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ب

1

پێشهكی 

(ڕۆڵی (مستهفا كهمال) ئهتاتورك له گۆڕانكاریه بنچینهییهكانی توركیا له
سااڵنی3212-3291ز) لێكۆلینهوهیهكی مێژووییه به یهكێك له گرینگترین ماوه له مێژووی
توركیا دادهندرێت كه كاریگهری قووڵ و گرینگی مهعنهوی له فهرههنگی توركیا بهجێ
هێشتووه  ،بهتایبهتی دهركهوتنی (مستهفا كهمال) ئهتاتورك له سهر شانۆی سیاسی
واڵتێكی وهك توركیا به گهوره ترین ڕووداوی مێژووی و سیاسی ئهو واڵته ههژمار
دهكرێت  ،كه له مێژودا ڕهنگدانهوهیهكی زۆری ههبوو بهسهر سیاسهتی ناوخۆ و دهرهوهی
توركیا  ،ههر لهم چوار چێوهیهدا واڵتی توركیا دهولهمهنده به ڕووداوی سیاسی و
گۆرانكارى ڕیشهیی  ،ههرلهسهرهتاى دامهزراندنیهوه تا ئهمرۆ  ،ههموو ئهو رووداوانهى
بهسهر توركیا داهاتووه شوێن پێیان لهسهر مێژووى توركیا دیاره  ،لهدوای جهنگی یهكهمی
جیهانیدا ههروهكو دهردهكهوێت لهسهرنهخشهی سیاسی نێودهوڵهتی له ئهنجامی ئهو
گۆرانكاریه سیاسیانهی كهله ناوچهكهدا درووست بوول له دوای شكست هێنانی دهوڵهتی
عوسمانی لهم جهنگهدا ،دهوڵهته هاوپهیمانهكان دهستیات كرد به وێنه كردنی سنوری
توركیای كهمالی.
ئهههههههههم لێكۆلینهوهیههههههههه لههههههههه پێشهههههههههكی و دوو تهههههههههوهرو دهرئهههههههههنجام و لیسههههههههتی
سهههههههرچاوهكان پێكهههههههاتووه  ،تهههههههوهری یهكهههههههم لههههههه ژێرناونیشههههههانی((مستتتتتت هفاكتتتتتتهمال)
سیاستتتتتتیهكان)بههههههه ووردی باسههههههی ئههههههههو گۆڕانكارییهكانههههههه دهكههههههات كهههههههه

وگۆڕانكارییتتتتتته

دوای جهههههههنگی جیهههههههانی یهكهههههههم درووسههههههت بههههههوو ئهمهههههههش كاریگهههههههری راسههههههتهخۆی
ههههههههبوو بهسهههههههر بههههههاروودۆخی ورتههههههی توركیهههههها  ،ئهمهههههههش لههههههه چهنههههههدی ڕووداوێههههههك
نهت،كاریگتتتتتتتتتهری
وهیستتتتتتتتتهل ه 
ڕهتكردنتتتتتتتتته 
خهههههههههۆی دهبینێتههههههههههوه كهههههههههه ئهمانهههههههههه بهههههههههوون( 
ردامه رانتتتتتتتت نیكۆمتتتتتتتتاریتوركیتتتتتتتتاینتتتتتتتتو ،
بڕیارهكتتتتتتتتانیپتتتتتتتتهیماننامتتتتتتتتهیلتتتتتتتتۆ انلهستتتتتتتته 

الفهت)
ڵگرتنیخه 

ڕاگهیان نیسیس همیكۆماری ،
هه

اڵیهتیتتتتتتتتتتهكانوڕۆشتتتتتتتتتتن یرییهكانو
كۆمه 
تهههههههههههوهری یهكهههههههههههم لههههههههههه ژێرناونیشههههههههههانی( 
گۆڕانكاریتتتتتتتهئتتتتتتتابوری) لههههههههم تههههههههوهرهدا تیشهههههههك خراوهتهههههههه سههههههههر ئههههههههو گۆڕانكارییهههههههه
ئهههههابووری و كۆمهریهتیانههههههی كهههههه كهههههه (مسهههههتهفا كههههههمال) ئههههههنجامی دا ئهمههههههش لهههههه
پێكههههههههههاتووه لهههههههههه دوو ریههههههههههنی گرینههههههههه

(گۆڕانكاریتتتتتتتتتهئتتتتتتتتتابوریو

كهههههههههه ئهمانههههههههههن

ئابووریهكان) .

گۆڕانكاریه

تیهكان،
اڵیه 
كۆمه 

سهههههههههبارهت بههههههههه گیرگرفتهههههههههكانی لێكۆلینهوهكهههههههههم لهڕاسههههههههتیدا ئهمههههههههه شههههههههتێكی
سروشههههههتیه كههههههه لههههههه كههههههاتی لێكۆلینهههههههوه لههههههه ههههههههر بابهههههههتێك  ،ئهههههههم توێژینهوهیههههههه
چهنهههههههههدی گیهههههههههرو گرفهههههههههت هاتۆتهههههههههه پێشههههههههههوه بهههههههههۆ دهوڵهمهنهههههههههد كردنهههههههههی ئههههههههههم

2
توێژینهوهیهههههههههههش وهك كهههههههههههمی سهههههههههههرچاوهو نهههههههههههبوونی سهههههههههههرچاوه بهههههههههههزمانی
كوردی ههروهها كهمی ماوه یهكێك بوو له گیرو گرفتهكان.
بههههههۆ دهولهمهنههههههد كردنههههههی ئهههههههم توێژینهوهیهههههههش پشههههههت بههههههه چهنههههههدین سهههههههرچاوهی
جهههههههۆراو جهههههههۆر بهسهههههههتووه وهك لهههههههه لیسهههههههتی سههههههههرچاوهكان ئامهههههههاژهی پێهههههههدراوه ،
بهههههههاڵم گرینگتههههههرین ئهههههههو سهههههههرچاوانهی كههههههه مههههههن زیههههههاد لههههههه پێویسههههههت پشههههههت پههههههێ
مسههههتهفا كهههههمال ئهههههتاتورك /مسههههنور عبههههدال كی ) ( ،تركیهههها
بهسههههت ئهمانههههه بههههوون
فهههههههی ال هههههههرن العشهههههههرین  ،د .اامهههههههد عبهههههههدالع ی م مهههههههود) ( ،تركیههههههها المعا.هههههههر  ،د.
ابراهی خلیل اامد)
ماوهتهههههههوه بگههههههوتر ئهههههههم توێژینهوهیههههههه لهكهههههههم و كههههههوری بههههههێ بهههههههش نیههههههه
بۆیهههههههه هیهههههههوادارم كههههههههلێنێكمان لهههههههه بهههههههواری نوسهههههههین و گرینگهههههههی دان لهههههههه بهههههههواری
دهوڵهههههههتی نههههههوێی توركیهههههها و ڕۆڵههههههی (مسههههههتهفا كهههههههمال) ئهههههههتاتورك لههههههه گۆڕانكاریههههههه
بنچینهییهكانی توركیا له سااڵنی3212-3291ز پڕ كردبێتهوه.


















3

سیاسیهكان .

وگۆڕانكارییه
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دوای ئههههههههههوهی كهههههههههه ناڕهزاییههههههههههكان لهههههههههه نهههههههههاوخۆی دهوڵههههههههههتی عوسهههههههههمانی
پهههههههههرهی سهههههههههند لههههههههه دژی داگیركههههههههاری هاوپهههههههههیمانان لههههههههه ریهههههههههك و دهسههههههههتهو
وهسهههههههتانی سهههههههوڵتانی عوسهههههههمانی لهههههههه دژی داگیركهههههههاری لهههههههه ریههههههههكی تهههههههرهوه وه
سهههههههركهوتنه یهههههههك لههههههه دوایههههههی یهكهههههههكانی ب ووتنهههههههوهی ڕزگههههههاری خههههههوازی بههههههه
سههههههههههههركردایهتی كهمالییههههههههههههكان دژی ئههههههههههههم داگیركارییهههههههههههه بهههههههههههه تایبههههههههههههت دژی
یونانیههههههكان لهههههه شههههههڕهكاندا بهههههه تایبههههههت سههههههقاریاو ئهههههازاد كردنهههههی شهههههاری ئههههههزمیر
لهدهسههههههههت یۆنانیهههههههههكان(فتح اللههههههههه  ، 909 ،ر ، )13پێگهههههههههی (مسههههههههتهفا كهههههههههمال) زۆر
بهههههههه هێههههههه بهههههههوو لهههههههه بهرامبهریشهههههههدا ئاسهههههههتی جههههههههماوهری و پێگههههههههی سهههههههوڵتان و
اكومهتهكهی بهرهو روازی دهچوو.
شههههههههارهكان یهههههههههك لههههههههه دوای یهههههههههك ئههههههههازاد دهكههههههههران و هاوپهههههههههیمانان لههههههههه
پاشهكشههههههدا بهههههوون  ،بۆیهههههه هاوپههههههیمانان بهههههه تایبههههههت بههههههریتانیا بیریهههههان لهههههه ڕێگهههههه
چارهیهههههههكی تههههههر كههههههردهوه و بههههههه گفتوگههههههۆ كههههههردن لهگهههههههل كهمالیهكانههههههدا دوای ئهههههههوه
1

هاوپههههههههیمانان داوای بهسهههههههتنی كۆنفراسهههههههیان كهههههههرد لهگههههههههل (مسهههههههتهفا كههههههههمال)( ) ،دا
لهههههههه مۆدانیههههههها كهههههههه دواتهههههههر ئاگربهسهههههههتی مۆدانیهههههههای بهههههههه دوای خۆیهههههههدا هێنههههههها لهههههههه
 3299/30/33ئاگربهسهههههههههههت راگهینهههههههههههدرا وه لهههههههههههه  30/31واتهههههههههههه چهههههههههههوار رۆژ دوای
ڕێكهوتنهكهههههههه  ،لههههههههم ئهههههههاگر بهسهههههههتهدا كهمالیههههههههكان بهههههههه پێگهیههههههههكی بهههههههه هێههههههه هوه
بهشههههههداریان تێههههههدا كههههههرد و پههههههاش ئهههههههوه (مسههههههتهفا كهههههههمال) وهك غازی(ڕزگاركهههههههر)
له ناوهخۆدا ناوبانگی دهركرد(نورالدین .)13-92 ، 9090 ،

( )3مسههههتهفهههها كهههههمههههال لههههه سههههالی3330ز لههههه شههههاری سهههه نیك-كهههههبهههههنههههدهرێكههههی یونانیههههه لههههه بههههاكوری
دهریهههههایی ئیجهههههه لهههههه دایههههههك بهههههووه ،بهههههاوكی نههههههاوی علهههههی رهزا ئههههههفهههههههندییهههههه دایكیشهههههی نههههههاوی
لهههههتهههههمهههههنههههی  33سههههالیهوهچۆتههههه قوتابخانهههههی جهههههنگههههی ( المدرسههههه ال ربیههههه)لههههه ئهههههسههههتهمبههههۆڵ
لهههههههوكاتهههههههوه بهههههههشههههههداری لهههههههكههههههاری ڕامیههههههاری كههههههرد بههههههه تایبهههههههتههههههی ووتههههههار خویندنهههههههوه ،
لههههههسهههههاڵی3201ز چۆتهههههه كهههههۆلیژی جههههههنگهههههی (الكلیهههههه ال ربیهههههه) بهههههه پلههههههی نههههههقیهههههب دهرچهههههووه
بههههههشهههههداری لهههههه دامههههههزرانهههههدی چههههههنهههههد كۆمهڵههههههو ڕێكخراویهههههك كهههههردووه لههههههوانهههههه(كۆمههههههلههههههی
نیشههههتیمان(كۆمهههههلهههههی نیشههههتیمان و ئههههازادی) ،بۆیهههههكهههههم جههههار مسههههتهفهههها كهههههمههههال لهههههشهههههرهكههههانی
نیمچهههههدوورگهههههی خالیههههد ولههههی بههههه تایبهههههتههههی لهههههجهههههنگههههی ئهههههنادفورتا(كهگردیكههههه ن یههههك گهههههرووی
دهرده نیهههههههل) ناوبهههههههانگی دهركردلهههههههه سهههههههالی3231زدا روویهههههههدا تهههههههوانی سهههههههوپای ئینگلیههههههه هكهههههههان
ناچهههههار بكاتهههههك كههههههناوچههههههكهههههه چهههههۆل بكههههههن نهههههههێڵێهههههت یارمههههههتهههههی بهههههۆ ڕووسههههههكهههههان ببههههههن،
بروانه (النعیمی ، 3233 ،ص ) 13؛ (زلوم  ،3239 ، ،ص.)33
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نهت .
یسهل ه 
وه 
تكردنه 

