارەيەك ەلمانە ەلس ی ێداره دران و بڕایری ەلس ی ێدارهدانیش بۆ نزيكەی
سەد كەس ێك تریش دەرکرا ،ەلوانە عەیل شێری پاڵەواین ڕاپەڕيین دێرس می بە ڕێبەری
سەيد ڕهزا ەل كۆاتیی سیيەاکندا ،بە بێئامادهبووین خۆی)Гасратян,1987: 138(.
 ٢.٢گۆڕيین س ياسەت بەرامبەر بە کورد ،دوای ڕاگەایندین کۆماری تورکيا
دوای ئەوهی كەماليەاکن ،كە ژمارهيەك زۆر ەل ئەندامە كۆنەاکین پاریت"ئيتيحاد و
تەرهیق" تێدابوو ،جێگەپێی خۆاین توندكرد ١ ،ترشیییییيین دووم  ١٩٢٢ئەجنومەین
ميلک اباڵی توركيا بڕایری لبردین سوڵتاین دا .حمەمەدی شە شەم ،دوايەمنی سوڵتاین
عوسییامین ١٧ ،ترشی یيین دووم  ١٩٢٢ەل ئەسیی تەمبووڵەوه بە سییواری كەشییتيەك
جەنگیی بەريتاین بەرهو ماڵتا هەڵهات ٢٩ .ترشیییییيین دووم  ١٩٢٣ئەجنومەین ميلک
مەزین توركيا ایسای ڕاگەایندین كۆماری دهركرد.
نەخشییە و سیی ياسییەیت نەتەوهپەرسییتیی كەماليەاکن ،كە بۆ شییۆڤێنزیمێك توندڕەو
گۆڕدرابوو ،ەل ابكوری كوردس تان انڕهزاييەك زۆری دروس تكرد .بزووتنەوەی كەمایل
بەشیییی ێوهيەك گشیییی یت هەر ەل ڕۆژاین يەكەم سییییەرهەڵدانيەوه دووڕوویی و ليەین
دژبەيەك هەبوو .ەل ليەكەوه ،ئاڕاسییییی تەيەك دژه ئمیپرایلیسییییی یت ،ڕزگاریی نەتەوهیی
هەبوو ،ەل ليەك ترهوه -نەخشیییییە و نيازی ژێراوژێری داگریكەرانەی بەرامبەر گەیل
كورد و گەلین پش تقەفقاز بەگش یت هەبوو.
ئەو دابەشاكرييە بریۆکراتيانەی دەسەاڵت بووە هۆی هەژانێک ميلک جدیی .ساڵ
 ١٩٢٤انسی يوانلیسی تە سی يکولرەاکین کۆماری تورکيا دامەزراوەی سیەرەکیی يەکێیت
پیییانییئیییسیییییییالمیی و خەلفەتییيیییان ،گییۆڕی و دەوڵەتییێییکیی سییییی ییيییکییولراین
ڕاگەایند(Киссинджер,2015: 151).
هەرچەندە ەل هەندێك بڕگەی يە كەم دهسییییی توری توركيادا ،كە سییییییاڵ ١٩٢٤
ئەجنومەین ميلک توركيا بڕایری ەلسیییەر دابوو ،چەند ليەنێک سیییەابرەت بە ئازادی
کەس ی یی و يەکس یانیی تێدا بوو ،وەك ەل (بڕگەی )٦٨دا ،کە دەڵێت":هەموو توركێك
بە ئازادی ەلدايك دهبێت و بە ئازادیش دهژی "..ایخود ەل (بڕگەی )٧٠دا":هەموو
تورك ەلبەردهم ایسادا يەكسانن ،"...و حکومەیت نوێ دابینکەری"دهس تدرێژيینەكردنە
سییییییییەر كیییەسیییییێیت اتك ،ئیییازادی ويژدان و میییافە رسوشیییییتيیییەاکین هیییە موو
تیییییوركیییییێیییییكە"( ،)https://legalns.com/download/books/cons/turkey.pdfەلگەڵ
ئەوەشییییدا کە هەسییییت بە دەمارگرییی نەتەوەیی و سییییەرەاتاکین پرۆسییییەی تواندنەوە
دەکرێت ،بەاڵم ەل  ٣ماریت  ،١٩٢٤ەل ڕۆژی هەڵوهشاندنەوهی خەلفەتدا ،حكومەیت
كەمایل بەپێچەوانەوە ،نەك تەنيا بڕایری نەهێشتین هەموو ئەو مافە گشتیی و ئازادييانە
دەدات ،وەك داخسیییییتین تییەكيییە ،حوجره و خوێنییدنگییە ئییايينيییەاکنيییەاکن ،بییەڵكو
قەدهەەكردین هەموو خوێندنگە ،اینە ،و ئۆرگاین چاپەمەین كوردی دهركرد .نەخشییەی
بەتورككردین دانی ش تواین ابكوری ڕۆژئاوای كورد س تان بە پڕاوپڕی ەل (بڕگەاکین ،٦٩
 ٨٧و  )٨٨يەكەم دهسییییی توری توركيادا دهركەوتبوو .هەر بۆ منوونە ەل مادەی ٨٨دا
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دەڵێییت" :هەموو دانیشییییی تواین تورکيییا بەێب جيییاوازیی ئییايينیی و نەژاد گشیییییتيییان
تورکن"(.حەرسەتيان)٢٣-٢٢ :٢٠٠٧،
 ٣.٢ڕاپەڕيین ساڵ  ١٩٢٥بە ڕێبەریی ش ێخ سەعيدی پریان
ەلگەڵ ئەوەشدا چەند ڕاپەڕينێك ەل انوچە جياوازهاکین ابکوری کوردس تان دهس یت
پێکردبوو ،بەاڵم ەل توااندا نەبوو ڕاپەڕێنێک گشیییی تگری ڕابگەيەنرێت ،بەهۆی نەبووین
ڕێکكراوێك سیی يایس سییەراتسییەری .ەل كۆاتیی سییاڵ  -١٩٢٢سییەرهاتی ١٩٢٣
چەند دەسیییی تەيەك هنێین بە ڕێبەریی يوسییییف زای و خاليد بەگ جوبران ،ئەنداماین
ئەجنومەین ميلک مەزین توركيا "كۆميتەی ئازادی كوردسییییی تان" این دروسییییی تكرد.
كۆميتەكە زۆر بەخێرایی لق ەل شارهاکین كوردس تان -ئامەد ،بەدلیس ،ئورفە ،س يریت
و خەرپوت دروس تكرد .سەرکردەاکین كۆميتەكە هەوڵيان بۆ بەده س تێناین پش تگرییی
ڕۆشیی نبری ،ابزرگان و ئەفسییەران ،منوونەی جەنەراڵ ئيحسییان نوری پاشییا ،شیی ێخە
كورده انودارهاکین وەك ش ێخ سەعيد ،ش ێخ شەريف پاڵو ،ش ێخ عەبدواڵی ميلاكین
دهكێشا .كۆميتەكە تواین ش ێخ سەعيد بەلی خۆيدا ڕابكێشێت و ەلسەر ڕێككستین
ڕاپەڕيین داهاتووش گفتوگۆ بکەن .خاليد بەگ و هاوڕێاكین دهسیییتيان بە چالككردین
پروپاگەنده بۆ بریی سیییییەربەخۆیی كوردسییییی تان كرد .ەل شیییییارهاکین ڤارتۆ ،اکرڵيۆڤا،
مەەلزگەرت ،بوواڵنيخ و خينس بە مەبەسیییی یت ڕێككسییییتین خەابت دژ بە بڕایرهاکین
هەردوو كۆنگرهی ئەرزەڕۆم و س يواە .هەر زۆر زوو كورد ەل نەخ شە و س يا س یی
دهسیییەاڵتداراین نوێ گەیشییینت ،ەلبەر ئەوه ڕازی نەبوون هاواکراین بكەن و تەاننەت
دان بەو كوردانەشییییییدا بنێن ،كە ەل ئەجنومەین ميلک اباڵی توركيا ەل ئەنقەره ئە ندام
بوون( Гасратян и др,1987: 119).
بەهاری سییاڵ  ١٩٢٤يوسییف زای سییەرداین خادل بەگ جربانک ەل ئەرزەڕۆم كرد.
