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كیپێشه
  لهكانی توركیا  ییه بنچینه  گۆڕانكاریه  تاتورك له ئه مال( فا كه )مستهڕۆڵی )
 یووێژم  هل  هن ماویترگنیرگ  هك لێك یه  هب  كی مێژووییه یه وه لێكۆلینه (ز3212-3291سااڵنی

 ێج هتوركیا ب گین هره هف  هل یو هعن هم گینیرگو  ڵقوو یر یگهكار  هت كێندر هتوركیا داد
 یاسیس یۆر شان هس  هتاتورك ل ئه مال( فا كه )مسته یوتن هرك هد یت هبیتا ه، ب  هشتووێه
مار ژ هه  هتاڵو و هئ یاسیو س یووێژم یووداوڕن یتر  هور گه  ك توركیا به وه یكێتاڵو
ی  هو ره تی ناوخۆ و ده ر سیاسه سه هبوو ب كی زۆری هه یه وه نگدانه ڕه دامێژو  له  هكت ، ێكر هد
ڕووداوی سیاسی و   به  نده هم هول هد توركیای واڵتدا  یه م چوار چێوه ر له ، هه  وركیات
ى  هو رووداوان هموو ئ ه، ه ۆمر هتا ئ  هو یهزراندن هتاى دام هر هس هرل ه، ه یی ڕیشهرانكارى گۆ
می  كه یه نگی دوای جه له،    دیاره توركیا ووىێژم ر هس هل انپێی نێشو  هداهاتوو توركیار  هس هب

و  نجامی ئه ئه  تی له وڵه ی سیاسی نێوده خشه رنه سه وێت له كه رده كو ده روه جیهانیدا هه
تی  وڵه دوای شكست هێنانی ده  دا درووست بوول له كه ناوچه  له ی كه سیاسیانه  گۆرانكاریه

ردنی سنوری ك  وێنه  ستیات كرد به كان ده یمانه هاوپه  ته وڵه دا، ده نگه م جه عوسمانی له
 مالی. توركیای كه
نجام و لیسههههههههتی  رئههههههههه رو ده وه كی و دوو تههههههههه پێشههههههههه  لههههههههه  یههههههههه وه م لێكۆلینه ئههههههههه

مال(فاكتتتتتته)مستتتتتت ه)ژێرناونیشههههههانی  م لههههههه كههههههه ری یه وه ه، تهههههه  كان پێكهههههههاتووه رچاوه سههههههه
 كههههههات كهههههههه ده  كانههههههه و گۆڕانكارییه ووردی باسههههههی ئهههههههه  بهههههههكان(سیاستتتتتتیهوگۆڕانكارییتتتتتته
خۆی  ری راسههههههته ش كاریگههههههه مههههههه م درووسههههههت بههههههوو ئه كههههههه نگی جیهههههههانی یه دوای جههههههه

نههههههدی ڕووداوێههههههك  چه  ش لههههههه مههههههه ر بههههههاروودۆخی ورتههههههی توركیهههههها ، ئه سههههههه بوو به هههههههه
ریكاریگتتتتتتتتته،تنهل هیستتتتتتتتتهوهتكردنتتتتتتتتتهڕهبهههههههههوون)  مانهههههههههه ئه  كهههههههههه  وه بینێتهههههههههه خهههههههههۆی ده

،كۆمتتتتتتتتاریتوركیتتتتتتتتاینتتتتتتتتو  رانتتتتتتتت نیردامهستتتتتتتتهیلتتتتتتتتۆ انلهیماننامتتتتتتتتهكتتتتتتتتانیپتتتتتتتتهبڕیاره
 (تالفهڵگرتنیخهههمیكۆماری،یان نیسیس هڕاگه

كانوكانوڕۆشتتتتتتتتتتن یرییهتیتتتتتتتتتتهاڵیهكۆمهژێرناونیشههههههههههانی)  م لههههههههههه كههههههههههه ری یه وه تههههههههههه
  و گۆڕانكارییهههههههه ر ئهههههههه سهههههههه  تهههههههه دا تیشهههههههك خراوه ره وه م تهههههههه لهههههههه ئتتتتتتتابوری(گۆڕانكاریتتتتتتته

  ش لهههههه مهههههه نجامی دا ئه ئهههههه مال( فا كهههههه سهههههته)م  كهههههه  ی كهههههه تیانهههههه ریه ئهههههابووری و كۆمه
ئتتتتتتتتتابوریو)گۆڕانكاریتتتتتتتتتهن مانهههههههههه ئه  نی گرینههههههههه  كهههههههههه دوو ریهههههههههه  لهههههههههه  پێكههههههههههاتووه

(.كانئابووریهگۆڕانكاریهكان،تیهاڵیهكۆمه
شههههههههتێكی   مههههههههه ڕاسههههههههتیدا ئه م له كههههههههه وه كانی لێكۆلینه گیرگرفتههههههههه  ت بههههههههه باره سههههههههه
  یههههههه وه م توێژینه ئههههههه ،تێك  ر بابههههههه هههههههه  لههههههه  وه كههههههاتی لێكۆلینههههههه  لههههههه  كههههههه  سروشههههههتیه