 - 1
ڕه
واتههههههههههههه سههههههههههههڕكردنی دهسهههههههههههههاڵتی سیاسههههههههههههی سههههههههههههولتانی عوسههههههههههههمانی وه
هێشتنهوهی تهنها وهك خهلیفه.
پهههههههاش ئههههههههوهی كهههههههه ب وتنههههههههوهی كهمالیههههههههكان لهههههههه ئاسهههههههتی دیبلوماسهههههههی و
سههههههههههربازی سههههههههههركهوتنی بههههههههههرچاویان بهدهسهههههههههت هێنههههههههها وه پێگههههههههههی خهههههههههودی
(مسههههههتهفا كهههههههمال) زۆر بههههههه هێهههههه بههههههوو بۆیههههههه ئهههههههوان (واتههههههه كهمالیهكا)دهسهههههههاڵتی
سههههههههوڵتانیان بههههههههه بهربهسههههههههتێكی گهههههههههوره دهزانههههههههی لههههههههه ڕێگههههههههای بهههههههههدی هێنههههههههانی
ئامانجهكانیان.
لهههههههههههه تشهههههههههههرینی دووهمهههههههههههی  3299ئهنجومههههههههههههنی نیشهههههههههههتیمانی كۆبونههههههههههههوه
دووهمههههی خههههۆی كههههرد بههههۆ گفتۆگههههۆ كههههردن لههههه سهههههر بابهههههتی دهسهههههاڵتههههی سههههوڵتان ،
(مسههههتهفا كهههههمال) وتههههارێكی پێشههههكهش كههههرد كههههه تێههههدا ئامههههاژهی بهههههوه كههههرد كههههه لههههه
توانایانهههههههدا ههیهههههههه دهسههههههههاڵتی سیاسهههههههی و خهرفههههههههت لهههههههه یههههههههكتر جیههههههها بكهنههههههههوه
وهجههههههههختی لهسههههههههر ئههههههههوه كهههههههردهوه كهههههههه پێویسهههههههته سههههههههروهرییه نیشهههههههتیمانیهكان
بگوازرێتهههههههههههوه بههههههههههۆ ئهنجومهههههههههههنی نیشههههههههههتیمانی وه ووتههههههههههی كههههههههههه دام دهزگههههههههههای
سهڵتهنهنت كۆتایی هاتووه(ال ین  ،م.س ،ص)343
بههههههۆ ئهههههههم مهبهسههههههته پێشههههههنیار كههههههرا كههههههه سههههههێ لێژنههههههه لههههههه نههههههاو ئهنجومهههههههنی
نیشههههههتیانی پێكبهێنهههههههدرێت( دهسهههههههتوری  ،شههههههههرعی  ،یاسهههههههایی) بهههههههۆ چارهسههههههههركردنی
ئههههههو كێشههههههیه  ،بههههههاڵم ئههههههم پرۆژهیهههههه لهههههه ریههههههن لێژنهكانههههههوه رهت كرایههههههوه بۆیهههههه
پاشهههههههان (مسهههههههتهفا كههههههههمال) بۆخهههههههۆی وتهههههههارێكی تونهههههههدی ئاراسهههههههتهی ئهنجومههههههههنی
نوێنههههههران كهههههرد و بههههههدهنگی بههههههرز ههههههاواری كهههههره بههههههڕێ ان سههههههروهری مافێكهههههه كهههههه
نهههههابێ بگوازرێتههههههوه بهههههۆ ههههههی كهسهههههێك  ،بهدهنگهههههدانی تهقلیهههههدی بههههههڵكو سههههههروهری
لههههههه ڕێگهههههههی هێهههههه هوه بهجهسههههههت دێههههههت  ،بنهماڵهههههههی عوسههههههمانی ئهههههههوه بههههههۆ شهههههههش
سههههههههدهیه دهسههههههههاڵتیان زهوت كهههههههردوه بۆیهههههههه ئێسهههههههتا كهههههههاتی ئههههههههوه ههههههههاتووه كهههههههه
میللههههههههههت شهههههههههوێنیان بگرێنههههههههههوه  ،وه سههههههههههروهری بگوازنههههههههههوه بهههههههههۆ گههههههههههل  ،وه
پێویسههههههههههههههههته ئهمهههههههههههههههههش بههههههههههههههههه ههههههههههههههههههر نرخێههههههههههههههههك بههههههههههههههههێ بهدهسههههههههههههههههت
بێههههههت(الهههههه ین،م.س،ص،)349بۆیههههههه ئامههههههاده بههههههوان تێگهیشههههههتن گههههههه دهبێههههههت پڕۆژهكههههههه
بههههههه ههههههههر شههههههێوهیهك بێههههههت دهبێههههههت تێبهپهههههههڕێت  ،وه دواتههههههر ڕهزامهنههههههدی لهسهههههههر
درا لههههههههههه  3299/33/3سهههههههههههڵتهنهت ههڵوهشههههههههههێندرایهوه و جیههههههههههاكراوه لهخهرفهههههههههههت
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وه سههههههههولتان (م همهههههههههدی شهشههههههههههم) لههههههههه  3299/33/33توركیههههههههها بهههههههههرهو مالتههههههههها
بهجێ هێشت(اامد ، 3233 ،ص.)40
پاشههههههههان (مسههههههههتهفا كهههههههههمال) (رهفعههههههههت پاشههههههههای) نههههههههارد بههههههههۆ ئهسههههههههتهمبۆل و
نوێنههههههههری هاوپههههههههیمانای ئاگهههههههادار كهههههههرهوه كهههههههه دهسههههههههاڵت دراوه بهههههههه ئهنجومههههههههنی
نیشههههههتیمانی و دهسهههههههاڵت كهوتههههههه دهسههههههت اكومهههههههتی ئهن هههههههره پههههههاش ئهههههههم بڕیههههههاره
دهسههههههههههاڵت لهههههههههه سهههههههههولتان سههههههههههندرایهوه وه سهههههههههوڵتان تههههههههههنها وهك ڕێبههههههههههرێكی
ڕووای(گیههههههههانی) ڕۆڵههههههههی خههههههههۆی ههههههههههبوو وه گشههههههههت دهسهههههههههاڵتهكانی سیاسههههههههی و
ئیههههههداری و داراییهههههههكان لههههههه سههههههولتان سهههههههندرایهوه درایههههههه ئهنجومهههههههنی نیشههههههتیمانی
به تایبهت خودی (مستهفا كهمال)(فتح الله  ، 3290 ،ص.)13
دانهههههانی بنههههههمایههههههكهههههی نهههههوی بهههههو دهوڵههههههت بههههههرێهههههوهبهههههردن لهههههه سهههههاڵی 3291
لهگههههههڵ ڕاگههههههیانهههههدنی كۆمهههههاری توركیههههها و بهههههوونی (مسهههههتهفا كههههههمال) ئههههههتهههههاتورك بهههههه
سهههههههرۆك كۆمههههههاری توركیهههههها و كوتههههههایی هێنههههههان بههههههه اههههههوكمی چهههههههنههههههد سهههههههدهی
سههههههوڵتانه عوسههههههمانیهكههههههان بههههههه ههههههههڵوهشههههههاندنهوهی خهههههههرفهههههههت بههههههووه هۆكههههههاری
دروسهههههت بهههههوونی چههههههنهههههدین پێشههههههاتی نهههههوی لهههههه توركیههههها هههههههرچههههههنهههههده پۆسهههههتی
خهههههلیفههههه لههههه دهسهههههاڵتههههی ئههههاینی زیههههاتر هههههی دهسهههههاڵتێكههههی سیاسههههی نهههههبههههوو بهههههاڵم
وهك ئههههامرازێكی بهههههسههههتهر دهبینههههرا كههههه توركهههههكههههان بههههه ڕابردویههههان دهبهههههسههههتێتهوه،
ئهههههههو هۆكارانهههههههى كههههههه بههههههووه هههههههۆی ئهههههههوهی (مسههههههتهفا كهههههههمال) كههههههار لهههههههسهههههههر
هههههههههههههڵوهشهههههههههههاندنهوهی خههههههههههههرفههههههههههههت بكات(اامهههههههههههد ، 3233 ،ص )43زۆر بهههههههههههوون
لههههههههوانههههههههی رق و كینههههههههى كههههههههسهههههههی (مسهههههههتهفا كههههههههمال) بههههههههرامبههههههههر ئیسههههههه م و
ڕێسهههههاكانی هههههههروههههههها ئهههههارهزووی ئههههههو بهههههۆ لههههههنهههههاوبردنی هههههههمهههههوو ئههههههوانههههههى كهههههه
دژایهههههههههتیههههههههان دهكههههههههرد و بهههههههههرامبهههههههههر خههههههههۆی و كههههههههردارهكههههههههانی دهوهسههههههههتانهوه ،
سهههههههرهڕای ئهههههههوه ئامههههههانجی تههههههری ههههههههبههههههوو كههههههه ئهههههههویههههههش ڕازی كردنههههههی هێهههههه ه
دهرهكیههههه هاوپهههههیمانهههههكههههانی بههههوو وه بردنهههههسهههههری پهههههیمانهههههكههههانی كههههه پێههههی دابههههوون
بهههههه هههههههڵهههههوهشهههههاندنهوهی سههههههڵتهنههههههت و خههههههرفههههههت وه هههههههوڵهههههدان بهههههۆ وهرگرتنهههههی
یاسهههها رۆژئاواییهههههكههههان وه ئهههههو كههههارهى پههههی نهههههدهكههههرا تهههها ههههههمههههوو وهزارهتهههههكههههان
نههههههخاتهههههه ژێهههههر دهسهههههتی خهههههۆی وه هههههههروههههههها ئههههههنجوومههههههنهههههی نوێنههههههرانهههههیش بكاتهههههه
ریههههههههنگهههههههری خهههههههۆی  ،هههههههههر بۆیهههههههه رۆژێهههههههك پهههههههێش ئههههههههوهی كۆمهههههههاری توركیههههههها
رابگههههههیههههههنرێهههههت هههههههسهههههتا بهههههه ڕاگههههههیانهههههدنی ئههههههنجوومههههههنهههههی وهزیرانێكهههههی نهههههو بهههههه
سهههههرۆكایهههههتههههی (عیسههههمهت ئینونههههو) كههههه وهك سههههێبهرێههههك و كۆیلهههههیهههههكههههی (مسههههتهفا
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كههههههمال) ههڵسهههههوكهوتهههههی دهكهههههرد  ،وه لههههههبههههههر ئههههههوهی ئههههههنجوومههههههنهههههی نوێنههههههران
زۆرینههههههی لهههههه كههههههسهههههی سههههههربهههههازی پێكههههههاتبوون داوای لێكهههههردن بگههههههڕێنههههههوه سههههههر
كههههههاری سهههههههرهكههههههی خۆیههههههان كههههههه سهههههههربازیههههههه ،بهههههههمهههههههش كهههههههسههههههی تههههههری هێنهههههها
ئههههههههنجوومههههههههنهههههههی نوێنههههههههران كهههههههه ریههههههههنگهههههههری خهههههههۆی بهههههههوون و لهههههههه قسههههههههی
دهرنهههههههههههههههدهچههههههههههههههوون بههههههههههههههۆ ئهههههههههههههههوهی هههههههههههههههی هی ێكههههههههههههههی ئۆپۆزسههههههههههههههیۆن
نهمێنێ(فت الله،3290،ص.)33
پهههههاش چهههههوار مانههههه

لهههههه ڕاگههههههیانهههههدنی كۆمهههههاری توركیههههها (مسهههههتهفا كههههههمال) و

(عیسههههههمهت ئینونههههههو)ی سهههههههرۆك وهزیههههههران و وهزیههههههری بهههههههرگههههههری و سهههههههرۆكههههههی
ئههههههركهههههان چهههههوون بهههههۆ ئی میهههههر و لههههههسههههههر فههههههرمهههههانی (مسهههههتهفا كههههههمال) خههههههرفههههههت
ههههههههڵوهشههههههایهوه وه خهههههههلیفههههههه و ههههههههمههههههوو ئهههههههنههههههدامانی خێ انهههههههكهههههههی لههههههه توركیهههههها
دهركهههههههران لهههههههه 1ی ئهههههههازاری  3294وه خههههههههلیفهههههههه (عههههههههبدولمههههههههجیهههههههدی كهههههههوڕی
عهههههههبدولعهههههههزیهههههه ) گوێ رایهههههههوه بههههههۆ نههههههیس لههههههه باشههههههوری فهههههههڕهنسهههههها سهههههههرهڕای
ئهههههههههههوهش وهزارهتههههههههههی كاروبههههههههههاری شهههههههههههرعههههههههههی و وهزارهتههههههههههی ئهههههههههههوقههههههههههافیش
ههههههههڵوهشههههههانهوه ،بههههههه ههههههههڵوهشههههههاندنهوهی خهههههههرفهههههههت (مسههههههتهفا كهههههههمال) یهههههههكهههههههم
هێرشههههی بههههه ئاشههههكرای بههههۆ سهههههر هیهههه ه ئیسهههه میهكههههان كههههرد لهههههبهههههر ئههههههوهی بههههه
هههههۆی ئهههههو گۆڕانكاریههههه بنهههههڕهتیانههههه نههههاڕهزاییهههههكههههی بهههههرفههههراوان سهههههری ههڵههههدا وه
ڕهخنهههههه لهههههه كههههههسهههههایهتهههههی (مسهههههتهفا كههههههمال) دهگیهههههرا بههههههوهى كهههههه هی ێكهههههی ڕهههههههای
ههههههیههههه و كههههۆنترۆڵی ههههههمههههوو بابهههههتێههههك دهكههههات و چهههههنههههدین جههههار زانایههههان ههههههوڵههههی
تێكشهههههههكانی پ نهههههههی چاكسهههههههازیكهرهكانیهههههههان دهكهههههههرد و دوایهههههههان دهخسهههههههتن بههههههههاڵم
ئهههههتههههاتورك تههههوانی بهههههم ههههههنگههههاوه گشههههت ههههههوڵهههههكانیههههان پهههههك بخههههات (شههههاكر  ،ر
3223 43-43؛ لهههههههههههویس 9033 ،ر .)193-190بهههههههههههه ڕای ئههههههههههههتهههههههههههاتورك سیاسههههههههههههت
خراپهههههه بهههههۆ ئهههههایین وه ئهههههاین نابێهههههت بكرێتهههههه ئامرازێهههههك بهههههۆ سیاسههههههت كهههههردن كهههههه
چهههههههنههههههد سهههههههدهیهههههههك بههههههوو بهههههههم شههههههێوهیههههههه بههههههوو ،و ههههههههر بۆیههههههه دهبێههههههت ئههههههاین
دهربهێنرێهههههت لههههههوهی كهههههه ببێتهههههه ئامرازێهههههك بهههههۆ سیاسههههههتكهههههردن ئههههههمههههههش یههههههكێهههههك
بهههههوو لههههههو هۆكارانههههههى (مسهههههتهفا كههههههمال) كۆتهههههایی بهههههه خههههههرفههههههت هێنههههها (،Dogan
.)313 9033
كۆتهههههایی هێنهههههان بهههههه سههههههڵتهنههههههت وه پاشهههههان هههههههڵوهشهههههاندنهوهی خههههههرفههههههت
یههههكێهههك بهههوو لهههه هههههنگهههاوه سههههرهكیههههكهههانی ریفهههۆرم كهههه گرنههه

بهههوو بكرێهههت چونكهههه

بهههههی ئههههههو بڕیهههههاره ریفهههههۆرم كهههههه بهههههه مانهههههای بهههههه عههههههلمانیههههههت كردنهههههی توركیههههها دێهههههت
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نههههههدهكهههههرا .هههههههڵوهشهههههاندنهوهی سههههههڵتهنههههههت و خ فههههههت بهههههووه مایههههههی شهههههۆك بهههههۆ
جیهههههههانی ئیسهههههه می لهههههههبهههههههر ئهههههههوهی ئهههههههو دوو پۆسههههههته نیشههههههانهى یهههههههك ریهههههه ی و
یههههههكگرتهههههوویی موسهههههڵمانان بهههههوو لهههههه جیهانهههههدا وه ئههههههتهههههاتورك بهههههۆ ئههههههوهى دڵنیههههها
بێتهههههههوه لهههههههوهی كههههههه كهههههههس بهههههههرههڵسههههههتی ناكههههههات لهههههههو بڕیههههههاره ههههههههسههههههتا بههههههه
دهرهێنههههههانی بڕیارێههههههك كههههههه تێیههههههدا ڕایگهههههههیانههههههد كههههههه ئهههههههوهی بهههههههرههڵسههههههتی ههههههههر
بڕیهههههارێكی ئههههههو بكهههههات بهههههه یاسههههها سههههه ا دهدرێهههههت و لهههههه سهههههێداره دهدرێهههههت  ،وه بهههههۆ
ئهههههوهی میللهههههتهههههكهههههى بههههاوهڕی پههههی بكهههههن (مسههههتهفا كهههههمال) ئهههههوهی بههههه خهڵكهههههكههههه
ڕاگههههههیانهههههد كههههههوا پێغههههههمبههههههر (د.خ) ههههههی كاتێهههههك باسهههههی ئههههههوهی نههههههكهههههردووه كهههههه
پێویسههههته خهههههرفهههههت ههههههبێههههت ،بهههههڵكو تهههههنههههها ڕینههههوێنی شههههوێنكهوتههههوهكههههانی كههههردووه
كهههههه نههههههتههههههوه جیهههههاوازهكهههههانی جیههههههان بكههههههن بهههههه موسهههههڵمان  ،بۆیهههههه دهكرێهههههت كهههههه
خههههههههڵك ئههههههههو اكومههههههههتهههههههه هههههههههڵبژێرێت كهههههههه ئهههههههارهزوی لێیهههههههه بههههههههو مههههههههرجههههههههى
اكومهههههتهههههكههههه بتههههوانی بههههه شههههێوهیهههههكههههی جههههوان ئیههههدارهى دهوڵهههههتههههه ئیسهههه مهكههههان
بكات (.)p901، 9031 ،Rahman et al.