ەلو چاوپێكەوتنەدا بڕایراین دا خێوەاکن بە ایرمەیت شیی ێخ مەمحودی حەفيد و سییاميل
خاین مسكۆ چەكداربكەن ،هەروهها پەایم خۆاین ەل ڕێگەی سییییورایوه بۆ كۆمەڵەی
گەلن بنێرن .دواتر يوسف زای بە انمەيەك خاليد بەگەوه سەرداین ش ێخ سەعيد ەل
شییارۆچكەی كۆليحەسییار و زۆر انوچەی تری كرد و بڕایری سییەركردايەیت كۆميتەی
بۆ خێ وە كوردهاکن ڕوونكردهوه .بێج گە ەلوه ،چە ند مانگێك پێش دهسییییی تپێكردین
ڕاپەڕين عەیل ڕهزای كوڕی ش ی ێخ سییەعيد ەل ڕێگەی ئامەدهوه سییەرداین حەڵەیب کرد،
بۆ ئییەوهی ڕهزامییەنییدیی كۆاتیی ڕێككسیییییتین ڕاپییەڕين ەلگییەڵ ڕێبییەراین تری كورد
وهربگرێت .ەل حەڵەب كۆنگرهيەك ،بە ئامادهبووین كوردی توركيا ،سیییییورای و عێراق
ڕێككرا و گفتوگۆ ەلسییییەر ابرودۆیخ ابكوری كوردسیییی تان كرا و بڕایردرا ،كە تەنيا ەل
ڕێگەی خەابیت چە كداريەوه دهتوانرێت مایف نە تەوهیی بۆ كورد دهسییییی تە بەربكرێت.
كۆنگرهكە بڕایری دا ەل ٢١ماریت داهاتوودا ڕاپەڕينێك سییەراتسییەری ەل كوردس ی تاین
توركيا دهس تپێبكرێت( Гасратян и др,1987: 120).
ەل كۆاتیی ئایب  ١٩٢٤دا بڕایرایندا پەيوهندی بەتوركە نەایرەاکین ڕژێم كەمالييەوە
بكرێت .بۆ ئەم مە بەسییییی تە يوسیییییف زای سیییییەرداین ئەسییییی تەمبووڵ كرد ،اکتێك
دهسیییەاڵتداراین تورك بەمەاین زاین ،يوسیییف زای و خاليد بەگ جربانک ،ڕێكخەری
سییییییەرابزیی ڕاپەڕينە كە و چە نداین تراین گرت .بەم شییییی ێوه يە ،هەر ەل قۆانغ
خۆئامادهكردن بۆ ڕاپەڕينەكە ەل ڕێبەره سییییەرهكيەاکن ،سییییەرابزیی و سیییی ياسیییییيەاکین
بێبەشییكرا .هەر ەلو اکتەدا ش ی ێخ سییەعيد دهس ی یت بە كۆكردنەوهی هێز كرد ،بەاڵم بەو
پێيەی دهسیییەاڵتداراین تورك ئاگااین ەل پاڵنەكەی شییی ێخ سیییەعيد و كۆميتەكە بوو،
چاوهڕواین دهرفەتێك گوجناواین بۆ دهس توهشاندن و گرتنيان دهكرد.
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ش ێخ سەعيد ،بەهۆی ەلده س تداین سەرکردايەیت انوهندیی ڕاپەڕينەكەوه ،انچاربوو
ەل  ١٤شییییوابیت سییییاڵ  ١٩٢٥دا ڕاپەڕين ڕابگەيەنێت و دهرهخنی بە پايتەخیت اکیت
كوردسییییی تان ڕاگە يە ندرا .بزوتنەوه كە فراوان بوو ،ڕاپەڕيوان خەرپوت و هە ندێك
انوچەی تری ڕۆژهەاڵیت توركيااین ڕزگاركرد .ەل ماوهی سی مانگدا هێزه چەكدارهاکین
كورد سییێيەك خاك كوردس ی تاین بندهس ی یت توركيان ڕزگاركرد ،و گەمارۆی ئامەداین
دا ،هێزاین بۆ سییەروو دهرایچەی وان و چيااکین ئارارات ،هەروهها بەرهو ابش یور بۆ
بەدلیس ڕهوانەكرد .ده سەاڵتداراین تورك ەلگەڵ ده س تپێك ڕاپەڕينەكەدا خێرا بەخۆاین
كەوتن و بڕایرایندا بە هەموو هێزێك تێك بشكێنن ،ەلبەرئەوه ەلشكرێك  ٨٠هەزار
كەسیيان بۆ لێداین ڕاپەڕينەكە انرد(.شەرەفکەندی)١٤٦ :١٩٩٥،
بۆ کۆاتیی مانگ مارت هێزەاکین حکومەت ئامادەیی تەواواین هەبوو پەلماری
ئەو انوچانە بدەن ،کە شۆڕیش تيا هەڵگریسابوو .ەلو اکتەدا جەنەراڵ کەماەلدين سام
پا شا سەرکردەی سوپای تورك ،ڕايگەایندبوو ،کە بۆ چارە سەرکردین کێ شەی کورد،
س ئەرك ەل بەردەم حکومەتدايە -١ :جەنگێک خوێناویی بێبەزەييانە بۆ سەرکوتکردین
شییییۆڕش ،بۆ گەیشیییینت بەم ئاماجنەش ،سییییەرەاتی نیسییییاین ١٩٢٥ی بۆ پەلمار
دەسیییییتنیشییییییان کردبوو؛  -٢چەککردین هەموو کوردەاکن ،ێب ڕەچیاوکردین ئەوەی
بەشییداریی ەل شییۆڕشییدا کردووە این ان؛  - ٣کۆچپێکردین کورد بۆ انوچە جياجيااکین
واڵت ،بۆ ئەوەی ئەوان ەل هيچ شیییییوێن ێك زۆرينە نەبن و انردین خەڵک تورك بۆ
انوچە کوردييەاکن(.حەرسەتيان)٢٦-٢٥ :٢٠٠٧،
ئەمە بێجگە ەلوەی پاش ماوه يەك كەم ،بۆ دهرابزبوون ەلو دۆخە ،دهرگايەك
تریش ەل ڕووی توركيا كرايەوه .ئەویش بەپێی پە میاین ئەنقەره (فرانلكنی -بويۆن) ،کە
ەل  ٢٠ترشییيین يەكەم سییاڵ  ١٩٢١ەل نێوان توركيا و فەرهنسییا مۆركرابوو و ەلگەڵ
ئەوەشیییدا ،کە فەرهنسیییا ەل كيليكيا دهرچووبوو ،سییی نورهاکین ابشیییوری توركيایش ،ەل
ابكوری عەين ڕواب ،ئورفە و ماردين تەسككردبووهوه ،بەاڵم توركيا مایف ئەوهی هەبوو
هێو شییەمەندۆفەری حەڵەب  -بەەدا بۆ گواسییتنەوهی ەلشییكرهكەی بەاکربێنێت .بەو
پێيەش كە بۆ ەلشیییكری تورك ئاسیییان نەبوو بۆ انوچەاکین ڕاپەڕين بگات ،ەل ڕێگەی
سییییورایوه  ٣٥هەزار سییییەرابز بۆ ئامەد و خەرپوت ڕهوانەكران ،كە توانيان ەل نزيك
ئامەد گە مارۆی هێزهاکین ڕاپەڕين بدهن و ڕێگای ڕۆژهەاڵیت دهرایچەاین ل بگرن.
هێزهاکین سیییییوپییای توركيییا ،كییە ژمییارهاین  ٨٠هییەزارێییك دهبوو ،توانيییان هێزهاکین
ڕاپەڕينەكە تێكبشكێنن و ش ێخ سەعيد و هاوڕێاكنیش بگرن و بياندەن بە دادگا ،كە
بۆ ئەم مەبەسیییی تە بەانوی دادگای سییییەربەخۆیی"ئیسییییتيقالل" وه دروسیییی تكرابوو.
كەمالیسییی تەاکن هەر بە تێكشیییاكندین ڕاپەڕينەڕكە نەوهسییی تان ،بەڵكو ڕاپەڕينەكەاین بۆ
ئەوه بەاکرهێنا ،كە بۆ ات هەاتهەاتيە كۆاتیی بە بزووتنەوە ڕزگاریی كوردی بێنن .هەر
بۆيە تەاننەت ئەو كوردانەیشییییی يان دەگرت ،كە هيچ پەيوه نديەكيان بە ڕاپەڕينە كەوه
نەبوو ،وهك سیییەيد عەبدولقادر و كوڕهكەی و زۆری تر .بەم شییی ێوهيە ٢٩ ،تەموزی
 ١٩٢٥دادگای "سییەربەخۆیی" ەل ئامەد بڕایری ەلسییەر  ٤٧كەە ەل بەشییداربوواین
ڕاپەڕين دهركرد و زسای ەلس ێدارهداین بەسەردا دان ،يەكسەر ڕۆژی دوای دەرچووین
فەرمانەكە ٥٢ ،كەە بە خودی شییییی ێخ سیییییەعيدەوە ەل سییییی ێدارهدران ،کە پێش ەل
سییییی ێدارهداین ویت":من هيچ بەداخەوه نمی ،كە خۆم بە قورابین گەەلكەم دهكەم .ئێمە
بەوه دڵامن خۆشیییە ،كە وهچەاکمنان ەل بەرامبەر دوژمندا بە هۆی ئێمەوه شیییەرم اناین
گرێت"( Гасратян и др,1987: 128).
