Qõrõm on Krimmi nimekuju krimmitatari keeles.
Krimmi poolsaarel on olnud Kreeka, Rooma, Bütsantsi, Genova
ja Veneetsia kolooniaid. See maa oli mongolite Kuldhordi ja türklaste
Osmanite impeeriumi koosseisus.
Venemaa liitis Krimmi oma koosseisu 1783. aastal, pärast võitu
Türgi üle 1768.–1774. a. sõjas. Poolsaare lõunaossa hakati kohe rajama
Venemaa sõjalaevastiku Musta mere peabaasi - Sevastoopoli linna.
Krimm on olnud Venemaa jaoks strateegiliselt ülioluline kontrolli
saavutamiseks Musta mere regiooni üle.

Livaadia väike palee

Sevastoopol 1850

1874. aastal rajati raudteeühendus Simferoopoliga ja Krimmi lõunaranniku kuurordid - Jalta, Alušta, Alupka, Jevpatoria ja Sudak
hakkasid kiiresti kasvama.
2014. aasta kevadel ei annekteerinud Venemaa Krimmi siiski
mitte kuurortide paremaks kasutamiseks, vaid oma geopoliitiliste ambitsioonide elluviimiseks.
Valdav osa Krimmi 2,35 miljonilist elanikust on venelastest
kolonistide järeltulijad. Tsaari-Venemaa toetas 18.–19. sajandil
igati ümberasujaid, muuhulgas rändas sinna silmapaistev hulk
eestlasi.

Jevpatoria

Kõige põlisem rahvas Krimmis on aga krimmitatarlased
Nemad on elanud seal juba alates 13. sajandist. Praegu on neid ühtekokku ligi 250
tuhat, veidi enam kui 12% Krimmi elanikest. Krimmitatarlastel oli oma riik - Krimmi
khaaniriik, pealinn Bahtšisarai. 15.–18. sajandil eksisteerinud riik oli Türgi vasall.
Tegemist oli üpris sõjaka riigiga, nende rüüsteretked ulatusid kaugele Ukrainasse ja
Venemaale: 1571. aastal jõuti Moskva alla. Pool linna põletati maha ja võeti hulgaliselt orje. Aga juba järgmisel aastal saadi venelastelt hävitavalt lüüa.
Bahtšisarai khaanipalee

Teise maailmasõja päevil süüdistas nõukogude võim krimmi
tatarlasi koostöös sakslastega ja karistuseks küüditati KÕIK
inimesed 1944. aasta maikuus Kesk-Aasiasse. Vähe sellest,
peale sõja lõppu küüditati neile järele ka need krimmi
tatarlastest sõdurid ja ohvitserid, kes võitlesid Punaarmees.
Erakordselt jälestusväärse kuriteo pani NSV Liit toime
Arabati säärel elanud krimmitatarlaste suhtes. Nad unustati
küüditada, aga hiljem koguti kõik inimesed kokku, aeti vana
kalalaeva trümmi ja uputati koos laevaga.
Oma kodupaikadesse tagasipöördumise õiguse said
krimmitatarlased alles 1989. aastal. Paraku olid paljud
endised elupaigad vahepeal venelastest ja ukrainlastest
ümberasujate poolt hõivatud. See asjaolu on tumestanud eri
rahvuste läbikäimist tänapäeva Krimmis.

Krimmi tatarlaste lipp

Krimmitatarlaste lipul on helesinisel foonil kollane
õigluse mõõdupuud tähistav kaalude märk: “taraq
tamga”. Neil on ka mõningane autonoomia - on olemas
valitav esinduskogu Kurultai ja omavalitsus Medžlis.
2014. aasta Krimmi kriis on järsult halvendanud
krimmitatarlaste olukorda. Nende uus “süü” paistab olevat selles, et nad koos ukrainlastega olid uue
Kiievi võimu poolt, ei soovinud poolsaare liitmist
Venemaaga ja tegutsesid aktiivselt nn “liitumisreferendumi” vastu.
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