ردامه رانتتتتتت نیكۆمتتتتتتاری
ریبڕیارهكتتتتتتانیپتتتتتتهیماننامتتتتتتهیلتتتتتتۆ انلهستتتتتته 

-2كاریگتتتتتته
توركیاینو  .
لهسهههههههرهتای خههههههۆ ئامههههههادهكردن بههههههۆ كههههههۆنگرهی لههههههۆزان كهههههههمالیهههههههكان پههههههاش
ئهههههههوهی كههههههه ههههههههموو دهسهههههههاڵتێكی سیاسههههههیان لههههههه سههههههوڵتان سهههههههندهوه بریاریانههههههدا
لههههه كههههۆنگرهی لۆزانههههدا بهههههو پهههههری هێهههه هوه بهشههههداری بكهههههن  ،ئهههههم كۆنگرهیههههه بههههه
دوو گههههههههههڕ بهسهههههههههترا گههههههههههڕی یهكههههههههههم لهههههههههه  3291/33/93دهسهههههههههتی پێكهههههههههرد تههههههههها
 3291/3/94بهههههههههردهوام بههههههههوو بههههههههه بهشههههههههداری واڵتههههههههانی بهههههههههریتانیا و فهرهنسهههههههها و
ئیتالیههههههها و یۆنهههههههان و یابهههههههان و ڕۆمانیههههههها و یوغسههههههه فیا لهههههههه ریههههههههك و وه نوێنههههههههری
اكومههههههههتی ئهن ههههههههره لهههههههه ریههههههههكی تهههههههر (عیسهههههههمهت پاشههههههها) بهههههههه پلههههههههی وهزیهههههههری
دهرهوهی  ،وه لهههههههههه ژێهههههههههر چهههههههههاودێری ئههههههههههمریكا وهۆلهنهههههههههدا و بههههههههههلجیكا  ،پهههههههههاش
پێداگیریههههههههههكی سههههههههههخت نوێنههههههههههری ئهن ههههههههههرا لهسههههههههههر ئهههههههههازادی و سههههههههههروهری
خاكهكههههههههههههههی توانیهههههههههههههان دهسهههههههههههههكهوتی بهههههههههههههاش بهههههههههههههۆ خۆیهههههههههههههان مسهههههههههههههۆگهر
بكهن(اامد،323،ص.)12
پهیماننامهههههههههههی لههههههههههۆزان لههههههههههه  3291/3/94واژوو كههههههههههرا ئهههههههههههم پهیماننامهیههههههههههه
سههههههركهوتنێكی گههههههروه بهههههوو بهههههۆ كهمالیههههههكان لهسههههههر ئاسهههههتی نهههههاوخۆ و دهرهكهههههی
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دهنگدانهوهیهههههههكی گهههههههورهی ههههههههبوو اكومهههههههتی ئهن هههههههره تههههههوانی سهههههههربهخۆی بههههههۆ
خاكهكهههههههههی بگهڕێنێتهههههههههوه  ،دهسهههههههههرتی ناوهنههههههههدی بگهڕێنێتهههههههههوه ئهههههههههو شههههههههوێنانهی
كههههههه پێشههههههتر داگیركرابههههههوون یههههههان لههههههه شهههههههڕهكان لههههههه دهسههههههتیان دابههههههوو  ،وه ئهههههههو
قهرزانههههههههههی كهههههههههه لهسههههههههههر دهوڵههههههههههتی عوسهههههههههمانی بهههههههههوو دابههههههههههش كهههههههههران(فتح
الله،9090،ص.)12

ڕاگهیان نیسیس همیكۆماری .
 -3
ب وتنههههههههههههوهی كهمالیههههههههههههكان بهههههههههههه سههههههههههههركردایهتی (مسهههههههههههتهفا كههههههههههههمال) و
هاوڕێیههههههههكانی جههههههههماوهرێكی زۆریهههههههان لهههههههه سهرتاسههههههههری واڵت بهدهسهههههههت هێنههههههها و
ئهمههههههههش پهههههههاش ئههههههههوه دێهههههههت كهههههههه ئههههههههم ب ووتنهوهیهههههههه سههههههههركهوتنێكی گههههههههورهی
بهدهسههههههت هێنهههههها بههههههوو لههههههه بوارهكههههههانی سهههههههربازی و دیبلۆماسههههههی و جههههههههماوهری ،
پهیماننامهههههههههی لههههههههۆزان ئهههههههههم سهههههههههركهوتنانهی زیههههههههاتر درهوشههههههههاوهتر كههههههههرد بههههههههۆ
كهمالییهههههههكان  ،بۆیههههههه بههههههووه دهرفهههههههتێك بههههههۆ ئهههههههوهی لههههههه ههههههههڵبژاردنی اههههههوزهیران
 3291بهههههههه گڕوتینێكههههههههی زۆرهوه بهشههههههههداری بكههههههههن لههههههههه ههههههههههڵبژاردنی ئهنجومهههههههههنی
نیشتیمانیدا.
بهههههههههههههر لههههههههههههه ههههههههههههههڵبژاردن وهك ئامادهكارییهههههههههههههك (مسههههههههههههتهفا كهههههههههههههمال) و
هاوڕێكهههههانی بیریهههههان لهههههه دامهزرانهههههدنی پهههههارتێكی سیاسهههههی كهههههردهوه  ،هههههههر بۆیهههههه لهههههه
 3نیسههههههههههانی  3291پهههههههههههارتی گهههههههههههلیان وهك پهههههههههههارتێكی سیاسههههههههههی ڕاگهیانهههههههههههد  ،وه
دهستیان كر به ئاماده كاری بۆ ههڵبژاردنهكان(اامد  ، 3233 ،ص.)43
پهههههارتی گههههههل لهسههههههر چهنهههههد بنهمایههههههك دهسهههههتی بهههههه هههههههڵمههههههتی ڕاگهیانهههههدن و
درووشهههههههمی بههههههههرگری كهههههههردن لهسههههههههر سههههههههربهخۆی واڵت و پاراسهههههههتنی ئهههههههارامی و
سهههههههههقامگیری واڵت و بهههههههههرپاكردنی سهههههههههرهوهری یاسهههههههها و ههههههههههروهها گههههههههۆڕانگتری
بنچینهههههههییی لههههههه كایهههههههكانی واڵتههههههدا بههههههه گشههههههتی ئههههههابوری و كۆمهاڵیهههههههتی و ڕامیههههههاری
بهههههههه تایبههههههههتی دوای ئههههههههوهی كهههههههه هههههههههڵبژاردنی لهههههههه اهههههههوزیرانی  3291ئهنجامهههههههدار
پێشههههههههوازییهكی گههههههههههورهی جههههههههههماوهری لێكههههههههرا  ،كهمالییههههههههههكان و ب وتنهوهكههههههههههیان
كهههههه پهههههارتی گههههههل بههههههوون توانیهههههان سههههههركهوتنێكی گهههههههوره بهدهسهههههت بهێهههههنن و لههههههه
كههههههههههۆی  933كورسههههههههههی ئهنجومهههههههههههنی نیشههههههههههتیمانی  931كوردسههههههههههیان بهدهسههههههههههت
هێنا(زوچهر  ، 9030 ،ص .)313
لهیهكهههههههههم كۆبونهههههههههوهی ئهنجومهههههههههنی نیشههههههههتیمانی لههههههههه ( 3291/3/33مسههههههههتهفا
كهههههههههمال) وهك پهرلهههههههههمان ههههههههههلبژێردرا  ،دواتههههههههر پههههههههارتی گهههههههههل لههههههههه یهكهههههههههمین
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كهههههۆنگرهی خهههههۆی لهههههه ( 3291/30/91مسهههههتهفا كههههههمال) بهههههه سهههههكرتێری پهههههارتی گههههههل
و عیسههههههههههههههمهت ئینینههههههههههههههۆ بههههههههههههههه جێگههههههههههههههری سههههههههههههههكرتێری پههههههههههههههارتی گهههههههههههههههل
ههڵبژێردرا(نورالدین،م.س  ،ص.)43
دوای ئهههههههههههوهی كههههههههههه ئهنجومهههههههههههنی نیشههههههههههتیمانی چهنههههههههههدین ڕاو بۆچههههههههههوونی
جیههههههاوازی ههههههههبوو لهسهههههههر سیسههههههتهمی بهههههههڕێوهبردنی واڵت بهههههههرهی پههههههارتی گهههههههل
و دژبهههههههرهكانی ههنههههههدێك لههههههه ئهنههههههدامانی ئهنجومهههههههن پێههههههان وابههههههوو كههههههه سهههههههرۆكی
پهههههههرلمان لهههههههوه گهههههههورتره كههههههه اهههههه ه دابمهههههههزرێنێت و سهههههههرۆكی پههههههارتی سیاسههههههی
بێهههههت بۆیهههههه (مسهههههتهفا كههههههمال) لههههههم كاردانهوهیهههههه تهههههوڕه یهههههوو ووتهههههی كهههههام اههههه ه ،
یهههههههك اهههههه ه ههیههههههه ئهههههههویش پههههههارتی گهلههههههه و مههههههن سهههههههرۆكایهتی دهكهههههههم  ،پههههههاش
شكسههههههت هێنههههههانی كهمالیهههههههكان لههههههه پێشكهشههههههكردنی پههههههڕۆژهی پێكهێنههههههانی اكومهههههههت
جههههههارێكی تههههههر پهرلهههههههمان بههههههه بههههههێ سهههههههرۆكایهتی ئۆپۆزسههههههیۆن كههههههه پێههههههك هههههههاتبوو
لهههههههه(رۆف پاشههههههها  ،كهههههههازم قهرهبهكهههههههه ،علهههههههی فهههههههواد) كۆبهههههههۆوه و (مسهههههههتهفا كههههههههمال)
وهك ههمیشهههههههههه وتهههههههههارێكی پێشهههههههههكهش كهههههههههرد و كهههههههههه دهبێهههههههههت كۆتهههههههههایی بههههههههههم
گالتهجارییههههههههه بهێنههههههههدرێت و وهسههههههههبهی سیسههههههههتهمی كۆمههههههههاری ڕادهگێههههههههنن و ئهمههههههههه
تاكهههههههه چارهیهههههههه بهههههههۆ دهرچهههههههوون لههههههههم قهیرانهههههههه پاشهههههههان بههههههههردهوام بهههههههوو لهههههههه
ووتارهكهههههههی ووتههههههی ئهنجومهههههههن ناتوانێههههههت و یاسههههههای نیههههههه كههههههه لهیهههههههك كاتههههههدا دوو
دهسههههههههاڵت بههههههههكار بهێنهههههههێ یاسههههههها دانهههههههان و بههههههههڕێوهبردن  ،دهبێهههههههت ئههههههههو دۆخهههههههه
چارهسهههههههر بكرێههههههت ههههههههر یهههههههكێكان بههههههه جیهههههها ئیشههههههی خههههههۆی بكههههههات بۆیههههههه تهههههههنها
چارهسههههههههههههر ڕاگهیانهههههههههههدنی سیسهههههههههههتهمی كۆمارییهههههههههههه (خلیهههههههههههل ، 3233،ص،)43-40
وهههههههههڵبژاردنی سهههههههرۆك كۆمارێههههههك كههههههه دهسهههههههاڵتی جێبهههههههجێ كردنههههههی ههههههههبێت و
دواتههههههر پههههههڕۆژهی ههمواركردنهههههههوهی دهسههههههتوری خوێنههههههدهوه كههههههه لهگهههههههل عیسههههههمهت
ئینینۆ دیاننابوو كه بریتی بوو له
ماددهی یهكهم سیستهمی دهسهاڵت سیستهمێكی كۆمارییه.
مهههههههاددهی دووهم ئهنجومهههههههههنی وهزیههههههههران كارهكههههههههانی بهههههههههڕێوه دهبههههههههات بههههههههه
سهرپهرشتی سهرۆك كۆمار و بهچاودێری ئهنجومهنی نیشتیمان.
مههههههاددهی سههههههێهم سهههههههرۆك كۆمههههههار لههههههه ریهههههههن ئهنجومهههههههنی نیشههههههتیمانیهوه
ههڵدهبژێردرێت.
مهههههههاددهی چهههههههوارهم سههههههههرۆك كۆمهههههههار بهههههههۆ یههههههههك خهههههههول ههڵهههههههدهبژێردرێت ،
دهتوانێت بۆ خولێكی تریش خۆی ههڵبژێرێتهوه.
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مهههههههاددهی پێنجههههههههم سههههههههرۆك كۆمهههههههار و سههههههههرۆك وهزیهههههههران لهههههههه نێهههههههوان
ئهنهههههههدامانی ئهنجومههههههههنی ههڵهههههههدهبژێردرێن دواتهههههههر سههههههههرۆك وهزیهههههههران ئهنهههههههدامانی
اكومهت له نێوا ئهندامانمی ئهنجومهن ههڵدهبژێرێت.
مههههههههاددهس شهشهههههههههم سهههههههههرۆك كۆمههههههههار ئهنههههههههدامانی اكومهههههههههت دهنێرێتههههههههه
پهرلهمان تا دهنگی پێ بدهن.
ئهنجومهههههههههههنی نوێنهههههههههههران دهنگههههههههههی بهههههههههههم پڕۆژهیههههههههههه دا و لههههههههههه 3291/30/92
پرۆژهكههههههه بههههههه زۆرینهههههههی دهنهههههه