جەواهر لل نەهرۆ ەل ابیس ڕاپەڕيین ساڵ  ١٩٢٥و ڕەفتاری ڕژێمەکەی مس تەفا
کەمادلا دەڵێت ":اکتێك مسییییی تەفا کەمال ڕايگەایند ،کە بەريتانيا پاڵنەری ڕاپەڕيین
کوردە ،وای ەل ئەجنومەین ميلک کرد ،قانونێك دەرباكت و تۆمەیت انپایک اباڵ خباتە پاڵ
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هەر کەسیییی ێكەوە ،کە ئاينی وەك ئامڕاز بۆ بزواندین هەسیییی یت نەتەوەیی بەاکربێنێت،
ئینلییا بە قسیییییە بێییت ،این باڵوکردنەوە ،بەو پێيەش ئەوپەڕی زسای بەسیییییەردا
دەسەپێرنێت و ەل هەمان اکتیشدا فێرکردین ئەو ابوەڕە ئايينيانە ەل مزگەوت قەدەەەکرا،
کە گوايە دژايەیت بۆ کۆمار تێدا بێت .دوای ئەمە مسییییی تەفا کەمال بێبەزەييانە کوردی
سییەرکوت کرد ،دادگای"ئیسییتيقالل" اتيبەت بە دادگاييکردین هەزاران دروس ی تکرد و
هەردوو سەرکردە ش ێخ سەعيد و دکتۆر فوئاد و زۆری تری ش يان ەل س ێدارە دا ،ێب
ئەوەی دەستبەرداری ئاوایت سەربەخۆیی کوردس تان بنب .ئا بەم ش ێوەيە دەبيننی ،کە
ئەو توراکنەی ەلم دواييیییانەدا خەابتيیییان بۆ ئیییازادی خۆاین دەکرد ،چۆن کورداین
دادەپوۆیس ،ەلبەرئەوەی داوای مایف خۆاین دەکرد .چەند سییییەيرە خەابیت نەتەوەیی ەل
داکۆکيکردن ەل نیشیییییتامینەوە بۆ زەوتکردین ئازادی خەڵک تر بگۆڕێت"(.هنرو:١٩٨٣،
)٢٦٠ -٢٤٩

ڕژێم كەمالیسییییی تەاکن ەل پروپاگەندهی بۆ اتوانباركردن و انشیییییریينکردین ڕووی
بەشیییییداربوواین ڕاپەڕينەكەدا كەمتەرخەم نەكرد .ەل ڕاگەایندنەاکندا واڵاتین دهرهوه بە
ڕێككسیییییتین ڕاپەڕينە كە ،بە دژايەتيكردین پانتوركزیم گوانهباردهكران ،انووانتۆرهی
بەكرێگریاو و دهسكەلی بێگانە ،بەاتيبەیت بەريتانيا و تەاننەت يەكێیت سۆڤێیت دۆست
و هاوپەمیانی ش يان ،دەخ س تە پاڵ بە شداربوواین ڕاپەڕينەكە؛ گوايە ئەو واڵاتنە بەنيازن
تورکيا پارچەپارچە بكەن و ڕێگە ەل چەس ی پاندین دهسییەاڵت و ایسییا دهگرن .ەل هەمان
اکتیشییدا ،ەل دهرهوه تێرمينۆڵۆجيەك تراین بەاکردههێنا :ش ی ێخ سییەعيد و هاوڕێاكنيان
بە كۆنەپەرست ،دهمارگریی ئايیین انودهبرد .ەلليەیک تریشەوە ،پروپاگەندەی ئەوەاین
دەکرد ،کە ئاماجن ڕاپەڕينەکە گێڕانەوهی سیییییوڵتانە .تەاننەت سییییییەرۆك دادگای
سیییەربەخۆیی ەل ئەنقەره ڕاگەایندنێك سیییەابرهت بەوه باڵوكردهوه ،كە گوايە سیییوڵتان
هەڵگریسیییێنەری سیییەرهك ڕاپەڕينەكەيە ،و دهيەوێت ەلم ڕێگەيەوه بۆ سیییەر تەخت
بگەڕێتەوه و خەلفەیت عوسامین زيندووباكتەوه ،ئۆتۆنۆم بۆ كوردس تان دابنی باكت و
پايتەخت ەل ئەنقەرهوه بۆ ئەس تەمبووڵ بگێڕێتەوه(.زانر سلويب)١٠٤-١٠٣ :١٩٩٧،
بەاڵم سییەرکوتکردین ڕاپەڕيین  ١٩٢٥و سیی ياسییەیت شییۆڤێنيانەی ڕژێم کۆماریی
هيچ کوردی چاوترسیییێن نەکرد و ئاسییی تەنگ ەلبەردەم ڕاپەڕين و سیییەرهەڵداین نوێدا
درو ستنەکرد و کورداین خێو جەلیل بە ڕێبەری بەرخۆ ساڵ ١٩٢٦دا ده ستيان بە
ڕاپەڕين كرد .بەدوای ئەواندا ،ەل ئاایری  ١٩٢٧دا كورداین انوچەی چيااکین ساسون،
ابشییوری ڕۆژئاوای شییاری موش ،بە ڕێبەری مەمحود عەیل يونس ڕاپەڕين .توانرا ئەم
ڕاپەڕينە ەل انوهڕاسییی یت حوزهيراندا سیییەركوتبكرێت ،ئەویش زۆر بە ئاسیییاین نەكرا .ەل
كۆاتیی ئابدا خێوەاکین مۆتاكن و ڕۆژاکن ەل انوچەی بەدلیس ،هێرشییییی يان بۆ سیییییەر
بەدلیس برد و هێو تێليگرایف ڕێ گای بەدلیس و ئا مەداین بڕی .ەل هە مان اک تدا
پشییییی ێوی ەلانو كوردی انوچەی ئەرجیش ،ەل ابكوری دهرایچەی وان دروسیییییتبوو.
هێزهاکین سییوپای تورك  ،بە مەبەسیی یت ترسییاندن دوو كەەلسییەراین بە ێب لشییە ەل
گۆڕهپاین شاری ئەرجیشدا هەڵوایس(.ئەفراس ياو هەورام )١٤٤ :٢٠٠٣،
ەل ئەيلول -ترشیییيین يەكەم ١٩٢٧دا ڕاپەڕيوان سیییەرابزه هەواڵگرييەاکین سیییەر
ڕێگای ئمیەجە -ئەرزەڕۆميان چەككرد و هێرش ی يان بۆ سییەر شییارۆچكەی سییۆگيوتک
برد .زانياری ەلسییەر جووڵەی كوردی انوچەاکین ابشییوری ئەرزەڕۆم ،دێرس ی می ،پاڵو،
هەروهها مەڵەزگرت هەبوو .ڕووداوی گەوره ەل انوچەی ئيگدير -ابيەزيد ،سییییی نوری
ئێران ڕوويدا .ەلم انوچەيە چەند دهسیییی تەيەك ڕێككرا ،کە  ٨هەزار دهبوو .ئەم هێزه
ەل سییەرهاتدا خەابتێك زۆر سییەركەوتوو و ش ی ێلگریانەی دژ بە هێزه نزیاميە توركەاکن
دهكرد .ش ێخ قادر و حەسۆ برۆ تێلک ،ئيحسان نوری پاشا ،ئەيوب ئاەا ،عەیل مریزا
شیییەمشیییەدينسیییك  ،ەل كورداین پشییی تقەفقاز و هيرت ڕێبەرايەیت ڕاپەڕينەكەاین دهكرد.
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جمةل جامعة التمنية البرشية
پەيوهندی خزمايەیت ەل نێوان بەشیییداربوواین ڕاپەڕينەكە و هەموو خێوەاکین انوچەكە و
انڕاس تەوخۆش خانەاکین ماكۆدا هەبوو)Заря Востока,1929.4.19(.