پهسههههههند كههههههرد (مسههههههتهفا كهههههههمال) وهك یهكهههههههمین

سههههههههههرۆك كۆمهههههههههاری توركیههههههههها هههههههههههڵبژێردرا و عیسهههههههههمهت ئینینهههههههههۆ بهسههههههههههرۆك
وهزیهههههههههران هههههههههههڵبژێردرا  ،دهسههههههههههاڵتی واژووكردنهههههههههی بڕیارهكهههههههههانی اكومههههههههههت و
پهرلهكان درایه سهرۆك كۆمار(عبدال كی  ، 9039 ،ص. )191-133

الفهت .
ههڵگرتنیخه 
 -4
دوای دامهزرانهههههههههدنی ڕژێمهههههههههی كۆمهههههههههاری (مسهههههههههتهفا كههههههههههمال) و هاوڕێكهههههههههانی
دهسههههههتیان كههههههرد بههههههه ئامههههههاده سههههههازی بههههههۆ رهتكردنهههههههوهی خهههههههرفهههههههت ههرچهنههههههده
ئهمههههههه كههههههاریێكی ئاسههههههان نهههههههبوو وه گهههههههل ئامههههههاده نهههههههبوو بههههههه ئاسههههههانی دهسههههههت
بههههههههههرداری خهلیفهههههههههه بهههههههههن رهوف پاشههههههههها و ههنهههههههههدێك لهههههههههه كهسهههههههههایهتیهكان لهههههههههه
بهرههڵسهههههههتكارن پێهههههههاون وابهههههههوو كهههههههه خهلیفهههههههه دهبێهههههههت وهك سهههههههمبولێك بمێنێتههههههههوه
باشههههههتره وهك لههههههه سیسههههههتهمی كۆمههههههاری  ،بهههههههاڵم (مسههههههتهفا كهههههههمال) گههههههوێی بهههههههوه
نههههههدا بههههههڵكو خهلیفههههههی ربهههههرد و سههههههردهمی خهلیفههههههی بهههههه قۆنهههههاغێكی ئاسهههههایی دانههههها
كهههههههه هههههههههموو گههههههههلێك بههههههههم قوناغههههههههدا تێپههههههههرێوه  ،وهخهرفههههههههتیان بهههههههه سهههههههمبولی
دواكهههههههوتووی واڵت نههههههاوبرد كههههههه ئهههههههو نههههههاتوانێ ڕێگههههههای ئههههههاوهدانی و پێشههههههكهوتههههههن
بگرێتهههههه بههههههر بۆیهههههه كهههههاتی ئههههههوه ههههههاتووه كهههههه ئههههههم خهرفهتهههههه نههههههمێنێ و كهههههه بۆتهههههه
هۆی باڵو بوونهوهی نهزانی و ههژاری له واڵتدا(نورالدین،م.س  ،ص.)42
(مسهههتهفا كههههمال) بهههۆ كههههم كردنههههوهی دهسههههاڵتی سهههولتان پرۆژهكههههی ئهنجومههههن
بهههههۆ كههههههم كردنههههههوه دهرماڵههههههی سهههههولتان و دهسهههههت و پێوهنهههههدهكان و پلهههههه و پایهههههه و
میرهكانی خانهدانهكانی دهرباری سولتان پهسند كرد.
پههههههاش ئهههههههم ڕێكارانههههههه ههنههههههدێك ڕێكههههههاری تههههههری دژ بههههههه خانهههههههوادهی سههههههولتان
و پێگهكههههههههی نهههههههاڕهزایی لههههههههناو واڵتهههههههدا بههههههههرزبۆوه نههههههههیاره كۆنههههههههكانی (مسهههههههتهفا
كههههههههمال) و پیهههههههاوانی ئهههههههاینی و چینهههههههی ئهرسهههههههتۆكراتی و لهههههههه شهههههههارهكان خههههههههڵكیان
دژی هانههههههدهداو كههههههه وا دهیهههههههوێت خهرفهههههههت و ئیسهههههه م لههههههه واڵتههههههدا نههههههههێلێت ههههههههر
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لهههههههههههم كاتهههههههههههدا بههههههههههوو دوو سهههههههههههركردهی جیهههههههههههانی ئیسهههههههههه م یهههههههههههكێكان كههههههههههه
(ئاغاجان)هنههههههههههدی بههههههههههوو لههههههههههه بهههههههههههریتانیا ناڕهزاییههههههههههان دهربههههههههههڕی و دژی ئهههههههههههو
ڕێكارانهههههههی كههههههه بهرمبهههههههر بههههههه خهلیفههههههه دهگیرێتههههههه بهههههههر گوایههههههه ئهههههههم نهههههههك تهههههههنها
خهلیفههههههههی توركههههههههكان بههههههههڵكو خههههههههلیفهههههههه و جێنشهههههههینی جیههههههههانی ئیسههههههه مه  ،دوای
بهههههههاڵو بوونههههههههوهی ئههههههههم ڕۆژنامهكانهههههههدا ئههههههههوه بهههههههوو كهمالیههههههههكان دهسهههههههت بههههههههجێ
بهههههدوا داچونیههههان بهههههۆ ئهههههم كهسههههایهتیه كهههههرد و دهركهههههوت كههههه ئههههههو پیههههاوه ئینگلیههههه ه
و سهههههههربهههواڵگری بهریتانیایههههههه بۆیههههههه ئهمهههههههی بههههههه ههههههههل زانههههههی كههههههه ئینگلی هكههههههان
دهیانهههههههو دووبهههههههرهكی بخهنههههههه نێههههههوان گهههههههلی توركیهههههها وه لههههههه ڕێگههههههای ئاغاكانهههههههوه
دهسههههههت وهربدهنههههههه كارووبههههههاری نههههههاوخۆی توركیهههههها و مهبهسههههههتیانه شهههههههڕی نههههههاوخۆ
ههلبگیرسێنن(عبدال كی .)119-193 ، 9039 ،
(مسههههههههتهفا كهههههههههمال) بههههههههوونی خهلیفهههههههههی بههههههههه كۆسههههههههپێكی گهههههههههروه دهزانههههههههی
لهبهههههههردهم پههههههڕۆژهو بهرنامههههههه و ئامانجهههههههكانی ههربۆیههههههه لههههههه دهرفهههههههتێك دهگهههههههڕا
كهههههههه واڵت لهههههههه خهلیفهههههههه و دام و دهزگاكهههههههانی عوسهههههههمانی پهههههههاك بكاتههههههههوه  ،لێهههههههرهدا
ئهههههههههم دۆخهههههههههی بهههههههههههڵ انی بۆیههههههههه لهگهههههههههل هاوڕێكههههههههانی لههههههههه  3294/1/1پههههههههڕۆژه
بریارێكیههههههان خسههههههته بهههههههردهم ئهنجومهههههههنی نوێنهههههههران تههههههاوهكوو گفتگههههههۆی لهسهههههههر
بكهههههههن بههههههۆ نههێشههههههتنی خهرفهههههههت لهههههههم كۆبونهههههههوه نائاسههههههاییهدا (مسههههههتهفا كهههههههمال)
وتههههههارێكی پێشههههههكهش كههههههرد بههههههه هێههههههرش كههههههردن بههههههۆ سهههههههر ئاغههههههاو خانهدانهههههههكان
دهسهههههتی پێكهههههرد و بهههههه پیهههههاوی ئینگلیههههه نهههههاویبردن ئههههههوهبوو كهههههه پهههههرۆژه یاسهههههایهكه
بههههههه بههههههێ بهرههڵسههههههتی كههههههردن بڕیههههههاری لهسهههههههر درا و پهسههههههند كههههههرا  ،دوای ئهههههههوه
(مسههههههتهفا كهههههههمال) فهههههههرمانێكی بههههههۆ فهههههههرمانرهوایی ئهسههههههتهمبۆل نههههههارد كههههههه خهلیفههههههه
دهسهههههتگیربكات بههههههر لهههههه رۆژهههههههاڵت ئهههههاودیوی ئههههههو دیهههههوو سهههههنوری بكهههههات  ،لهگههههههل
ههڵوهشهههههههههانهوه خهرفههههههههههت عبدالمجیهههههههههد پاشههههههههها كۆتههههههههها خهلفیههههههههههی عوسهههههههههمانیهكان
لهگهههههههههههل خانهههههههههههوادهی بههههههههههۆ دهرهوهی واڵتههههههههههی دووردهخرێنهههههههههههو و دهنێردرێنههههههههههه
درووگههههههی (نههههههیس) لههههههه باشههههههوری فهرنسهههههها لههههههه سههههههالی  3244خهلیفههههههه كههههههۆچی دوای
كرد له واڵتی سعودیه به خاك سپێردرا(شاكر،3223،ص.)911
لهههههههههههه  3294/4/90ئهنجومههههههههههههنی نیشهههههههههههتیمانی توركیههههههههههها بڕیهههههههههههاری لهسههههههههههههر
دهسهههههتورێكی نهههههو داه ۆ واڵت كهههههه بهههههه بهههههه پێهههههی ئههههههم دهسهههههتوره واڵت دهكهوێتهههههه
قونههههههاغێكی نههههههوێی بهههههههرێوهبردن كههههههه عهلمانیهههههههت دهبێتههههههه بنچینهههههههی بهههههههرێوهبردنی
واڵت وه لهههههههم دهسههههههتورهدا جهههههههخت لهههههههوه دهكرایهههههههوه كههههههه دهسهههههههاڵتی بههههههار بههههههۆ
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گهههههههل دهبێههههههت كههههههه ئهنجومهههههههنی نوێنهههههههران نوێنهرایهههههههتی دهكههههههات لهههههههم دهسههههههتورهدا
بهههههاس لهههههه شههههههرعیهت و دهسههههههاڵتی ئهههههاینی ناكهههههات وه سهههههنوری بهههههۆ ئهههههاین دیهههههاری
كهههههههرد  ،هههههههههروهها دهڵێهههههههت كهههههههه ئهههههههاینی ئیسههههههه م بهههههههه فههههههههرمی ئهههههههاینی دهوڵههههههههتی
توركیایه(عبدال كی .)113 ، 9039 ،
دهسههههههههتوری سههههههههالی  3294دهسهههههههههاڵتێكی زۆری بهسهههههههههرۆك كۆمههههههههار دابههههههههوو
وهم سههههههههرۆكی هێههههههه ه چهكهههههههدارهكانی واڵت  ،دیهههههههار كردنهههههههی سههههههههرۆك وهزیهههههههران
لههههههههه نێههههههههوان پهرلهههههههههمان و ئهنههههههههدامانی ئهنجومهههههههههنی وهزیههههههههران و واژووی لهسهههههههههر
یاسههههههها و بریارهكهههههههانی ئهنجومههههههههنی وهزیهههههههران دهكهههههههرد  ،ئههههههههم دهسهههههههتوره گههههههههلی
توركیهههههای هههههههموو بهههههه تهههههورك دادهنههههها بهههههوونی نهتههههههوهی تهههههر جگهههههه لهههههه تهههههورك ڕهت
كرایهوه ئهم دهستوره تا سالی 3230كاری پێكرا(نورالدین،9090،ص.)33
ئهگهههههههر بههههههه ووردی سهههههههیری سرووشههههههتی ئهههههههو كاتهههههههی كۆمهههههههڵگا بههههههه پێههههههی
ئههههههو یاسههههها و ڕێسهههههایانه دهژیهههههان وه یاسهههههاكانی ئیسههههه م گونجهههههاو بهههههوو لهگههههههڵ بیهههههر
و بههههههاوهرهكانیههههههان ،وه سههههههوڵتان بهههههههرجهههههههسههههههتهی سههههههیادهی بههههههااڵی شهههههههریعهههههههتههههههی
دهكههههههرد (لههههههویس  ، 9033 ،ر )193لهههههههبهههههههر ئهههههههوهی یهههههههكێههههههك لههههههه مهههههههرجهههههههكههههههانی
ڕۆژئاواییهههههههكههههههان بههههههۆ داننههههههان بههههههه واڵتههههههی توركیهههههها ئهههههههوه بههههههوو كههههههه عهههههههلمانیهههههههت
جێبههههههجهههههی بكرێهههههت( ،مسهههههتهفا كههههههمال) هههههههمهههههوو یاسهههههاكانی ئیسههههه می رهت كهههههردهوه
وه وهرگێرانههههههی یاسههههههای سویسههههههری خسههههههته ئهههههههسههههههتۆی (مهههههههامههههههود ئهههههههسههههههعهد) و
پهههههاش وهرگێڕانههههههكهههههه فههههههرمهههههانی بهههههه دادگاكهههههانی توركیههههها كهههههرد كهههههه بهههههه پێهههههی ئههههههو
یاسهههههایانه بهههههڕۆن (شهههههاكر ، 3223 ،ر  )11پهههههاش ئههههههوهی یاسهههههایهكهههههی مههههههدهنهههههی نهههههوی
جێگههههای یاسههههای شهههههریعهههههتههههی گرتهههههوه ،گۆڕانكههههاری ڕیشهههههیههههی هاتههههه ئههههاراوه ،لهههههبهههههر
ئهههههوهی (مسههههتهفا كهههههمال) جورئهههههتههههی دهسههههت بههههردن بههههۆ كاروبههههاری خێ انههههی كههههرد،
خێهههههههه ان گرنگتههههههههرین پێكهێنهههههههههری كۆمهڵگایههههههههه  ،كههههههههه بههههههههه گههههههههۆڕینی دهتوانرێههههههههت
كۆمهههههههڵگا بگۆڕدرێههههههت  ،گرنگتههههههرین ئهههههههو یاسههههههایانهى كههههههه گۆڕانكاریههههههان بهههههههسهههههههر
ههههههات بریتهههههی بهههههوو لهههههه هههههههڵوهشهههههاندنهوهى فرهژنهههههی و تههههههاڵق دان و هههههههمهههههوو ئههههههو
یاسههههایانهى كههههه بهههههربهههههسههههت بههههوون لهههههبهههههردهم ئههههافرهت و یهههههكسههههانبوونی ئههههافرهت
و پیههههاو لههههه مافهههههكههههان ،بهههههاڵم ئهههههو یاسههههایهی كههههه بههههووه هههههۆی شههههۆك بههههۆ زۆر ریهههههن
هاوسهههههههرگیههههههری كچههههههی موسههههههڵمان بههههههوو لهگهههههههڵ كههههههوڕی غهههههههیههههههره موسههههههڵمان كههههههه
ئههههههویهههههش لهههههه ڕێگهههههای دادگاكانههههههوه بهههههه ئاسهههههایی ئههههههنجهههههام دهدرا و كهههههارێكی یاسهههههایی
بهههوو  ،جگههههه لهههههوه ههههههمههههوو كههههسههههێكی بههههال مههههافی ئهههههوهى هههههبههههوو كههههه ئههههاینی خههههۆی
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بگۆڕێهههههت ئههههههو یاسهههههایانه بهههههه شههههههو و ڕۆژێهههههك نههههههیهههههدهتهههههوانی توركیههههها بگۆڕێهههههت بهههههۆ
واڵتێكهههههی پێشهههههكهوتهههههوو ،بۆیهههههه (مسهههههتهفا كههههههمال) بهههههه هێههههه و بهههههه زۆر لهههههه شهههههاره
گههههههورهكهههههان ئههههههو یاسهههههایانهی جێبههههههجهههههی دهكهههههرد تههههههنانههههههت لههههههو گوندانههههههى كهههههه
لهههههسهههههر هێڵههههی شهههههمهههههنههههدهفهههههر بههههوون یههههاخود ن یههههك بههههوون لههههه شههههار ،ههههههرچهههههنههههده
ئههههافرهتههههانی ردی زۆر مافیههههان بههههۆ دهسههههتهبهههههر كرابههههوو بهههههاڵم جورئهههههتههههی ئهههههوهیههههان
نهههههههبهههههههوو كهههههههه بههههههههرامبههههههههر بهههههههاوك و بهههههههرا و مێهههههههردهكانیهههههههان بهههههههوهسهههههههتن و داوای
مافهههههههههكانیههههههههان بكهههههههههن(عبههههههههدال كی  )113 ، 9039 ،لهههههههههوانههههههههه گرنگتههههههههر داخسههههههههتنی
تههههكیههههكهههان بهههوو لهههه توركیههها كهههه ڕهگێكهههی قهههووڵی هههههبهههوو لهههه كۆمههههڵگای توركیههها بهههه
درێژایهههههی چههههههنهههههدین سههههههده لهههههه اهههههوكمی عوسهههههمانیهكهههههان وه لهههههه ڕێگایههههههوه بیهههههر و
بههههههاوهڕی ئههههههاینی بههههههه خهههههههڵك دهناسههههههێنرا و كههههههاتی بۆشههههههایی خۆیههههههان لهههههههو شههههههوێنانه
بههههههسههههههردهبهههههرد جگهههههه لهههههه كهههههاری ئهههههایینی تههههههكیههههههكهههههان ههڵهههههدهسهههههتان بهههههه كهههههاری
كۆمهاڵیهههههتههههی و كلتههههوری ،ههههههر بۆیههههه لههههه كههههاتی سهههههرههڵههههدانی دهوڵهههههتههههی عوسههههمانی
تههههههكیههههههكهههههان رۆلێكهههههی كارایهههههان هههههههبهههههوو ،بههههههاڵم پهههههاش دامههههههزرانهههههدی دهوڵههههههتهههههی
توركیههههای سههههێكورر تهههههكیهههههكههههان وهك دهزگهههها ئاینیهههههكههههانی تههههر بههههه ههههههرهشهههههیهههههكههههی
سیاسهههههی دادهنهههههرا بهههههۆ دهوڵههههههتهههههه نوێیههههههكههههههی توركیههههها و بهههههان كهههههران ،وه دهسههههههاڵتهههههه
ئاینیهههههكههههان لههههه ژێههههر كههههۆنترۆڵی بهههههڕێوهبهههههرایهههههتههههی كاروبههههاری ئههههایینی بههههوو كههههه لههههه
سهههههههاڵی  3294دامههههههههزرابهههههههوو( ،مسهههههههتهفا كههههههههمال) لهههههههه رێگهههههههای ئههههههههو دهزگایههههههههوه
كههههۆنترۆڵی ئههههاین و گهههههۆڕینی بیههههرو بههههاوهڕهكهههههانی كههههرد ههههههروههههههها (مسههههتهفا كههههههمال)
تههههههكیهههههه و دهزگههههها ئاینیههههههكهههههانی بهههههه هۆكهههههاری باڵوكردنههههههوهی دواكههههههوتهههههویی دادهنههههها
هههههههههههر بۆیهههههههههه بریهههههههههاری داخسهههههههههتنی دا ( ، )994 ،991 ،9033 ،doganوه لههههههههههبههههههههههر
ئهههههوهی تهههههكیهههههكههههان بههههه شههههێوهیهههههكهههههی بهههههربههههاڵو لههههه ههههههمههههوو شههههوێنێك ڕهگیهههههان
داكوتیبههههوو وه تهههها ڕادهیهههههك سهههههربهههههخههههۆیی خویههههان ههههههبههههوو وه توانههههای جواڵنههههدنی
هێهههه ی خهههههڵكیان ههههههبهههههوو بۆیههههه ئهههههوهش هۆكارێههههك بهههههوو كههههه توركیهههها كههههه خهههههاوهن
اكومهههههتێكههههی نههههاوهنههههدى نهههههتهههههوهیههههی بههههوو دژیههههان بههههوهسههههتێتهوه  ،بههههۆ نموونههههه كاتێههههك
كهههههه شۆڕشهههههی شهههههێخ سههههههعیهههههد ڕویهههههدا بهههههه سههههههركردایههههههتهههههی شهههههێخ سههههههعیهههههد كهههههه
شههههههێخێكی كاریگهههههههری نهههههههقشههههههبهنههههههدی بههههههوو لههههههه هههههههۆزی زازا ( ،مسههههههتهفا كهههههههمال)
بڕیاریهههههدا كهههههه گشهههههت تههههههكیههههههی دهروێشههههههكهههههان لهههههه بههههههشهههههی رۆژهههههههاڵتهههههی توركیههههها
دابخههههات  ،ههههههنگههههاوی دواتههههر چهههههسههههپاندنی سهههه ا بههههوو بهههههسهههههر ئهههههدامههههانی تهههههكیهههههی
دهروێشهههههههكههههههان ،بههههههه مهههههههرسههههههومێكی كۆمههههههاری بڕیههههههار درا كههههههه لههههههه سههههههێپتێمبهری
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 3291تههههههكیههههههی دهروێشههههههكهههههان قههههههدهغهههههه بكرێهههههت ،بههههههاڵم تههههها ئههههههو كاتههههههش ههههههی
سهههه ایهك دانهههههنههههدرابوو بههههۆ سهههه ادانی ئهههههندامهههههكههههانی تهههههكیههههه(شههههاكر ، 3223 ،ر )13
بهههههههاڵم لههههههه نۆڤێمبهههههههری  3291یاسههههههایهك دهرچههههههوو كههههههه رێگهههههههیههههههدا بههههههه دهسههههههتگیر
كردنههههههی قوتابیهههههههانی تهههههههكیههههههههی دهروێشهههههههكهههههههان ،وه لهههههههو كاتههههههههدا هههههههی هی ێكهههههههی
ئۆپۆزسههههههیۆن نهههههههبههههههوو كههههههه بهههههههرههڵسههههههتی یاسههههههایهكههههههه ببێتهههههههوه ،وه لههههههه ریهههههههن
ئهههههههنههههههدامانی ا بهههههههكهههههههی كهههههههمههههههال ئهههههههتههههههاتورك بههههههه ههههههههڕهشههههههه و ژههههههههراوی
سههههههههیهههههههردهكهههههههران كهههههههه دهبنهههههههه هۆكهههههههاری باڵوبوونههههههههوهی دهمهههههههارگیری لهههههههه ڕووی
ئایههههههدیۆلۆجیاوه ،وه ههههههههروهههههههها لهههههههبهههههههر ئهههههههوهی تهههههههكیهههههههی دهروێشهههههههكههههههان بههههههه
ئۆپۆزسهههههیۆنیكی داههههههاتوو سههههههیهههههردهكهههههران وه هههههههروههههههها بهههههه هۆكهههههاری سههههههرهكهههههی
خیانهههههت لههههه قهڵهههههمههههدران ،وه كهههههمالیهههههكههههان ئهههههو یاسههههایانهیههههان بههههه گرنگتههههرین یاسهههها
دادهنههههها كهههههه پێیهههههان وابهههههوو دهبێهههههت لهههههه ڕهگههههههوه هههههههلب ههههههنهههههدرێت و پارچهههههه پارچهههههه
بكرێهههههههت وه ئههههههههو بڕیهههههههاره بهههههههه گرنگیههههههههوه شهههههههیكردنهوهی بهههههههۆ كهههههههرا لهههههههه ریههههههههن
ڕۆژنامههههههی نیویهههههۆرك تهههههایم وه بهههههه گرنگتهههههرین شۆڕشهههههی لهههههه قههههههلههههههمهههههدا كهههههه لهههههه
ریههههههن ئههههههتاتوركههههههوه كرابێهههههت .جگهههههه لههههههوه گۆڕانكاریهههههه سیاسهههههی و كۆمهاڵیههههههتهههههی
و ئاینیههههههكهههههان كهههههه لههههههژیر چههههههتهههههری كههههههمهههههال ئههههههتاتوركههههههوه كهههههرا بهههههه شۆڕشهههههێكی
كلتههههوری لههههه قهههههلهههههمههههدرا  ،لههههه شههههوێنی خویندنگههههه ئاینیهههههكههههان سیسههههتمێكى نههههوێی دانهههها
بههههۆ خوێنههههدن كههههه لهههههسهههههر بنهههههمههههای پێشههههكهوتههههن بێههههت  ،وه لههههه سههههاڵی  3214كههههۆلێژی
شهههههههریعهههههههت و زانسههههههته ئاینیهههههههكههههههانی لههههههه ئیسههههههتهمبههههههوڵ داخسههههههت وه لههههههه یاسههههههای
سهههه ادانی نههههوی مههههادهیهههههكههههی جێگیههههر كههههرد كههههه بههههه ههههههمههههوو شههههێوهیهههههك بهههههكارهێنههههانی
ئههههاینی بههههۆ كههههاری سیاسههههی قهههههدهغهههههكههههرد وه پههههێش وهختههههه لههههه سههههاڵی  3294دادگهههها
شهههههههههههرعیهههههههههههكههههههههههانی ههههههههههههڵوهشههههههههههاندهوه (991،992 ،9033 ،dogan؛ ،merryman
39 ،9031؛ ئهههههههامهههههههد و مهههههههامههههههود .)31-39 ،9034 ،سهههههههرهڕای ئهههههههوه لههههههه نیسههههههانی
 3293مههههههههاده 9ی دهسههههههههتوری  3294كههههههههه ئامههههههههاژهى بهههههههههوه دهكههههههههرد كههههههههه ئههههههههاینی
ئیس م ئاینی فهرمی توركیایه ههڵوهشایهوه (.)19 ،3232 ،Unsal
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ریدووهم/گۆڕانكتتتتتتتتتتاریئتتتتتتتتتتابوریوكۆمهاڵیتتتتتتتتتتهتیوڕۆشتتتتتتتتتتن یریهكانلتتتتتتتتتته

تتتتتتتتتتته 
وه
سااڵنی . 1232-1223
ئابوریهكان .

گۆڕانكاریه

كهم/
یه 

لهههههه مهههههاوهی سهههههااڵنی  3290لهههههه هههههههمهههههوو جیههههههان سیسهههههتمی سههههههرمایههههههداری
بهههههاو بهههههوو ،هههههههر بۆیهههههه ئههههههتهههههاتورك نهیویسهههههت خهههههۆی جیههههها بكاتههههههوه لههههههجیههههههان ،
پاشههههههان لههههههه سههههههالی  3299دهوڵهههههههت پ نههههههی پێههههههن سههههههالهی دانهههههها بههههههۆ بۆژاندنهههههههوهی
ئهههههههابووری واڵت  ،لهههههههه ڕێگهههههههای بانكههههههههوه( بهههههههانكی اعتمهههههههاد) قههههههههرز دهدرا بهههههههه بهههههههه
هاواڵتیان(خههههههاوهن كههههههار و كارگهههههههكان) بههههههۆ بهرههههههههم هێنههههههانی كهههههههل و پهههههههلی چنههههههین
و رسهههههههتن و پیشهسهههههههازی  ،تهههههههوانرا چهنهههههههد كارگهیههههههههكی سهههههههتراتی ی دابمههههههههزرێنێت
وهك كارگههههههههههی تواندنههههههههههوهی ئاسهههههههههن و پهههههههههواڵ كارگههههههههههی كاغههههههههههز و كارگههههههههههی
چیمهنتۆ(ئهامهد و مهامود.)33-32 ،9034،
ئهههههههتههههههاتورك و هاوڕێكههههههانی لهههههههو ماوهیهههههههدا ههههههههوڵههههههی بنیاتنههههههانی پهههههههیوهنههههههدی
دۆسههههههتانهیان دهدا لهگهههههههڵ هیهههههه هكههههههانی ڕۆژئههههههاوا  ،لههههههه سههههههاڵی  3293پێههههههن سههههههاڵهی
دووهم دهسهههههههتی پێكهههههههرد بهههههههه مهبهسهههههههتی دامهزرانهههههههدنی پیشهسهههههههازی قهههههههورس بهههههههه
پشهههههههت بهسهههههههتن بهههههههه كهرهسههههههههی خهههههههاوی واڵت وهك خههههههههڵوز و كارهبههههههها دهسهههههههتی
پێكهههههرد لهههههه پ نهههههی یهكهمهههههدا بیسهههههت كارگهههههه دامههههههزران  ،قههههههبارهی ئهههههابوری واڵت بهههههه
شههههههههێوهیهكی یهههههههههكجار زۆر زیههههههههادی گههههههههرد و  ،ڕێههههههههژهی دراوی بیههههههههانی لههههههههه ڕێههههههههی
ههناردهكردنههههههوه بهدهسهههههت ههههههات  ،بۆیهههههه دهبینهههههین لهههههه سههههههرهتهههههای سهههههااڵنی 3210
بهههههه دواوه لهههههه توركیههههها اكومههههههت هههههههسهههههتا بهههههه دامههههههزرانهههههدنی چههههههنهههههدین دهزگهههههای
ئههههههابووری گرنهههههه

كههههههه پیكهههههههاتبوو لههههههه چهههههههنههههههدین جههههههۆری جیههههههاواز سیاسهههههههت و