 ٤.٢ڕاپەڕيین ئارارت(ئاگری) سااڵین ١٩٣٠ - ١٩٢٧
دوای شییكس ی تێناین ڕاپەڕينەكەی سییاڵ  ١٩٢٥بە ڕێبەری ش ی ێخ سییەعيد ،ئەو
كوردانەی ەل دهسییییییت زوڵموزۆری دهسییییییەاڵتداراین تورك ،كە پەاناین بۆ واڵاتین
ئەوروپی و ڕۆژهەاڵیت انوهڕاست ،وهك سورای و میرس بردبوو ،ەلگەڵ ئەو كەسانەی
تردا ،كە هێشیی تا ەل سیی نورهاکین ابكوری كوردسیی تاندا بوون ،ەل سییاڵ  ١٩٢٦دا بە
مەبەس یت ڕێككستین چالك گروپە كورديە س ياسیيە جياوازهاکن ،سەراین خێوەاکن،
كەسییییییاین انوداری انو كۆمەڵگەی كوردی و ئامادهكردین ڕاپەڕيین نوێ ،خۆاین بۆ
بەسییتین كۆنگرهی گەیل كورد ئامادهكرد .دوای وتووێژێك دوورودرێژ ،ەل ئایب سیاڵ
١٩٢٧دا ەل انوچییەيییەك دوور ەل دەسییییی یت دەوڵەیت تورکيییا ،نوێنییەراین"كۆمییەڵیەی
سیییییەربەخۆیی كوردسییییی تان"" ،كۆمە ڵەی كۆمەاڵيەیت كوردی"" ،كۆميتەی ئازادی
كوردس تان" و كە ساین انوداری كوردی بە شداری كۆنگرهكەاین كرد ،كە  ٤٥ڕۆژی
خییااینیید .يییەكییەم كۆنگرهی دامییەزرانییدین کۆمەڵەی"خۆيبوون" ەل ئییایب  ١٩٢٧دا ەل
هاوينەهەواری بەمحدوین لوبنان بەسیییییرتا(.بەلاک شیییییێركۆ )١٩٠ :١٩٩٠،ەلو كۆنگرهيەدا
ڕێبەری پاریت"داشییییی ناك"ی ئەرمەین وه هات پاپازاین ئامادهبوو .ەل كۆنگره كەدا
كۆمەڵێك بڕایری گرنگ درا ،وهك -١ :هەڵوهشیییییاندنەوهی هەموو پارت و ڕێككراوه
كوردييەاکن و دامەزراندین پارتێك گەوره بە انوی "خۆيبوون"؛ درێژهدان بە خەابت
دژ بە دهوڵەیت توركيا ات دهركردین دوايەمنی سەرابزی تورك ەل خاك كورد س تان؛ -٣
دهسییییی تپێكردن بە ڕاپەڕينێك سیییییەراتسیییییەری ،بەو مەرجەی :ئا -دروسییییی تكردین
فەرماندهييەك سییەرهك بۆ هەموو هێزه نیشییتامینپەروهره كورديەاکن؛ ێب -ڕێككسییتین
هەموو هێزه چەكدارييەاکن ەلسیییەر شییی ێوهی سیییەرابزی و چەكداركردنيان بە نوێرتين
چەك؛ اک -دروس تكردین انوهندێك گش یت و سەركردايەتيەك اباڵ ەل يەكێك ەل انوچە
چياييەاکین كوردسییی تاندا؛  -٤دروسییی تكردین پەيوهندی دۆسییی تانە و درێژخايەن ەلگەڵ
حكومەتەاکین ئێران و سورای ،ڕێزگرتین ئەو مافانەی كە گەیل كورد ەل سايەی ڕژێم
مە نداتدا ایخود ڕێكەوتنە نێونە تەوهييەاکندا بەدهسییییی یت هێناوه و داوانەكردین مایف
س يایس تر ەل حكومەیت ئەو دوو واڵتە.
بۆ چارهسیییییەركردین ئەو كێشیییییانەی ەل نێوان گەیل كورد و ئەرمەندا ،بە ابش زانرا
گفتوگۆ ەلگەڵ پاریت داش ناك بكرێت .ئەگەرچ دەسەاڵتداراین يەكێیت سۆڤێت ،ئەم
نزيکبوونەوەاین ،وهك هاوپەمیانيەك دژ بە خۆاین دادهان ،تەنيا ەلبەر ئەو هۆيەی ،كە
پاریت داشییییی ناك دژ بە ڕژێم سیییییۆڤێیت بوو .هەرچەنده هاواکریی نێوان بزووتنەوەی
ڕزگارييكوازيیی كوردسییی تان و پاریت داشییی ناك شیییتێك نوێ نەبوو ،ڕهگ بۆ كۆاتیی
سیییەدهی نۆزدەيەم دهگەڕايەوه .ەل انوهڕاسییی یت نەوهدهاکین سیییەدهی نۆزدەيەم ڕێبەراین
داشییییی ناك ەل جنێڤ چاواین بە عەبدولڕهحامن بەدرخان كەوتووە و ەلسیییییەر ئەگەری
يەككسیییییتین خەابیت كورد و ئەرمەن گفتوگۆاین ەلگەڵدا كردووە .تەاننەت هەر بۆ ئەو
مەبەسییی تە ،عەبدولڕهحامن بەدرخان واترێك بە كوردی و بە گرافيك عەرهیب ەلسیییەر
نزيكبوونەوهی كورد و ئەرمەن ەل "تروشلو -ئااڵ"دا نوس يووە (.أأمری ،ب .ە)١٨ :،
ئيحسان نوری پاشا ساڵ  ١٩٢٧دا وهك نوێنەری شۆڕشگێڕاین ئاگری(ئارارات)
ەل كۆنگره كەی "خۆيبوون"دا بەشییییییداريكرد ،و هەر ەلوێش ئەرك دا مەزرا ندین
انوهندێك خەابیت چەكداری پی س پێردرا .بەو پێيەی زۆر شارهزای انوچەی ئارارات
بوو ،ەل ڕووی جوگرایف و تۆپۆگرافيەوه بە شوێنێك سرتاتژیی دادهان ،چيااکین ئاگری
بۆ جێگەی دامەزراندین انوه ند هەڵژبارد .ئە گەرچ ەل هەڵژباردین چيااکین ئاراراتدا

جمةل جامعة التمنية البرشية
ڕهچاوی پشییییتيوانيكردین ئەرمەنە داشیییی ناكەاکنیش كرابوو ،چونكە بە بۆچووین ئەوان
چيااکین ئارارات ،کە ەلسیییییەر سییییی نوری ئەرمين يا بوو ،هەر ەلوێشیییییەوه سیییییاڵ
١٩٢٠داش ناكەاکن ڕاونرابوون ،کە دهاینویست خەابت بۆ ڕزگاریی بكەن .ەل ليەك
ترهوه ،ئارارات ەلسییییەر سیییی نوری ئێران بوو ،هەر خودی ئارارایت چبوك ەلانو ئێراندا
بوو .ئێران ەلو ڕۆژگارهدا و بەاتيبەیت تەورێز انوهندی سییەرهك خەابیت داش ی ناك بوو،
هیییەر ەلوێشییییییییەوه ایرمیییەیت سییییییییەرابزی بییۆ شیییییییۆڕشیییییییگییێ یڕاین ئیییارارات
دهچوو(.شەرەفکەندی)١٥٢-١٥١ :١٩٩٥،
هەر بەم ش ی ێوهيە ،پاریت داش ی ناك سییاڵ  ،١٩٢٨بە مەبەس ی یت انردین ایرمەیت و
هاواکری ڕاپەڕيین ئاگری ،نوێنەری خۆاین ئارداش ئەەلشیییییگریاین ەل تەورێزهوه بۆ
چيااکین ئارارات ڕهوانەكرد .بەاڵم ەلوێ کەوتە بەرده س یت سەرابزه ڕوسەاکن ،ڕهوانەی
ئییێییريییڤیییانییيیییان كییرد و دواتییر بییۆ تییفییلیییییس و ەلوێ بییێسییییییییەروشیییییییوێیین
مايەوه(.شەرەفکەندی)١٩٩٥:١٥٢،
ئینگلزیهاکنیش بەرامبەر بەم ڕاپەڕينە دهس ی تەوسییان نەوهس ی تان و هەوڵياندهدا ،وهك
كێ شەی موسڵ ،بۆ مەبە س یت خۆاین ەل چاره سەركردین كێ شەاکنيان ەلگەڵ توركيادا،
کۆمەڵەی خۆيبوونیش بەاکربێنن .ەل بەر ئە مە هيچ جۆره ایرمەتيەك گەیل كورداین
نەدا ،بەڵكو اکتێك كێشیییییەاکنيان ەلگەڵ حكومەیت توركيدا چارهسیییییەركرد ،بە تەواوی
کۆمەڵەی خۆيبوونيان قەدهەەكرد .بە سوودوهرگرتن ەلو هاواکرييەی نێوان خۆيبوون و
داشییییی ناك ،هەر شیییییتێك ەل كوردسییییی تان ڕووی بدايە ،دهاینوت كە ئینگلزیهاکن ەل
پشیییییتيەوهن .يەكێیت سیییییۆڤێتیش نەك هەر ابوهڕی بەو پروپاگە ندانە دهكرد ،بەڵكو
چاویش ی ەل ئاسییت ئەو اتوااننەدا دهنوقاند ،كە ڕژێم تورك ەل كوردس ی تاندا ئەجنام
دهدا( .گەوراین)٢٩٤ :٢٠٠٠،
وردهورده ،ەل گەڵ بەهێزكردین پێگە و پتەوكردین ڕێككسیییییتین انوچەاکین چالك
ڕاپەڕيواین ئارارات ،ڕاپەڕيواین كورد سیی نوری دهسییەاڵتيان فراوانكرد .پەرهسییەندنێك
ەلو جۆره ،نيگەراین دهسییەاڵتداراین تورك گەورهتر كرد و پاڵ پێوهانن بری ەل گفتوگۆ
بكەنەوە ،بەاڵم هيچ ئااکمێكيان دهسییییتنەكەوت .ڕاپەڕيواین كورد بە شیییی ێوهيەك نوێ
درێژهاین بە خەابتە كەاین دا .ەل  ١٣حوزهيراین  ١٩٣٠بۆ ماوهی چە ند هەفتە يەك
شیییەڕی زۆر قورە كرا و هێزهاکین حكومەت شیییكسیییتيان پێهات .هێزهاکین ڕاپەڕين
توانيان  ٢٠٠٠ەل دوژمن بە ديل بگرن ٦٠ ،مەترهلۆز و  ٢٤تۆپيان دهس ی تكەوت و
 ١٢فڕۆكەیشیی يان بەردايەوه .بەاڵم ،ەلگەڵ ئەوهشییدا هێزهاکین حكومەت ،بە ایرمەیت
فڕۆكەی جەنگیی ،توانيان ەل هە مان مانگدا تە نگ بە هێزهاکین ڕاپەڕين هەڵبچنن و
انچاراین بكەن بەرهو انوچە چياييەاکین سییییی نوری توركيا -ئێران هەڵبێن .ەلم اک تە
انسیییییكەدا ئێران ایرمەتيەك زۆری هێزهاکین توركيای دا؛ ئێران ڕێگەی بە سیییییوپای
تورك دا بەانو س ی نوری ئێران بڕوات و ەل پش ی تەوه سییوپای هەردوول هێرش ی يان بۆ
سەر هێزه چەكدارييەاکین كورد برد.