ههههههنگههههاوهكههههانی پهههههیوهسههههت بهههههو ب وتنهههههوه نوێیههههه نههههاوی لێنههههرا "ئێتههههاتی م" ،وشهههههی
ئێتهههههاتی م دهرهێنهههههراوه لهههههه وشههههههی فههههههڕهنسهههههی  etatكهههههه بهههههه مانهههههای دهوڵههههههت دێهههههت
وه مانهههههای ئههههههوهیهههههه كهههههه ااڵههههههتێكهههههه كهههههه دهوڵههههههت بهههههه ئهههههاكتیڤی و بهههههه هههههههمیشههههههیی
بههههههههشهههههههێك دهبێهههههههت لهههههههه كاروبهههههههاری ئهههههههابوری( )23 ،3231 ،okyarبیهههههههر و بهههههههاوهڕی
ئههههههتهههههاتورك فهههههره ڕههههههههنهههههد بهههههوون بههههههاڵم بهههههه شهههههێوهیهكهههههی گشهههههتی ههههههی بیهههههرو
بهههههاوهڕێكی ئهههههابوری ئههههههوتهههههۆ زاڵ نههههههبهههههوو بههههههسههههههر بیهههههری ئههههههو ( ،مسهههههتهفا كههههههمال)
ئهههههتههههاتورك بههههه خهههههڵكی توركیههههای ڕاگهیانههههد كهههههوا زۆر گرنگههههه لههههه جهههههنگههههی ئههههابوری
سهههههركهههههوتههههن بهههههدهسههههت بێههههنن ههههههروهك لههههه ریهههههنههههی سهههههربههههازی سهههههركهههههوتنیههههان
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بهههههههههههههدهسههههههههههههت هێنهههههههههههها ( .)314 -311 ، 3234 ، Landauلههههههههههههه ڕوی ئابوریهههههههههههههوه
مێژوونوسهههههههان بههههههههه بایههههههههخهههههههههوه سههههههههیری گههههههههۆڕینی پایتههههههههخههههههههت دهكههههههههن لههههههههه
ئیسهههههتهنبوڵههههههوه بهههههۆ ئههههههن ههههههره لههههههبههههههر ئههههههوهی ئههههههن ههههههره دهكههههههوێتهههههه ناوهڕاسهههههتی
ئهههههنههههادۆل بۆیههههه گرنگیههههدان بههههه ئهههههن هههههره گرنگیههههدان بههههوو بههههه ئهههههنههههادۆڵ جگههههه لهههههوه
ئهههههن هههههره وهك گونهههههدێك وابههههوو بههههههاڵم ئهههههتههههاتورك لهههههه چهههههنهههههدین ڕووهوه ههههههوڵهههههی
گههههۆڕینی دا بههههۆ ئهههههوهی ببێتههههه شههههوێنێكی شایسههههته بههههه پایتهههههختیههههك ،ههههههر بههههۆ ئهههههو
مهههههبهههههسههههته ههههههسههههتا بههههه دروسههههت كردنههههی بههههاخ و جههههادهی گهههههوره و بههههه سهههههوزایههههی
كردنههههههی شههههههارهكههههههه و ههههههههروهههههههها شههههههوێنی مۆسههههههی ا و هونهههههههری .لههههههه ریهههههههنههههههی
پهههههروهرده و فێركردنهههههوه ههههههسههههتا بههههه كردنهههههوهی زانكههههۆی ئهههههن هههههره كههههه چهههههنههههدین
بهههههشههههی زانسههههتی گرنگههههی لهههههخههههۆ گرتبههههوو لهههههوانههههه دهرمانسههههازی و ئهههههنههههدزیاری و
بازرگانی...هتههههههد .ههههههههروهههههههها دروسههههههت كردنههههههی بااڵخانههههههه بههههههۆ باڵیۆزخانهههههههی واڵتههههههان
و دروسهههههههههت كردنهههههههههی نههههههههههخۆشهههههههههخانه و شهههههههههوێنی چهههههههههاركی وهرزشهههههههههی(،okyar
.)23 ،3231
لهههههه ریههههههكهههههی تهههههرهوه گرنگهههههی زۆری بهههههه گونهههههدهكهههههان دا لههههههبههههههر ئههههههوهی پێهههههی
وابهههههوو كهههههه ئههههههو قههههههرزاری گونهههههدهكانهههههه بههههههههههههۆی ئههههههوهی گونهههههدهكهههههان یارمههههههتهههههی
زۆری ب وتنهههههوهكهههههی ئهههههتاتوركیههههان دا لهههههكههههاتی شهههههری سهههههربهههههخههههۆیی ،بۆیههههه بههههه
گرنگههههههی زانههههههی بنكهههههههى تهههههههندروسههههههتی و قوتابخانهههههههیان بههههههۆ دروسههههههت بكههههههات و لههههههه
ڕووی ڕێگهههههها و بانهههههههوه گونههههههدهكههههههانی بههههههه شههههههارهكههههههان بهههههههسههههههتهوه بههههههه ڕێگههههههای
راسهههههتهوخهههههۆ بهههههۆ ئههههههوهى بههههههرهههههههمههههههكانیهههههان بهههههه شهههههێوهیهكهههههی ئاسهههههان بگهیههههههننهههههه
شههههارهكههههان و بههههه تێچویهههههكههههی كهههههمهههههوه .پاشههههان ههههههسههههتا بههههه دروسههههتكردنی تههههۆڕی
ئهههههههاو و دروسهههههههتكردنی بههههههههنهههههههداو و گرنگیهههههههدان بهههههههه زهوی كشهههههههتوكاڵی هههههههههروههههههههها
چهههههنههههدین ئههههامێری پێشههههكهوتههههوى كههههڕی بههههۆ بهههههكارهێنههههان لههههه بههههواری كشههههتوكاڵی و
بههههخههههۆڕایی دابهههههشههههی كههههرد بهههههسهههههر جوتیههههارهكههههان ،وه ههههههروهك بهههههشههههێك لههههه پ نههههی
ئهههههههابوری پێشهههههههینهى دهدا بهههههههه جوتیهههههههاران بهههههههه قههههههههرزی درێژخایههههههههن .وه لههههههههبههههههههر
ئهههههوهی شههههارهزایههههی لههههه بههههواری كشههههتوكاڵی كهههههم بههههوو ئهههههتههههاتورك پشههههتی بهههههسههههت
بههههههههههههههههه شههههههههههههههههارهزایههههههههههههههههانی بههههههههههههههههواری كشههههههههههههههههتوكاڵی لههههههههههههههههه ئهههههههههههههههههڵمانیا و
فهرهنسا(.)313 -3234،314،Landau
ئههههههههوهی شهههههههایهنهههههههی باسهههههههه زهوی كشهههههههتوكاڵی لهههههههه ڕووی ڕووبههههههههرهوه بهههههههه
شههههێوهیهكههههی بهههههرچههههاو زیههههادی كههههرد  ،جگههههه لهههههوه بهههههرههههههمههههه كشههههتوكاڵیهكههههان بههههه
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ئاسهههههتێكی زۆر بههههههرزبهههههووهوه .گرنگیهههههدان بهههههه ئهههههابوری تههههههنهههههها بهههههواری كشهههههتوكاڵی
نهگرتههههههوه بههههههڵكو لهههههه ڕوی پیشههههههسازیشههههههوه چههههههنهههههدین هههههههنگهههههاوی نههههها لههههههوانهههههه
دروسههههت كردنههههی كارگهههههی ئاسههههن ،چیمهههههنتههههۆ و شهههههكههههر...هتههههد  ،ههههههروهههههها بههههانكێكی
كههههههردهوه بههههههه نههههههاوی بههههههانكی سههههههۆمهر بههههههۆ ئهههههههوهى ببێتههههههه پاڵپشههههههت بههههههۆ چاركیههههههه
پیشههههههسهههههازیهكهههههان .ئههههههوه جگهههههه لهههههه دامههههههزرانهههههدنی چههههههنهههههدین ویسهههههتگهى كهههههارهبههههها.
ئهههههوهی شههههایهنههههی باسههههه ئهههههوهیههههه كههههه ئهههههتههههاتورك ههههههنگههههاوی باشههههی نهههها لههههه ڕووی
ئابوریههههههوه ،هههههههرچههههههنهههههده هههههههنگهههههاوهكهههههان هههههههنگهههههاوی بچهههههوك بهههههوون بههههههاڵم شهههههوێن

پهنجهى دیار بوو لهو كاتهدا (ئهامهد و مهامود .)32-33 ،9034،
بههههههههه رۆژئههههههههاوایی كردنههههههههی ئههههههههابوری توركیهههههههها یهههههههههكێك بههههههههوو لهههههههههو بنهههههههههما
سههههههرهكیهكانی (مسهههههتهفا كههههههمال) زۆر بهههههه جهههههدی كهههههاری لهسههههههر دهكهههههرد بهههههۆ ئههههههم
مهبهسهههههههههتهش بهرنامهههههههههه و پ نهههههههههی خهههههههههۆی هههههههههههبوو كهههههههههه لههههههههههڕێی ئهنجومههههههههههنی
میشههههههتیمانیهوه یاسههههههای بههههههۆ دادهنههههههه اكومهههههههتیش كههههههاری لهسهههههههر دهكههههههرد لهبهههههههر
ئههههههوهی كهههههه لههههههو سههههههردهمهدا ئهههههابووری توركیههههها پهههههاش جههههههن

داڕمهههههابوو لهسههههههر

بنههههههمای فیودالیههههههتی تهههههوردی دامهههههههزرا بهههههوو هههههههر بۆیههههههه لهههههه سهههههااڵنی بیسههههههتهكانی
نههههههیتوانی شهههههان بهههههه شهههههانی ئهورووپیههههههكان پهههههێش بكههههههوێت لهههههه بهههههواری پیشهسهههههازی
و كشههههههههتوكاڵدا اكومهههههههههت ئاسههههههههانكاری بههههههههۆ خههههههههاوهن زهوییهههههههههكان و جوتیارهكهههههههها
نهههههههكردبوو وه ئهههههههو سههههههێكتهره پشههههههت گههههههو خرابههههههوو بهههههههرهو داڕمههههههان دهچههههههوو ،
دهوڵههههههتی نهههههو كهههههه دهههههههات دهسهههههتی پێكهههههرد بهههههه دارشهههههتنی بهرنامهیههههههكی تۆكمهههههه
بههههههۆ زاڵ بههههههوون بهسهههههههر ئهههههههو قهیرانههههههه یهكهههههههم ههههههههنگار دهسههههههتی گههههههرت بهسهههههههر
كۆمپانیهههههها بیانیهههههههكان كههههههه كهههههههرتی گشههههههتیان بهدهسههههههتهوه بههههههوو وهك هێڵههههههی ئاسههههههن ،
گواسههههههههههههههتنهوهی بهنههههههههههههههدهرهكان  ،دواتههههههههههههههر كانهههههههههههههههكان و كارگهههههههههههههههكان كههههههههههههههه
خاوهنهوهنهههههههكانیان بیههههههانی بههههههوون واتههههههه بههههههه نیشههههههتیمانمی كردنههههههی كهههههههرتی گشههههههتی
واڵت(.)312 -3234،314،Landau
جههههههێ ئامههههههاژه پێكردنهههههههوه توركیهههههها تهههههها پههههههێش شهههههههری دووهمههههههی جیهههههههانی تهههههها
ناوهڕاسههههههتی شهههههههرهكهش لههههههه سههههههالی  3241پهیوهندییهههههههكی باشههههههی لهگهههههههل ئهههههههلمانیا
دا هههههههههبوو لهههههههه ڕووی ئابووریههههههههوه لهههههههه سهههههههاڵی  3241-3243ئهههههههاڵوگۆری بازرگهههههههانی
توركیهههههههها لهگههههههههههل ئههههههههههلمانیای نهههههههههازی گهیشههههههههته لوتكهههههههههه ن یكههههههههههی  %10گشهههههههههت
ئهههههههههاڵوگۆره بازرگانیههههههههههكانی واڵتهههههههههی پێهههههههههك دههێنههههههههها و وه پهههههههههاش ئههههههههههوهی لهههههههههه
شكسهههههههتهكانی ئههههههههلمانیا كهههههههه شههههههههڕ یههههههههك لهههههههه دوای یههههههههك ڕوویهههههههدهدا توركیههههههها
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ڕاسههههههههتهخۆ یهكسهههههههههر كۆتههههههههایی بهههههههههم پهیوهندیانههههههههه هێنهههههههها ،ههرچهنههههههههده توركیهههههههها
لهسهههههههههردهمی (مسههههههههتهفا كهههههههههمال) تههههههههوانی پێشههههههههكهوتنی بهههههههههرچاو بههههههههه ئههههههههابووری
توركیههههههها بهههههههدات بههههههههاڵم وهك پێویسهههههههت بهههههههاش نههههههههبوو وه لهههههههه سهههههههاڵهكانی(-3291
 )3212زیاتر له  33ملیۆن لیرهی زیو قهرزار بوو(اامد ، 3233 ،ص.).41

تیهكانوڕۆشن یریهكان .
اڵیه 
كۆمه 
گۆڕانكاریه 

دووهم/

رگومافیئافرهت .