حكومەیت ئێران ەل سەرهاتدا هەڵوێستێك تری هەبوو .بەهۆی ئەوهی ئینگلزیهاکن
ەل هاتنەسیییییەرتەخیت دهسیییییەاڵت ەل سیییییاڵ ١٩٢١ایرمەیت ڕهزای شیییییای دابوو،
پەيوه ندي يەك بەتنی ەل نێوان يا ندا هەبوو .هەر ەل بەر ئەوه دهسییییییەاڵ تداراین ئێران
چاوپۆش يان ەل بووین ئەرمەنە داش ناكەاکین دۆس یت بەريتانيا و كوردی دۆس یت ئەرمەن
دهكرد ،ئەمەش بۆ توركيا مايەی نيگەراین بوو .بەاڵم ەلگەڵ ئەوەشیییدا حکومەیت ئێران
و توركيا دەسیییییتيان بە وتووێژ کرد و وهك چاوهڕوانیش دهكرا بە سییییییەركەوتوویی
كۆاتيهيیات .ەل ئیااکم ئەم ڕێکەوتنەدا ەل ەل كۆاتیی ئیەيلودلا هێزهاکین تورکيیا بۆ انو
ئێران چوون و ەل لی پشیی تەوه گەمارۆی هێزهاکین ڕاپەڕينيان دا .ڕهزا شییا ،نەك هەر
ئەو هارياكرييە كەمەی ەل كوردهاکن بڕی ،بەڵكو هێزیشییی بۆ گرتین ڕێگاوابنەاکن انرد
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بۆ ئەوهی ڕێگە ەل ئەگەری پەڕينەوهی سییییی نور بۆ انو خاك ئێران ەل ڕاپەڕيواین كورد
بگرن ،يییەكێیت سیییییۆڤێتیش سییییی نورهاکین خۆی زۆر بییە تونییدی ەل ڕووی كورددا
داخسیییییتبوو .ەل كۆاتييدا ،ەل  ٢٣حوزهيراین سیییییاڵ  ١٩٣٠دا ئێران بەيەكلارهك
دهسیییییت بەرداری ئارارایت چبوك بۆ تورك يا بوو ،ەل بەرام بەردا انوچەی خوارووتری
دهس تكەوت(.شەرەفکەندی)١٥٦ :١٩٩٥،
حكومەیت توركياش ەل بەرامبەردا ،ەلسیییەر گفتوگۆ ەلسیییەر پریس سییی نور ،ەلگەڵ
دهسییییییەاڵتداراین ئێراین ڕێكەوت :توركيا ەل بەرامبەر انوچەاکین ابكور و ڕۆژهەاڵیت
چيااکین ئاگری ،كە ڕێگای ەل بەردهم هێرشیییییكردن بۆ سییییییەر بنكەاکین ڕاپەڕينە كە
دهركردهوه ،دهسیییییت بەرداری انوچە سییییی نورييەاکن بۆ ئێران دهبێت .ەل ئااکم ئەم
سییییازشییییكردنەدا ،هێزهاکین سییییوپای توركيا توانيان گەمارۆی هێزهاکین ڕاپەڕيین كورد
بدهن .دهسەاڵتداراین تورك ،ەلگەڵ ئەوهشدا ،كە نزيكەی  ١٠٠هەزار سەرابز و پرت
ەل  ١٠٠فڕۆكەی جەنگیی بۆ تێكشییییاكندین ڕاپەڕينەكە انردبوو ،بەاڵم نەاینتواین بە ێب
هیییاريییاكریی واڵاتین دراوسیییییی  ،بیییەو ئیییااکمیییە بییگیییەن كیییە پییێییی گیییەیشیییییینت.
(زانر سلویب)١٥١ :١٩٩٧،

دوايەمنی هێریش هێزهاکین توركيا ەل  ١٦تەموزدا ەل ابكورهوه بوو .دوای  ٣ڕۆژ
بەرزاييەاکین سییییییەردار -بوواڵغ  ،نێوان ئارارایت چبوك و مەزنيان گرت ،ئە مە بووه
هۆی داخسیییتین اتکە ڕێگەی پاشیییەكشیییەی ڕاپەڕيواین كورد ،هەربۆيە انچاربوون ەل
انوچەی جياوازدا باڵوە بکەن .بەم جۆره ،ڕاپەڕيین ئارارات(ئاگری) سیییەركوتكرا و ەل
خوێندا گەوزێرنا .سوپای تورك پرت ەل  ٢٠٠گوند و ئاوایی كوردی وێرانكرد و ،چەند
هەزارێك ڕاپەڕيوی كوردی ەلانوبرد .ژمارهی كوژراوان ،بە خێزان و مناڵەوه ١٥-١٠
هەزارێك بوو .بێجگە ەلوهی ەل دادگای ئەده نەش ،كە ئاایری  ١٩٣٢دا دامەزرا،
اتيبەت بەوانەی ەل انوچەی ئاراراتدا بەديل گریابوون ،فەرماین ەلسییییی ێدارهدان بۆ ٣٠
كەە ،و زيندانیی  ٥٨دهركرد( Гасратян,1990: 168) .
ەلگەڵ ئەوهشییدا ڕاپەڕيین ئارارات سییەرنەكەوت ،بەاڵم بۆ خۆی بەڵگەيەك دایر و
ئاشیییییكرای هەراشییییی بوون و پێگەیشیییییتین هوشییییی ياریی نەتەوهیی كورد بوو ،ەلگەڵ
پەيدابووین هێزی س ياس یی ڕێكخەر و پاڵندانەری ڕاپەڕيندا ،رۆڵ کەسايەتیی ئايیین
و شی ێخەاکن بۆ يەكەجمار ەل مێژووی شییۆڕش و ڕاپەڕينەاکین كورددا ،زۆر سی نوردار
بوو.
 ٥.٢هەڵویس یت سۆڤێت بەرامبەر بە خەابیت کورد ەل بیس تەاکندا
حکومەیت سییۆڤێیت ەلوانەيە ەل سییەرەاتدا کەمێك هەڵوێس ی یت دۆس ی تانەی بەرامبەر
دۆزی کورد ەل تورکيادا هەبووبێت ،بەاتيبەتیش اکتێك لێننی هێشییییی تا شیییییتێک هەر
بەدەسییییی تەوە مابوو .ئەمەش دەتواننی بەپێی ئەو هەڵوێسییییی تە هەڵيبسیییییەنگێننی ،کە
وەزيری دەرەوەی ڕوسیییی يای سییییۆڤێیت ەل حوزەيراین ١٩٢٠دا بە انمە بۆ سییییەرۆیک
ئەجنومەین تورکيا مسی تەفا کەمایل نووسیییبوو":حکومەیت سییۆڤێیت ليەین پرينسیییپەاکین
سییی ياسیییەیت دەرەوەی حکومەیت توریک اتزەپێگەیشییی توو دەگرێت ،بەاتيبەتیش داین
مییاف بە کەمییايەتيە نەتەوەييەاکن و ەلانواینییدا نەتەوەی کورد ەل ڕێگەی ڕيفرانییدۆم
گشییییی یت سیییییەربەخۆوە ،کە میییایف چیییارەی خۆنووسییییینی بەدەسیییییتهبێنێیییت".
(فٶاد ساکو)١٩٨٧:٤٥،

بەاڵم يەكێیت سییییۆڤێت ەل دوای مۆركردین ڕێكەوتن ەلگەڵ توركيا و ئێران سییییاڵ
 ،١٩٢١بەهيچ شییییی ێوه يەك ئا مادهی پشیییییتيوانيكردن و هاواکريكردین بزووتنەوە
ڕزگارييكوازیی كورد نەبوو .هەڵوێس یت حكومەیت سۆڤێیت سەابرهت بە پریس كوردی
پرۆتورك و دژهكوردانە بوو ،ئەمەش بە ئاشكرا ەل دوو توێی چاپەمەنيەاکین بیس تەاکن
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و سیییییيەاکین سییییەدهی بیسیییی تەمدا بەدی دەكرێت .هەر بۆ منوونە ،ەل ابرهی هۆاکین
سەرهەڵداین ڕاپەريین ساڵ  ١٩٢٥بە ڕێبەریی ش ێخ سەعيد ،ەل ڕۆژانمەی"پراڤدا"
ەل  ٢٦شوابیت  ١٩٢٥دا ،جەخت ەل سەر ئەوه كرابوو ،كە "ڕاپەڕينەكە ئاڕاس تەيەك
كۆنەپەرسیی تانەی هەيە و ئاماجن دژايەیت و تێكشییاكندین بزووتنەوە انسیی يوانلیسیی یت-
شیۆڕشیگێڕی توركيا بەپشیتيوانیی واڵاتین ڕۆژئاوايە .ابە ەل پەيوهندی نێوان فاكتەری
ئايیین و انوچەاکین سیییییەرهەڵداین ڕاپەڕينەكە كرابوو :انوچەاکین ڕۆژهەاڵیت توركيا -كە
گردبوونەوهی توێژی كۆنپارێزی گروپە دهرهبەگ و فيوداڵەاکن ڕۆڵ گەورهی هەبوو.
هەر بۆ ئە مانیش زۆر ئاسیییییان بوو ،مێشیییییك توێژه نەخوێنەوارهاکین كۆمەڵگە ،ەل
جوتياران و كۆچەرييەاکن قۆرخ بكەن .هەروه ها ابە ەل ڕۆڵ بەريتانيا ،ەل ڕێگەی
موسیییییوەوه كرابوو ،بەو پێيەی ڕاپەڕينە كە ەل انوچەاکین سییییییەر سییییی نوری عێراق
دهسییییی تیپێكردووە و گوايە دهوڵییەیت نوێی توركيییا" ،بییەرهییەم " بزووتنەوەيییەك
ڕزگییارييكوازيیی بووه و ،ئینگلزیهاکنیش بییە نيییازی سییییییەركوتكردین ئییەو بزووتنییەوه
"پێشییییكەوتنكوازه" ڕاپەڕيین ەل انوچە ڕۆژهەاڵتيەاکین توركيا ڕێككسیییی تووه .هەروهها
واڵاتین ڕۆژئاوا ،ەل سی ياسییەیت پرۆتورك يەكێیت سییۆڤێتدا ئەوه دهبينن ،کە ڕوسی يای
سیییییۆڤێیت هەوڵ بۆ بەهێزكردین پێگەی خۆی ەل قەفقاز و سیییییڕينەوهی تەواوی ڕۆڵ
توركيییا دهدات ،و بییەمییەش دهاینییەوێییت درز ەل نێوان يییەكێیت سیییییۆڤێییت و توركيیا
دروسییتبكەن .وهكو گروپی چەتە و ڕێگریش تەماشییای بەشییداربوواین ڕاپەڕينەكە ،دژ
بە ڕژێم نوێ و س يا س یی م س تەفا كەماليان دهكرد ،هەر بۆيە پێ شنياری ئەوه ش يان
دهكرد ،كە دهب ێت بێ بەزهي يا نە وهك دوژم ناین شیییییۆڕش سییییییەراین پانبكرێ تەوه(.
هەورام  ١٢٣-١٢٢ :٢٠٠٣،و )١٢٨-١٢٧

توێژەراین مێژووانیس سیییییۆڤێیت ،کە ابیس ئەو قۆانەە دەکەن ،زۆرتر ەلژێر
اکريگەریی ئايديۆلۆژایی پاریت کۆمۆنیس ی یت سییۆڤێت و پابەندی ئەو س ی نوورانە بوون،
کە بۆاین دانرابوو ،هەر بۆيە ،اکتێییك ابیس ڕاپەڕين و جوواڵنەوەاکین کورداین ەلو
ماوەيەدا دەکرد ،مۆرکێک کۆنەپەرسییییی تانە و بەکرێگریاوانەاین پی دەدان .ئەمە جيا
ەلوەی سییەرچاوەی زانيارييەاکنیشیی يان ،ئەو هەواڵ و باڵوکراوانە بوون ،کە حکومەیت
کەمالیی باڵواین دەکردنەوە.
ەل ڕۆژانمەی"زارای ڤۆس ی تۆاک" ەل  ٤نیسییاین  ١٩٢٥یشییدا ،جەخت ەلسییەر ئەوه
كرابووەوه ،كە ئايديۆلۆجيای ئايیین -ئەرگومێنیت سییییی ياسییییی یی ڕاپەڕيواین كورد بوو،
هەروهها هاتنەسیییەرتەخیت عیسیییمەت پاشیییا كۆاتیی بە "ایريەاکین" سیییەرمايەی بێگانە
دههێنێت .بێجگە ەلوهی ،حكومەیت سۆڤێیت نەيدهتواین چاو ەل ئا ست هاواکرييكردین
نێوان ڕاپەڕيین ئارارات و داش ناكە ئەرمەنيەاکن بنوقێنێت .ەل گەرمەی ڕاپەڕيین ئارارات
سییاڵ  ١٩٣٠دهسییەاڵتداراین سییۆڤێیت سییەرقاڵ ڕاوانن و سییەركوتكردین چالكەاکین
بزووتنەوە انس يوانلیس یت ەل ئەرمينيای سۆڤێیت بوون ،س نورهاکنيان ەلگەڵ توركيادا،
ەل انوچەی ڕوابری ئاراە ،داخسییتبوو و بەهيچ ش ی ێوهيەك بواری پێگەیش یتین هيچ
جۆره ایرمییەتيییەك ەل كورد و ئییەرمییەنییەاکین سیییییۆڤێییت بۆ ڕاپییەڕيواین ئییارارات
نەدهدا(.شەرەفکەندی)١٥٣ :١٩٩٥،
بێجگە ەل پەيوهندی دۆس تانەی يەكێیت سۆڤێت ەلگەل ئێران و توركيا ،هاواکریی و
هاوپەمیاین نێوان ڕێككراوه كوردييەاکن و پاریت داش ی ناك ئەرمەین ،يەكێیت س یۆڤێت
هۆيەك تریشییییی بۆ دژايەتيكردین ڕاپەڕيین كوردی هەبوو ،كە ەل نزيك سییییی نورهاکین
ابشییوری سییەرهیەڵدابوو .ئەویش ئەو ابيەخە بوو ،كە ئينتەرانس ی يوانڵ دووەم ،كە ەل
ڕێگەی ئەرمەنە داشیییی ناكەاکنەوه بە ڕاپەڕيین كوردی دابوو .سییییەابرهت بەمە توێژهری
ئازهرابجیاین ئا .بوكشییی پان ەل كتێبەكەيدا"كوردهاکین ئازهرابجیان" دهنوسیییێت":تەاننەت
دوژمنە چينايەتيەاکنیشیییامن ەل ئينتەرانسییی يوانڵ دووم انتوانن دان بەمەدا نەنێن .ئەمە
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زۆر بییە ڕووین ،ەل اکیت گفتوگۆكردنییدا ەلسییییییەر پریس كوردی بییە پێی واتری ئییا.
جییەمییاليییان ،نوێنییەری پییاریت داشییییی نییاك دهردهكییەوت ،کە ەل پلێنوم كۆميتییەی
جێ بەجێكردین ئين تەرانسییییی يوانڵ دوو مدا ،كە ەل  ٢٥-٢٠ئایب  ١٩٣٠ەل زيورخی
بە سرتا .ئاشكرايە ،كە پاریت داش ناك وا چەند ساڵێكە ،بە پێی ئەو سەرپشكيەی ەل
کۆمەڵەی خۆيبوونەوە ەل ليییەن شییییی ێخ و فيۆداڵییە كوردهاکنییەوه پێی درابوو ،ڕۆڵ
انوبژيوان و "پارێزهری كورد" دهبیین"( Букщпан,1932: 89).
هەڵوێسییی یت يەكێیت سیییۆڤێت بەرامبەر بزووتنەوەی ڕزگارخیوازیی كوردی ەلسیییەر
ڕادهی دژايەتيكردین نێوان يەكێیت سییۆڤێت و ڕۆژئاوا دهس یتنیش یاندهكرا .ەلو دهمەدا ەل
مۆسكۆ ،وهك هەوڵدان بۆ ش ێواندین ابرودۆیخ انوچە س نورييەاکین ابشوری يەكێیت
سییییۆڤێت و هەروهها زاینگەایندن بە هەردوو حكومەیت"دژه ئمیپرایلیسیییی یت" ئێران و
توركيا ،تە ماشیییییای خەابیت گەیل كورد ەل پێناوی بەدهیێناین مافە نەتەوهاکنيان دهكرد.