جلوبه
أ-
(مسهههههههتهفا كهمال)دهسهههههههت كهههههههرد بهههههههه سیاسههههههههتی نوێكردنههههههههوه و هههههههههنگاونان
بهههههههرهو ڕۆژئههههههاوا وه ئهههههههم گۆڕانكاریانههههههه بهسهرپهرشههههههتی خههههههودی خههههههۆی ئهههههههنجام
دهدرا بهههههههه پشهههههههتیوانی ئهنجومههههههههن و دانهههههههانی چهنهههههههدین ڕێكهههههههاری یاسهههههههای بهههههههۆی و
جههههههێ بهههههههجێكردنی لهریهههههههن دام و دهزگاكههههههانی دهوڵهههههههت لههههههه سهههههههدهی نههههههۆزده واتههههههه
لههههههههه سهههههههههردهمی سههههههههولتان م مههههههههودی دووهم نههێشههههههههتنی تهههههههههربوش و ههنههههههههدێك
گۆڕانگههههههههاری تههههههههری وهك كردنهههههههههوه بههههههههه ڕووی ئهههههههههورووپای هێنههههههههابووه ئههههههههاراوه ،
بهههههههههههاڵم (مسههههههههههتهفا كهههههههههههمال) شههههههههههۆڕێكی دژی تهههههههههههربوش بهههههههههههرپاكرد شهههههههههههب هی
ئههههههورووپی لهههههه جیهههههاتی بههههههكارهێنا  ،سههههههرهتا لهههههه خهههههودی خهههههۆی دهسهههههتی پێكهههههرد و
پاشهههههان پاسههههههوان و كهسهههههه ن یكههههههكانی نهههههاو پهههههارتی گههههههل و اكومههههههت و سهههههوپادا
دواتهههههر سههههههپاندی بهسههههههر خهڵكهههههدا لهههههه پهرلههههههكان پهههههڕۆژه بڕیهههههاری پهههههێ دهركهههههرد لهههههه
 3291/33/91ئههههههههو كهسهههههههانهی سههههههه ا دهدران كهههههههه شههههههههپ هی ناپءشهههههههن و دادگهههههههای
اسهههههههت لی ڕاسهههههههپارد گهههههههه پههههههههیڕهوی ئههههههههم یاسهههههههایه بكههههههههن  ،تهههههههاوای لێههههههههات كهههههههه
خهڵكیلهسهههههههههههر نهپۆشههههههههههینی شهههههههههههپ ه سهههههههههه ا دهدرا و زینههههههههههدانی دهكههههههههههرا(،Unsal
.)49 ،3232
هههههههههروهها اكومههههههههت چاكههههههههت و پهههههههانتۆڵی ئههههههههوروپی لهههههههه جیهههههههاتی كههههههههوا و
سههههههههههلتهی عوسهههههههههمانی وهك پۆشهههههههههاكی پیهههههههههاوان بهههههههههه نیشهههههههههانهی پێشهههههههههكهوتن و
شارسهههههههههتانیهت لهههههههههه قهڵههههههههههك دهدا  ،وهجهههههههههل و بههههههههههرگی میللهههههههههی بهههههههههه نیشهههههههههانهی
دواكهههههههوتوویی و كۆنهپهرسههههههتی دهزانههههههی  ،ههههههههر لههههههه درێههههههژهی ئهههههههو كارانهههههههی كههههههه
ئههههههههنجامی بهههههههۆ زیهههههههاتر ن یككردنههههههههوهی توركیههههههها لهههههههه كۆمهڵگههههههههی ئههههههههوروپی لهههههههه
كۆتاییههههههههههههههكانی سهههههههههههههاڵی 3293دهسهههههههههههههتی كهههههههههههههرد بهههههههههههههه قهدهغهههههههههههههه كردنهههههههههههههی
(ایجاه)سههههههههرپۆش ،ئهنجومههههههههنی شهههههههارهوانی بڕیهههههههارێكی دهركهههههههرد ژنهههههههان نابێهههههههت
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سههههههرپۆش بپۆشهههههن دهبێهههههت فوسهههههتان لهبههههههر بكههههههن بهههههه پێچهوانههههههوه مێهههههرد و كههههههس
و كاری ڵپێچی دادگا دهكرێت(عبدال كی  ، 9039 ،ص.) )111-119
دوای دهركردنههههههی ئهههههههو بڕیارنههههههه دهسههههههتی كههههههرد بههههههه گههههههۆڕینی پشههههههوی ههفتههههههه
و ڕۆژی هههههههینی لهههههه پشهههههوی فهرمیههههههوه گهههههۆڕی بهههههۆ ڕۆژێكهههههی ئاسهههههایی ههرچهنهههههده
لههههههه كۆنهههههههوه وا هههههههاتووه ههههههههموو ڕۆژانههههههی ههههههههفتههههههه بههههههۆ كههههههار و كاسههههههبی رۆژی
هههههههههینی بههههههههۆ عیبهههههههادهت و خههههههههوا پهرسهههههههتی بههههههههووه  ،لهههههههه ئههههههههاینی ئیسهههههههه م ڕۆژی
ههینی(جمعهههههه) و لهههههه ئهههههاینی مههههههسهههههی ی ڕۆژی یههههههك شههههههممه و لهههههه ئهههههاینی یهههههههودی
ڕۆی شههههههههههممه بهههههههههووه  ،لههههههههههم رۆژهدا پههههههههههیڕهوانی هههههههههههر یههههههههههك لههههههههههم ئاینانهههههههههه
ڕوودهكهنهههههه پهرسهههههتگاكان بهههههۆ خهههههوا پهرسهههههتی و نههههه ا كهههههردن (مسهههههتهفا كههههههمال) بهههههۆ
خههههههۆ ن یككردنهههههههوه لههههههه ڕۆژئههههههاوا ههڵسهههههها بههههههه گههههههۆڕینی پشههههههوی ههفتههههههه لههههههه ڕۆژی
هههههههههینی بهههههههۆ ڕۆژی یههههههههك شههههههههم  ،بهههههههه پێچهوانههههههههی ویسهههههههتی زۆری هاواڵتیهههههههان ،
ههههههههروهها رۆژ ژمێههههههری واڵتههههههی لههههههه سههههههاڵێ هجریههههههه بههههههۆ مههههههی دی گههههههۆری لهگهههههههل
واڵتانی ئهوروپی ڕێكیخست(زوچهر  ، 9039 ،ص.)933
پههههههێش دامهزرانههههههدنی كۆمههههههاری توركیهههههها (شهههههههرع) ف هههههههی ئیسهههههه م بنهههههههماكههههههای
یاسههههههای مهههههههدهنی بههههههوو وه لههههههه دادگهههههها شهههههههرعیهكاندا پهههههههێرهو دهكههههههرا  ،لههههههه كههههههانگی
ئایهههههههاری  3291یاسهههههههای مههههههههدهنی سویسهههههههری پهسهههههههند كهههههههرد و یاسهههههههای هاوسههههههههر
گیهههههری مههههههدهنی دانههههها بهههههه پێهههههی ئههههههم یاسهههههایه فرهژنهههههی قهدهغههههههكرا  ،لهههههه سهههههالی3293
هههههههمواری كرایههههههوه ئههههههم یاسهههههایه ( )443مهههههاددهی لهههههه خۆگرتبهههههو كهههههه سههههههبارهت بهههههه
مافهههههههههكانی ئههههههههافرهت و تههههههههاك و ژن و ژنخواسههههههههتن و لێكجیابوونهههههههههوه و نهفهقههههههههه ،
بههههههههههخێوكردن  ،میهههههههههران بهههههههههه پێهههههههههی ئههههههههههم یاسهههههههههایه پرۆسههههههههههی زهواج ئهههههههههارهزوو
مهندانهیههههههه واتههههههه ژن و مێههههههرد ههههههههر كامیههههههان بیانهههههههوێت دهتههههههوانن جیاببنهههههههوه واتههههههه
تههههههههاك ریهنههههههههه پرۆسهههههههههكه دهاتوانرێههههههههت ههڵبوهشههههههههێتهوه لههههههههه ڕێگههههههههای دادگههههههههاوه ،
ههههههههههههههههههههروهها ژن یههههههههههههههههههان پیههههههههههههههههههان لههههههههههههههههههه میههههههههههههههههههرات یهكسههههههههههههههههههانن(وهك
یهكن)(عبدال كی ،9039،ص.)914
لههههههههههه سههههههههههاڵهكانی  3214-3210كۆمهڵههههههههههه یاسههههههههههایهك پهسههههههههههند كههههههههههرا لههههههههههه
بهرژهوهنهههههههدی ئافرهتهههههههان و بهشهههههههداری پێكردنیهههههههان لهههههههه كایههههههههكانی كۆمهاڵیههههههههتی و
سیاسهههههههی دا  ،لهههههههه 3219/39/1مهههههههاددهی ()30ی دهسهههههههتوری توركیههههههها سههههههههبارهت بهههههههه
ئافرهتههههان ههههههموار كرایهههههوه ئهههههو مافهههههی بهخشههههی بههههه ئههههافرهت كههههه شههههان بههههه شههههانی
پیههههههههاوان بهشههههههههداری بكههههههههات لههههههههه ههههههههههڵبژاردن و دهتههههههههوانێ خههههههههۆی بههههههههۆ ئهنههههههههدامی
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پهرلههههههمان كاندیهههههد بكهههههات كهههههه بهههههۆ هههههههردوو رهگههههههز  10سهههههال بهههههوو مهههههافی دهنگهههههدان
 99سال بوو(زوچهر  ، 9039 ،ص.)931

بهڕۆژئاواییكردنی مانیتوركی .
ب  -
پرۆسهههههههههی بههههههههه رۆژئههههههههاوایی كردنههههههههی زمههههههههانی تههههههههوركی و گههههههههۆرینی پیتههههههههی
عهرهبی بۆ پیتی رتینی به دوو قۆناغ جێ به جێ كرا.
گههههۆرینی اهههههرف لههههه عهههههرهبیهههههوه بههههۆ رتینههههی یهههههكیههههك بههههوو لهههههو ههههههنگاوانهههههی
كهههههه ئههههههتهههههاتورك گرتیهههههه بههههههر بهههههۆ سهههههرینهوهی شهههههوینهواری عههههههرهبهههههی و ئیسههههه می
لهههههسههههههر توركیههههای نهههههوی و ههههههولیهههههدا توركهههههكهههههان لههههه رابهههههردووی خویههههان داببهههههڕێن
و نهههههوهى داهههههاتووش لهههههسهههههر بنهههههمایهههههكههههی نههههوی پهههههروهرده بكههههات لههههه ڕابههههردوودا
زمههههانی تههههوركی ئهههههلههههب و بێههههی نهههههبههههوو واتهههها زمههههانی نوسههههین نهههههبههههوو بهههههڵكههههو تهههههنههههها
زمههههههانی قسههههههه پێكههههههردن بههههههوو  ،وه كاتێههههههك توركهههههههكههههههان كهههههههوتنههههههه ژیههههههر اههههههوكمی
ئیسهههه م ههههههسههههتان بههههه وهرگرتنههههی ئهههههلههههب و بێههههی عهههههرهبههههی بههههۆ زمانهههههكهههههیههههان بههههۆ
ئهههههههوهى بتههههههوانن مێههههههژووی خۆیههههههان بنووسههههههن و نهههههههوهكانیههههههان فێههههههری خوێنههههههدن و
نووسههههین بكهههههن ،ههههههروهههههها بههههۆ ئهههههوهى بههههه شههههێوهیهههههكههههی باشههههتر بتههههوانن دیراسهههههتههههی
قورئهههههان و فههههههرمهههههووده بكههههههن كهههههه بهههههه زمهههههانی عههههههرهبهههههی بهههههوون .بههههههم شهههههێوهیهههههه
نوسهههههینی تهههههوركی بههههههدهركههههههوت وه لهههههه ڕێگایههههههوه ئههههههدهه و مێهههههژوو بهههههه ئههههههلهههههب و
بێههههههی عهههههههرهبیهههههههوه نوسههههههرایهوه(زوچهههههههر  ، 9039 ،ص ، )933وه گرنگههههههی ئهههههههلههههههب و
بێههههی عهههههرهبههههی ئهههههوه بههههوو كههههه كتێبههههی خههههودا بهههههم زمانههههه بههههۆ مرۆڤایهههههتههههی هههههاتبوو وه
نههههههك تههههههنهههههها توركههههههكهههههان بههههههڵكو چههههههنهههههدین نههههههتههههههوهی تهههههر هههههههمهههههان هههههههنگاویهههههان
گرتبهههههووه بههههههر .بههههههاڵم كاتێهههههك (مسهههههتهفا كههههههمال) ههههههات ویسهههههتی نههههههتههههههوهكههههههی لهههههه
سههههههرچهههههاوهی بهههههاوهڕی جیههههها بكاتههههههوه بهههههه ههههههۆی رق و كینههههههى بههههههرامبههههههر ئیسههههه م،
بههههه ههههههمههههان شههههێوه ویسههههتی میللهههههتهههههكهههههی جیهههها بكاتهههههوه لههههه ڕابههههردووی خۆیهههههان.
بهههههم شههههێوهیههههه ئهههههلههههب و بێیهههههكههههی نههههوێی ههههههڵبژارد ئهههههویههههش ئهههههلههههب و بێههههی رتینههههی
بهههههوو كهههههه لهههههه ریههههههن ڕۆژئاواییههههههكانههههههوه بههههههكهههههار دههێنهههههرا( ،مسهههههتهفا كههههههمال)یش
سهههههههرسههههههام بههههههوو بههههههه كلتههههههور و ههڵسههههههوكهوتههههههی خاچپهههههههرسههههههتهكههههههان وه ویسههههههتی
ئههههههوهی هههههههبهههههوو كهههههه بههههههدوای هههههههنگهههههاوهكهههههانی ئههههههوان بكههههههوێهههههت وه ئهههههارهزووی
رۆژئاواییهههههكههههان جێبهههههجههههی بكههههات بهههههم شههههێوهیههههه سهههههركهههههوتههههوو بههههوو لههههه دابرانههههدنی
میللهههههههتهههههههكهههههههی لههههههه ڕابههههههردووی چهههههههنههههههد سههههههاڵهیههههههان (شههههههاكر 3223،ر  14؛ ،sevin
 9033ر  ، )11لههههههه سههههههالهكههههههانی  3291و  3294بیههههههری ڕادیكههههههاڵی سهههههههریههڵههههههدا بههههههۆ
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وازهێنههههههان لههههههه پیتههههههی عهههههههرهبههههههی وه جێگرتنهههههههوهی بههههههه پیتههههههی رتینههههههی بهههههههاڵم ئهههههههو
پێشهههههنیاره بهههههه تههههههواوی رهت كرایههههههوه  ،بههههههاڵم لهههههه سهههههاڵی  3293بارودۆخههههههكهههههه بهههههه
تهههههواوی گههههۆڕا ،لهههههو كاتهههههدا ئهههههتههههاتورك هی ێكههههی ڕههههههای دكتههههاتۆری ههههههبههههوو كههههه
واى كردبههههوو گشههههت ریهههههنهههههكههههان ملكهههههچی ئهههههو بههههن ،ههههههر لهههههو كاتهههههدا دهسهههههاڵتههههی
سهههههۆڤیهت بڕیهههههاری دا بهههههه دانهههههانی پیتهههههی رتینهههههی بهههههۆ زمهههههانی تهههههوركی لهههههه یههههههكێتهههههی
سههههههۆڤیهت و ئهههههههوهش بههههههووه هانههههههدهر و نموونهههههههیهههههههك بههههههۆ (مسههههههتهفا كهههههههمال) بههههههۆ
ئههههههوهى ئههههههو گۆڕانكاریانهههههه لهههههه توركیهههههاش جێبههههههجهههههی بكهههههات .ئامهههههادهكاریههههههكهههههان لهههههه
سهههههالی  3293دهسهههههتی پێكهههههرد بههههههاڵم لهههههه سهههههاڵی  3293كههههههوتهههههه بهههههواری جێبههههههجهههههی
كههههردن وه ئهههههو پاسههههاوانهى كههههه بهههههكههههارهێنرا بههههۆ گههههۆڕینی پیههههت لههههه عهههههرهبیهههههوه بههههۆ
رتینههههههی ئهههههههوه بههههههوو كههههههه پیتههههههی عهههههههرهبههههههی لهگهههههههڵ دهنگهههههههكههههههانی زمههههههانی تههههههوركی
ناگونجێهههههههههت وه فێربهههههههههوونی قورسهههههههههه و تایهههههههههپ كردنهههههههههی بێ اركههههههههههره و ئههههههههههوهش
دهبێتهههههه ئاسهههههتهنههههه

بهههههۆ فێربهههههوون و بههههههرفراوانبهههههوونی رۆشهههههنبیری  ،هههههههرچههههههنهههههده