ئەوهش ،كە ەل مۆسیییكۆ وهك بەشییی ێك ەل نەخشیییە و پاڵین ڕۆژئاوا تەماشیییای پریس
كوردييان دهكرد ،دواتر ،ئا .بوكش پان ڕووین دهاکتەوه":ئمیپرایلزیم ئینگلزیی سەرقاڵ
ئامادهكردین پەلمارێك بۆ سیییییەر واڵیت سیییییۆڤێتە ،ەل اکتێكدا يەكێك ەل بنكەاکین ئەم
پییەلمییاره بۆ داگریكردین پشییییی تقییەفقییاز و داپچڕيین ەل يییەكێیت سیییییۆڤێییت ،دهبێییت
ئەو"كوردس تانە سەربەخۆيە" بێت ،كە دهمێكە نەخش ێرناوه ،و ەل ڕۆژگاری ئێ س تاش
بە اتيبەمتەندييەك زۆرهوه س تافێك ئینگلزیی دهيزبوێنێت"(Букщпан,1932: 89).
شیییییوکری اکای ،وەزيری دەرەوەی تورک يا ەل گفتوگۆيەک يدا ەل  ١٣اکنوین دووەم
سیییاڵ  ١٩٢٥ەلگەڵ سیییوريتس ،نوێنەری بڕواپێکراوی يەکێیت سیییۆڤێت ەل تورکيا
دەڵێت":هەفتەيەك ەلمەوپێش مسکۆ ەل سییی نوری ئێران پەڕيوەتەوە .ئەم اکرە دەسییی یت
ئینگلزیی تێدايە ،ئینگلزیەاکن ،بە مەبەس یت ئابووقەدان و گۆشەگریکردین ش ێخ مەمحود
سییەرقاڵ ئامادەکردین اکرێکن ەل کوردسی تان .من ەلو ابوەڕەدام ،کە ئەمە هەڕەشییە بۆ
ئێمەش و بۆ ئێوەش دروست دەاکت" .نوێنەرەکەی سۆڤێتیش ەل وەاڵمدا ئاماژە بەوە
دەدات ،کە ەل ديداری پێشییووایندا وتوويەیت":بۆچووین خۆماەل ەلسییەر پریس کورد،
هەروەها مەتریس دەسییی توەرداین ئینگلزیەاکن ەل کوردسییی تان پەيوەسیییت بەو اکرەوە
خس تۆتە ڕوو .بەاڵم ئەو مەترس يانە ،نەك تەنيا بۆ ئێمە ،بەڵکو بۆ ئێرانیش هەڕەشەن.
ەل گفتوگۆاک مندا ەلگەڵ ابڵوێزی ئێرا ندا گەیشییییی وە ئەو بڕوايەی ،کە ئەویش ئەمە بە
ڕووین دەبينێت"(Документы внещней политики 1925,1963: 53-61).
ەل انمەی کۆمیسیییییاری اکروابری دەرەوەی يەکێیت سیییییۆڤێت بۆ نوێنەری يەکێیت
سیییییۆڤيت ەل تورکيا ەل  ٢٥ماریت سیییییاڵ  ١٩٢٥بە ئاشیییییکرا ئەوە دەردەکەوێت،
حکومەیت سۆڤێیت خەابت و ڕاپەڕيین کورد ەلو اکتەدا بە هانداین بەريتانيا و گوشارکردن
بۆ سیییییەر حکومەیت تورکيايە ەل پریس وياليەیت موسیییییڵ و نزيکبوونەوەی ەل يەکێیت
سیییۆڤێت دادەنێت .چيچێرين ەلو انمەيەدا دەڵێت":دایرترين سیییات ەل پەيوەندييەاکمنان
ەلگەڵ تورکيادا ەل ئێس ی تادا ئەو بەرەوپێشییچوونە بەرچاوەيە بە ئاڕاس ی تەی نزيکبوونەوە
لێامن .ئەمەش بەو گوشیییارەی بەريتانيادا دەردەکەوێت ،کە بەردەوام ەل بەهێزبووندايە،
هەر ەلو هۆشدارييەی ت رشيین يەکەمەوە سەابرەت بە س نوورەاکین موسڵ دەست
پێدەاکت و بە ڕاپەڕيین کوردیش دەگاتە لوتکەکەی ،کە هيچ گوماین تێدا نیيە ،ئەو
ڕاپەڕينە بە هاندان و پشییییتيواین هەمەليەنەی بەريتانيا دروسییییتبووە"(Документы .
)внещней политики 1925,1963: 102

وەك دەردەکەوێت هەڵوێس یت سۆڤێت بەرامبەر بە کێشەی موسڵ بەلی تورکيادا
شاكوەتەوە و داکۆیک ەل س ياسەیت حکومەتەکەی مس تەفا کەمال بەرامبەر بە بەريتانيا
سییەابرەت بەو پرسییە دەاکت ،ئەمەش بە ئاشییکرا ەلسییەر زاری چيچێرين ەل خویل
دووەم کۆميتەی انوەندی جێبەجێکردین يەکێیت سییییۆڤێت ەل  ١٨ترشییییيین يەکەم
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سییاڵ ١٩٢٤دا دەربڕاوە ،کە دەڵێت":انکۆیک نێوان تورکيا و بەريتانيا ەلسییەر موسییڵ
شیییی ێوەی چالیک جەنگیی کراوەی بەخۆوە گرتووە .ەلوە انچێت ،گفتوگۆکردن ەلابرەی
پریس موسڵ ەلليەن کۆمەڵ گەلنەوە ئااکمێک پتەوی هەبێت .زۆر بە ڕووین دایرە،
کە تورکيا ،ەلبەر خواسییییی یت ئینگلزیەاکن و سیییییەرمايەداراین تر بۆ زەوتکردین نەویت
موسڵ ،دەستبەرداری بەش ێک گرنگ گەەلکەی انبێت"Документы внещней (.
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) 41بەاڵم دواتر ئەم بڕایرە جێبەج نەکرا و بە تەواوەیت کوردسییییی تاین سیییییوراین
هەڵوەشاندەوە  .يەکێك ەل هۆاکرە سەرەکييەاکین ئەم هەڵوەشاندنەوەيە ،ئەوە بوو ،کە
يەکێیت سیییۆڤێت ،وەك جاراین تر ،دەيویسیییت درێژە بە پەيوەندييە ابشیییەاکین خۆی
ەلگەڵ تورکيا بدات،ەلاکتێکدا تورکيا تویش کێشەی ڕاپەڕيین کورد ببوو.

)политики1924,1963: 503

هەرچەندە ەل ئااکم دانوسیی تاندین نێوان بەريتانيا و تورکيا ەل  ٥تەموزی ١٩٢٦دا،
تورکيا ڕێکەوتنێك ەلگەڵ بەريتانيا و عێراق مۆرکرد و بەپێی ئەم ڕێکەوتنە سییییی نوری
وياليەیت موسییڵ ،کە بە کردەوە ەل ڕۆژی مۆرکردین پەمیاین لۆزانەوە دایری کرابوو ،بە
هەنیییدێیییك گییۆڕانییاكريییيەوە دەسیییییییتیینیییشییییییییانییکییراДокументы внещней (.
)политики1925,1963: 763, п. 11

هەر ەلم ڕوانگەيەوە و ەلژێر اکريگەریی پەيوەندييەاکین سییۆڤێت ەلگەڵ تورکيا و ەل
هەمان اکتدا بووین ئازەری موسیییاوایت توندڕەو ەلانو دەسیییەاڵیت کۆماری ئازەرابجیاین
سۆڤێتيدا ،بڕایر ەل سەر هەڵوە شاندنەوەی کورد س تاین سۆڤێیت "کورد س تاین سور"
درا.
شیییاایین ابسیییە ،کوردی پشییی تقەفقاز،کە زۆر بە گەرمیی پێشیییوازييان ەل شیییۆڕیش
ئوکتۆبەر کردبوو ،چاوەڕواین ئەوەاین دەکرد ،کە اکنگايەیک نەتەوەیی سیییییەربەخۆاین بۆ
دروست بکرێت .ئەوە بوو ەل اکنوین دووەم ساڵ ١٩٢٣دا سەرۆاکيەیت ئەجنومەین
انوەندیی ئازەرابجیاین سۆڤێیت بڕایرێک سەابرەت بە ئوێزد(قەزا) ێک کوردی دەرکرد
و ەل  ٧حوزەيراین هەمان ساڵدا ،فەرماین"دامەزراندین کوردس تاین ئۆتۆنۆم " دەرکرد،
کە "انوەند و س نوورەکەی ،دوای دەستنیشانکردین س نووەرەاکین انگۆرین قەرەابیخ
ئوتۆنۆم دایریی دەکرێت".
هەرچەندە ەل ڕاسیییتيدا انوچەی کوردی ەلنێوان سیییااڵین ١٩٣٠ – ١٩٢٣دا هيچ
سییی تاتویس قەوارەيەیک خاوەن ئۆتۆنۆم نەبوو .هەرچ تێرميین "کوردسییی تان"یشیییە،
وااتيەیک ئەتنۆگرافیی هەبوو ،بەڵکو بۆ دایرييکردین انوچەيەیک ئییازەرابجیییان بوو ،کە
کورد بە چڕیی و پێکەوەیی تێيییدا دەژاین ،کە  %٣٠هەرێمەکەاین پێییك دەهێنییا.
)(Бугай,1993: 40

بەاڵم انسییی يوانلیسییی تەاکین ئازەرابجیان ،هەرچەندە اکریت کۆمۆنیسیییتيان ەل گریفاندا
بوو ،بریاین دەکردەوە ،کە چۆن دەبێت ەل تورکيا بگوترێ ،کورد و زماین کوردی نیيە،
ەل هەمان اکتیشییییییدا ەل ئازەرابجیان انوچەی کوردان و زماین کوردی و قواتخبانەی
کوردی هەبێت ،هەر بۆيە بە ش ێوەيەیک انئاشکرا و بەهنێین هەموو شتێکيان ەلانوبرد
و هاتنەسەر ئەو بڕایرەی ،کە کورد ەل ئازەرابجیانیش نیيە(.دێرك کينان)٥١ :٢٠٠٠،
بەهۆی ئەم سییییی ياسیییییەتە شیییییۆڤێن يانەوە ،گرژیی و ئاڵۆزييەاکین نێوان کورد و
دەسیییییەاڵ تداراین ئازەراب جیان ڕۆژبەڕۆژ توندتر دەبوو .زۆر ەلو کوردانە ەل ئە جنام
تواندنەوەی س ياسیيەوە کران بە ئازەریی و ڕەوشەکە گەیش تە ئەوەی ەل زۆر گوند و
انوچەی ئییازەرابجی یانییدا بەاکرهێنییاین زمییاین کوردی قەدەەە کرابوو ،هەر بۆ منوونە ەل
شارۆچکەی کەمالیی انوچەی لچيندا ،ەلژێر گوشاری موساواتیيەاکندا زماین کوردی
قەدەەە کرا و پرۆسەی تواندنەوە تەاننەت اکیت ڕاگەایندین کوردس تاین سۆڤێتیش هەر
بەردەوام بوو (Бугай,1993: 40).ەل ئاایری ساڵ ١٩٣٠شدا بڕایری هەڵوەشاندنەوەی
هەموو انوچە بەڕێوەبەرايەتیيەاکین ئازەرابجیان درا و ەلو ڕاگەای ندنەی ەل  ٢٥ئاایردا
ەلليەن سەرۆاکيەیت ئەجنومەین انوەندیی ئازەرابجیاین سۆڤێتيەوە دەرچووبوو ،هاتبوو،
کە "دەبێت ەلانو سییی نوری هەرێم قەرەابخدا هەرێمێک سیییەربەخۆی کوردسییی تان
دروست بکرێت ،کە ەلانو س نوری قەزای کوردی پێشوو ەلگەڵ انوچەی زەنگياڵن
و بەش ی ێك ەل انوچەی جوبرايلیی و انوەندەکەی شییاری لچنی بێت"(Бугай,1993: .

دەرئەجنام
ڕوس يای سۆڤێیت ،کە ەل ئەجنام شۆڕیش ئۆکتۆبەری ساڵ ١٩١٧دا ەلسەر بەیش
زۆری خایک ئمیپراتۆریی ڕوسیییی يا دروسییییتبوو ،ەلگەڵ ئاشییییکراکردین بەندە هنێنیيەاکین
پەمیاین سیییايکو – پيکۆی سیییاڵ ١٩١٦دا ،پەمیاین برێسییی یت سیییاڵ  ١٩١٨ەلگەڵ
ئەڵامنيا و دەوڵەیت عوسامنیيدا ،بەپێچەوانەی خواس یت واڵاتین ئەنتانت بەست؛
ئەڵامنيا و دەوڵەیت عوس یامنیی پابەندی ئەو ڕێکەوتنە نەبوون ،هاواکت ەلگەڵ هێرش
و پەلماری واڵاتین ئەنتانت و هاواکرييکردین نەایراین انوخۆیی حکومەیت سۆڤێیت ،بۆ
ماوەيەك داگریاین انوچەاکین ڕۆژئاوا و ابشوری ڕوس يااین داگریکرد؛
ەل ئااکم ئەو پەلمار و داگریاکرييەنەدا ،ەل ابشوری ڕوس يا چەند کۆمارێک دژی
بەلشەڤيکەاکن ەل ئازەرابجیان ،ئەرمينيا و گورجس تان دروستبوون؛
دوای کۆاتیی جەنگ جهيانیی يەکەم و سەپاندین کۆمەڵێك مەریج سەخت بەسەر
دەوڵەیت عوسامنیی و داگریکردین بەش ێک زۆری خاکەکەی ەل تورکيای هاوچەرخدا ،ەل
ڕۆژهەاڵیت تورکيادا بزووتنەوەيەیک ڕزگارييكوازیی نەتەوەیی بە ڕێبەری مس تەفا کەمال
و بە هیاواکریی کورد سیییییەری هەڵیدا ،کە يەکێیك ەل هەنگیاوەاکین ،نزيکبوونەوە ەل
ڕوس يای سۆڤێیت و مۆرکردین پەمیاین دۆس تايەیت بوو؛
حکومەیت ئەجنومەین ميلک اباڵی تورکيا تواین بە هاواکریی هەمەليەنەی سییییۆڤێیت
بەسەر هێزەاکین بەريتانيا و يۆانندا سەربکەوێت و واڵاتین ڕۆژئاوا انچار باكت ،پەمیاین
س ێڤر پێ ش ێل بکەن و ەل جێگەی ئەو پەمیاین لۆزان ببە سنت ،کە بە زاینێک زۆر بۆ
کورد دەگەڕايەوە؛
ەل دوای جەنگ ج هيانیی يەکەم دەرفەتێك ابش بۆ کورد بۆ بەدهیێ ناین مافەاکین
دروسیییتبوو ،بەاڵم جگە ەل نەبووین ڕێکكراوی سییی يایس سیییەرانسیییەری و يەکێیت،
س ی ياسییەیت دمیاگۆگيانەی ڕژێم کەمایل و پشییتيوانیی فرەليەین سییۆڤێت ،بە چەك و
کەرەسەی جەنگيیشەوە بوونە هۆی شکس تێنان و دامراکندنەوەی ڕاپەڕينەاکین کورد
بە درێژایی سااڵین ١٩٣٠-١٩٢٠؛
اکريگەریی پەيوەندييەاکین نێوان ڕوس ی يای سییۆڤێیت و تورکيا نەك تەنيا ەلسییەر کوردی
ابکور ،بەڵکو کوردی پ ش تقەفقازیش هەبوو ،بەوەی بووە يەکێك ەل هۆ سەرەکييەاکین
هەڵوەشاندنەوەی قەوارەی کوردی انرساو بە کوردس تاین سور این سۆڤێیت؛
بەم ش ی ێوهيە ،مێژووی پەيوهندييەاکین نێوان ڕوس ی يا و دەوڵەیت عوسییامین ،يەكێیت
سیییۆڤێت و كۆماری توركيا ،ەل اکیت شیییەڕ و ئاشییی تیشیییدا ەل خولگەی بەرژهوهندی
دهوڵییەیت جيۆپۆليتيك و ئییابووری ،ئییازادی هییاتوچۆ بییەرهو دهرایاکین ابشیییییور و
كۆنرتۆڵكردین دهروازه ئاوييەاکندا دهسیییوڕايەوه .تەاننەت پریس كوردیش ،كە جارجاره
ەلانو نەخشییییەی سیییی ياسیییی یی ڕوسیییی يا و يەكێیت سییییۆڤێتدا دهردهكەوت ،يەكێك ەل
ئامڕازهاکین بەدهس ی تێنان و پتەوكردین بەرژهوهندييە نەتەوهييەاکندا بوو .بەپێی ش ی ێوهی
پەيوهندیش ەلگەڵ توركيا ،هەڵوێس یت سۆڤێت بەرامبەر كورد دهگۆڕدرا.
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.٢٠٠٨ –  السلامینية، مکتب الفکر و الوعي اوك، ماموس تا جعفر: مراجعة،نعسان
.١٩٨٧ –  ديرتويت، الاسس القانونية حلق الشعب الکوردی يف تقرير املصری.فٶاد ساکو
. ت. عاما من النضال املسلح للشعب الکردي ضد العبودية٦٠ –  املساأةل الکردية.زانر سلويب
.١٩٩٧ - بریوت، عزادلين مصطف،د
، الطبعة الاویل،)١٩٢٢ -١٩١٩( موقف الکرد من حرب الاس ی تقالل الرتك،قادر سییلمی مشو
.٢٠٠٨ – دهوك
 مرکز، العالقات الرتکية الرو س ية من ارث املايض ایل أفاق امل س تقبل،معمر في صل سلمی خويل
.٢٠١٤ –  بریوت،العريب لالحباث و دراسة الس ياسات
. بدون س نة و ماكن الطبع، عالقة ا ألکراد مبذاحب ا ألرمن،محمد خليل أأمری
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