ئههههههو پاسهههههاوانه تههههها ڕادهیههههههك ڕاسهههههت بهههههوون بههههههاڵم ئامانجههههههكهههههانی ئههههههتهههههاتورك لههههههم
هههههههنگهههههاوهیهههههدا زیهههههاتر سیاسهههههی بهههههوو نههههههك رۆشهههههنبیری (لهههههویس.)113-111 ، 9033،
وه لهههههه سهههههاڵی  3214وهزیهههههری نهههههاوخۆی توركیههههها روكهههههرو كایههههها رایگههههههیانهههههد كههههههوا "
یاسههههها واڵتێهههههك دروسهههههت دهكهههههات كهههههه بهههههه یههههههك زمهههههان قسهههههه بكهههههات و بهههههه هههههههمهههههان
شههههههێوه بیههههههر بكاتههههههههوه وه ههههههههسهههههههت بههههههه ههههههههمهههههههان ههههههههسهههههههت و سههههههۆز بكهههههههات"
( )3 ،9090 ،Assouadلههههههههههه سههههههههههاڵی  3210ههههههههههههوڵههههههههههدرا زمههههههههههانێكی سههههههههههێكورری
دوور لهههههه وشههههههی عههههههرهبهههههی و فارسهههههی كهههههه دهرلههههههت لهههههه ئهههههاین دهكهههههات دروسهههههت
بكرێههههههت  ،هههههههۆی زیههههههاتر باڵوبوونهههههههوهى بیههههههری ناسههههههیونالی م وه (مسههههههتهفا كهههههههمال)
پێهههههی وابهههههوو بهههههه گرتنههههههبههههههری پیتهههههی رتینهههههی رزگهههههار دهبهههههن لهههههه نههههههزانهههههی وه بهههههه
فێربهههههوونی ئههههههلهههههب و بێیههههههك كهههههه لهگههههههڵ فۆنههههههتیكهههههی زمهههههانی تهههههوركی بگونجێهههههت
زیههههاتر بیههههر و هۆشههههی میللهههههتهههههكهههههى دهكرێتهههههوه لههههه ریهههههنههههی نهههههتهههههوهیههههی (،sevin
 9033ر ) 12-13-3؛ (  ، 9032 ، akgulر .)33

یهكخس نیخوێن نوخۆڕاییكردنیخوێن نلهتوركیا .
جت -
ههههههههههر لهههههههههو كاتهههههههههی كههههههههه پهرلهههههههههمانی توركیهههههههها بریههههههههاری ههڵوهشههههههههاندنهوه
خهرفهههههههتی دا یاسههههههای یهكخسههههههتنی خوێنههههههدن لههههههه واڵت ڕاگهینههههههدرا  ،بههههههه پێههههههی ئهههههههم
یاسههههههههایه گشههههههههت قوتابخانهههههههههكان  ،ناوهنههههههههدهكانی خوێنههههههههدن كرانههههههههه بههههههههه خههههههههۆرایی
ڕێكخرانهههههههههوه خرانههههههههه سهههههههههر وهزارهتههههههههی پهههههههههروهده لههههههههه یاسههههههههای ژمههههههههاره()4ی
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وهزارهتهههههی پههههههروهرده پێگههههههی موشهههههرییه فهههههری ئیسههههه م كهههههه ڕاسهههههتهخۆ سههههههر بهههههه
خهلیفهههههههههههههه بهههههههههههههوو ههڵوهشهههههههههههههایهوه  ،سههههههههههههههرۆكایهتی كاروبهههههههههههههاری ئهههههههههههههاینی و
بهڕێوهبهرایههههههههتی ئههههههههوقافی دامهزربردنهههههههد لهههههههه  1/3مهههههههوفتی ئهن ههههههههرهی كهههههههرد بهههههههه
سههههههرۆكی ئههههههم دهزگایهههههه  ،كهههههۆلێژی ارهیهههههات بهههههۆ خوێنهههههدی زانسهههههتی دیهههههن كرانههههههوه
كهههههه امهههههام و خههههههتیبی تێهههههدا لهگههههههل وانهههههه ئاینیههههههكان وانههههههی زاسهههههتی دهخوێنهههههدرا لهههههه
سهههههههالی 3293ئههههههههو مهههههههاددهی دهسهههههههتوری ربهههههههرد كهههههههه دهیهههههههوت (ئیسههههههه م ئهههههههاینی
دهوڵههههههههههههتی توركیایهههههههههههه) وه قوتابخانهههههههههههه ئاینیههههههههههههكانی داخسهههههههههههت(نورالدین ، 9090 ،
ص .))13وه بهههههه پێهههههی ئامهههههاری فههههههرمهههههی رێهههههژهی خوێنهههههدهواری لهههههه سهههههالی  3294لهههههه
 %2بههههههوو بههههههه  90%لههههههه  3214وه ئهههههههم زیههههههاد بوونههههههه لههههههه خوێنههههههدهواری گهههههههر بههههههه
هههههۆی گهههههۆرینی ئهههههلهههههب و بههههی بێهههههت یههههان بهههههه هههههۆی سیسهههههتهمههههی نهههههوێی پههههههروهرده
بهههههههووه ههههههههۆی زیهههههههاتر باڵوبوونههههههههوهى بیهههههههری ناسهههههههیونالی م وه (مسهههههههتهفا كههههههههمال)
پێهههههی وابهههههوو بهههههه گرتنههههههبههههههری پیتهههههی رتینهههههی رزگهههههار دهبهههههن لهههههه نههههههزانهههههی وه بهههههه
فێربهههههوونی ئههههههلهههههب و بێیههههههك كهههههه لهگههههههڵ فۆنههههههتیكهههههی زمهههههانی تهههههوركی بگونجێهههههت
زیههههههاتر بیههههههر و هۆشههههههی میللهههههههتهههههههكهههههههى دهكرێتهههههههوه لههههههه ریهههههههنههههههی نهههههههتهههههههوهیههههههی ،
ههههههرچهههههنههههده ئهههههتههههاتورك لههههه سههههاڵی  3234بیههههری لههههه گههههۆرینی ئهههههلههههب و كردبههههووهوه
بهههههاڵم هههههاوڕی ن یكهههههكههههانی ئامههههاژهیههههان بهههههوه دا كههههه ئهههههتههههاتورك پێههههی بههههاش نهههههبههههوو
ئهههههو شۆرشههههه لهههههو كاتههههه ههههههسههههتیاره بهههههرپهههها بكههههات وه ئهههههتههههاتورك ههههههمیشههههه گرنگههههی
بهههههوه دهدا كههههه ریفۆرمهههههكههههانی لههههه كههههاتی ئاشههههتیدا بكههههات چونكههههه لههههه كههههاتی جهههههنگههههدا
نهههههاتوانر گرنگهههههی تههههههواو بهههههه رێوشهههههوێنی ئههههههنجامهههههدانی گۆڕانكاریههههههكهههههان بهههههدرێت و
بههههههربههههههسهههههت دروسهههههت دهبێهههههت لهههههه بههههههرامبههههههر شورشهههههی ڕۆشهههههنبیری و مهههههۆدێرنی ه
كهههههردن ،وه (مسهههههتهفا كههههههمال) هههههههمیشهههههه كههههههسهههههی یههههههكههههههم بهههههوو لهههههه بریهههههاردان لهههههه
ئهههههههههنجامههههههههدانی ههههههههههر جۆرێههههههههك لههههههههه ڕیفههههههههۆرم ( 9033 ،sevinر 3،13،12؛ ،akgul
9032

ر

33؛

،9031،merryman

43؛

،Gingeras

،9032

333

؛

 .)33 ،3234 ،Landauهههههههرچههههههنهههههده ئههههههلهههههب و بێهههههی نهههههوی تههههههواوێهههههك بهههههی خههههههوش
نهههههبههههوو بهههههاڵم یهههههكێههههك بههههوو لههههه باشههههترین گۆڕانكاریهههههكههههان كههههه بهههههسهههههر ئهههههلههههب و
بێههههههههههی توركیههههههههههدا هههههههههههات وه بههههههههههه دڵنیاییهههههههههههوه ئهههههههههههو گۆڕانكاریههههههههههه كاریگهههههههههههری
ڕاسههههتهوخههههۆی ههههههبههههوو لهههههسهههههر نههههههێشههههتنی نهههههخوێنههههدهواری كههههه پههههاش گۆڕینهههههكههههه
لههههههههه  2%بهههههههههرز بههههههههووهوه بههههههههۆ  30%و ڕێههههههههژهى خوێنههههههههدهواری زیههههههههاتری كههههههههرد
(.)321 ،3234 ،landau
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رئهنجام 
ده 

-3كهسهههههایهتی (مسهههههتهفا كههههههمال) لهههههه منداڵیههههههوه ئاسهههههایی نههههههبوو كهسهههههێكی تونهههههد و
تیژ بوو ئهمهش بۆ ئهوه دهگهرێتهوه كه كهسێكی سهربازی بوو.
-9ریههههههههنی ئهههههههاینی كهسهههههههایهتی (مسهههههههتهفا كههههههههمال) زۆر رواز بهههههههوو بهههههههه كهسهههههههێكی
سهههههههكۆرر و دژه ئهههههههاین ناوبهههههههانگی دهركردبهههههههوو  ،لهبهرامبههههههههردا بهههههههه كهسهههههههێكی
نهتهههههههوه پهرسههههههت نههههههاوی دهركردبههههههوو ههسههههههت و سههههههۆزی نهتهههههههوهیی زیههههههاتر
وای لهههههههههێ كردبهههههههههوو ریههههههههههنی ئهههههههههاین ئهههههههههامرازێكی روهكهههههههههی بهههههههههوو زیهههههههههاتر
بیركردنهوهكانی ن یك بوو له بیری كۆمهنیستی.
( -1مسهههههههتهفا كههههههههمال) دژی هههههههههموو جهههههههۆره داگیركارییههههههههك بهههههههوو لهههههههه واڵتهههههههدا،
ئهمهههههههههش زیههههههههاتر دوای شكسههههههههتی دهولهههههههههتی عوسههههههههمانی وهك كهسههههههههایهتیهكی
بههێ دهركهوت.
 -4زۆر بههههههههه ووریاییههههههههههوه تهههههههههوانی قۆنهههههههههاغی پهههههههههڕ كێشههههههههههو ئاڵۆزییههههههههههكانی واڵت
چارهسهر بكات به تایبهت دوای دوورخستنهوهی سولتانی عوسمانی.
( -1مسهههههتهفا كههههههمال) تهههههوانی لهههههه یهكاتهههههدا تهههههوانی دوو ئامهههههانجی گههههههوره بهدهسهههههت
بێنههههههههههێ یهكهههههههههههمیان دژی داگیركههههههههههاری واڵتههههههههههانی هاوپهههههههههههیمانان وهسههههههههههتایهوه
تهههههههوانی بێگانههههههههكان لهههههههه وواڵت دهربكهههههههات  ،دووهم دژی سهههههههوڵتانی عوسهههههههمانی
وهستایهوه و توانی له وواڵت دووری بخاتهوه.
-3دهسههههههت گههههههرتن بهسهههههههر ئهنجومهههههههنی نیشههههههتیمانی و كههههههۆنترۆڵكردنی نهههههههیارهكان
و دهنگههههههه ناڕازییهههههههكان یهههههههكێكی تههههههر بههههههوو لههههههه كههههههاره گرینهههههههكانی (مسههههههتهفا
كههههههههمال)  ،هههههههههرزوو تهههههههوانی پهههههههارتی گههههههههلی كۆمهههههههاری دامهزرانهههههههد ئهمههههههههش
ههنگاوێكی نو بوو له توركیای نوێدا.
-3دهركردنهههههههی كۆمههههههههڵێك یاسهههههههاو چهسهههههههپاندنی بهسههههههههر خههههههههلكێك كهههههههه چهنهههههههدین
سههههههده بهههههوو پههههههیرهوی ئهههههاینی ئیسههههه میان كردبهههههوو كهههههارێكی ئهسهههههتهم بهههههوو لهههههه
ڕۆژگاری ئهوكات.
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رچاوهكان 
لیس یسه 
كوردییهكان .

رچاوه
سه 
أ -
 -3ئەاههههههههههههههههمەد ،س ،ح .و مەامههههههههههههههههود،ه،س  ،مێههههههههههههههههژووی هههههههههههههههههاوچەرخی
تورکیا،چاپخانەی نارین ،هەولێر(.)9034
 -9زورچەر ،ئ،ج  ،مێهههههههههههههههژووی هاوچههههههههههههههههرخی توركیههههههههههههههها  ،و د یاسهههههههههههههههین
سهردهشتی  ،چاپی یهكهم  ،چاپخانەی بلومسبیرى .)9033( ،
 -1فههههههتح اللههههههه  ،م مههههههد علههههههی  ،سیاسهههههههتی نههههههاوخۆ و دهرهوهی توركیهههههها لههههههه
سهههههههههردهمی (مسههههههههتهفا كهههههههههمال) ئهههههههههتاتورك( ، )3213-3291م مههههههههد علههههههههی
فتح الله  ،ههولێر .)9090( ،
 -4عبهههههههههدال كی  ،منسهههههههههور (مسهههههههههتهفا كههههههههههمال) ئههههههههههتاتورك  ،و شههههههههههویار
اسن  ،ههولێر .)9039( ،
بیهكان .
ره 
عه 
رچاوه 
سه 
ب -
 -1اامهههههد  ،د .ابهههههراهی خلیهههههل  ،تركیههههها المعا.هههههر  ،جامعهههههه المو.هههههل  ،مركههههه
الدراسات التركیة .)3233( ،
 -2النعیمهههههههههی  ،د اامهههههههههد  ،تركیههههههههها والهههههههههب شهههههههههمال ار لسهههههههههی  ،م بعهههههههههة
الو نیه،عمان  ،اردن .)3233( ،
 -3برنههههههارد  ،لههههههویس  ،ظهههههههور تركیهههههها ال دیثههههههة  ،ق،ع قاسهههههه و س ،م مههههههد ، ،
م بعة جامعة اوكسفورد  ،الوریات المت د ارمیركیة .)9033( ،
 -4زلهههههههههوم  ،عبدال هههههههههدی  ،كیهههههههههب ههههههههههدمت الخ فهههههههههة  ،دار ارقهههههههههه لل باعهههههههههة
والنشر.)3239(،
 -5م مههههههود  ،د .اامههههههد عبههههههدالع ی  ،تركیهههههها فههههههی ال ههههههرن العشههههههرین  ،جامعههههههة
 .ح الدین  ،اربیل .)9039( ،
 -6نورالههههههدین  ،م مههههههد  ،مرههههههة عههههههام مههههههن تههههههاریخ تركیهههههها ال ههههههدی ()9090-3290
لبنان  ،بیروت .)9090( ،
 -1م مههههههههود  ،شههههههههاكر  ،التههههههههاریخ ارسهههههههه می-التههههههههاریخ المعا.ههههههههر -تركیهههههههها ،
ال بعة الثانیة  ،المكتب ارس می.)3223( ،
رچاوهیئینگلیزی .
سه 
ج -
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