م  نهههههههههد كردنهههههههههی ئهههههههههه مه وڵه بهههههههههۆ ده  وه پێشهههههههههه  نهههههههههدی گیهههههههههرو گرفهههههههههت هاتۆتهههههههههه چه
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زمانی  بههههههههههه  رچاوه بوونی سههههههههههه و نههههههههههه رچاوه می سههههههههههه ك كههههههههههه ش وه یههههههههههه وه توێژینه
 كان. گیرو گرفته  كێك بوو له یه  می ماوه ها كه روه كوردی هه
ی  رچاوه نههههههدین سههههههه چه  ش پشههههههت  بههههههه یههههههه وه وێژینهم ت نههههههد كردنههههههی ئههههههه مه وله بههههههۆ ده

،   ی پێهههههههدراوه كان ئامهههههههاژه رچاوه لیسهههههههتی سهههههههه  ك لهههههههه وه  سهههههههتووه جهههههههۆراو جهههههههۆر به
پێویسههههههت پشههههههت  پههههههێ   مههههههن زیههههههاد لههههههه  ی كههههههه رچاوانه و سههههههه اڵم گرینگتههههههرین ئههههههه بههههههه
تركیهههها ( ، )  مسههههنور عبههههدال كیتاتورك/  ئههههه مال فا كههههه مسههههته بههههوون  مانههههه سههههت ئه به

تركیههههههها المعا.هههههههر  ، د. ، ) رن العشهههههههرین ، د. اامهههههههد عبهههههههدالع ی  م مهههههههود(فهههههههی ال ههههههه
 ابراهی  خلیل اامد(

  ش نیههههههه م و كههههههوری بههههههێ بههههههه كههههههه له  یههههههه وه م توێژینه بگههههههوتر  ئههههههه  وه تههههههه ماوه
بهههههههواری   بهههههههواری نوسهههههههین و گرینگهههههههی دان لهههههههه  لهههههههه انلێنێكم هیهههههههوادارم كهههههههه  بۆیهههههههه

  گۆڕانكاریههههههه  تاتورك لههههههه ئههههههه ل(ما فا كههههههه )مسههههههتهڕۆڵههههههی و  تی نههههههوێی توركیهههههها وڵههههههه ده
 . وه پڕ كردبێته ز3212-3291سااڵنی  كانی توركیا له ییه بنچینه
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كان.سیاسیهوگۆڕانكارییهمال(فاكه)مس ه/مكهرییهوهته
تی عوسهههههههههمانی  وڵهههههههههه نهههههههههاوخۆی ده  كان لهههههههههه زاییهههههههههه ناڕه  كهههههههههه ی وه دوای ئهههههههههه

و  سههههههههته ك و ده یههههههههه ر  یمانان لههههههههه كههههههههاری هاوپهههههههههی داگیردژ  ند لههههههههه ی سههههههههه ره پههههههههه
  وه  وه تهههههههره كی ریهههههههه  دژی داگیركهههههههاری لهههههههه  انی عوسهههههههمانی لههههههههسهههههههتانی سهههههههوڵت وه

  زگههههههاری خههههههوازی بهههههههڕی  وه كانی ب ووتنههههههه كههههههه دوایههههههی یه  ك لههههههه یههههههه  وتنه ركه سههههههه
ت دژی  تایبهههههههههههه  بهههههههههههه  م داگیركارییهههههههههههه دژی ئهههههههههههه كان مالییهههههههههههه ی كهت ركردایه سهههههههههههه
زمیر  ئهههههه شهههههاری قاریاو ئهههههازاد كردنهههههی ت سهههههه تایبهههههه  كاندا بهههههه ڕه شهههههه  هلههههه كان یونانیهههههه

زۆر  مال( فا كههههههههه )مسههههههههتهی  ( ، پێگههههههههه13، ر 909،   كان)فتح اللههههههههه سههههههههت یۆنانیههههههههه ده له
تان و ی سهههههههوڵ و پێگهههههههه ری ماوه ریشهههههههدا ئاسهههههههتی جهههههههه رامبه به  لهههههههه هێههههههه  بهههههههوو  بهههههههه
 .چوو و روازی ده ره ی به كه ته اكومه

  یمانان لههههههههه كههههههههران و هاوپههههههههه ك ئههههههههازاد ده دوای یههههههههه  ك لههههههههه كان یههههههههه شههههههههاره
  ڕێگهههههه  ریتانیا بیریهههههان لهههههه ت بهههههه تایبهههههه  یمانان بهههههه پهههههههاو  دا بهههههوون ، بۆیهههههه كشهههههه پاشه
  وه دوای ئهههههههكانههههههدا  مالیه ل كه گههههههه ۆ كههههههردن لهگفتوگهههههه  و بههههههه  وه كی تههههههر كههههههرده یههههههه چاره

(1)مال( ا كههههههههف )مسهههههههتهل  گهههههههه سهههههههتنی كۆنفراسهههههههیان كهههههههرد له داوای به یمانان هاوپهههههههه
 دا ،

  دوای خۆیهههههههدا هێنههههههها لهههههههه  سهههههههتی مۆدانیهههههههای بهههههههه دواتهههههههر ئاگربه  مۆدانیههههههها كهههههههه  لهههههههه
چهههههههههههوار رۆژ دوای   تههههههههههههوا 31/30  لهههههههههههه  ینهههههههههههدرا وه سهههههههههههت راگه ئاگربه 33/30/3299
  وه هێههههههه ه  كی بهههههههه یهههههههه پێگه  كان بهههههههه مالیهههههههه دا كه سهههههههته م ئهههههههاگر به ، لهههههههه  كهههههههه وتنه ڕێكه
ر(  ك غازی)ڕزگاركههههههه وه مال( فا كههههههه )مسههههههته  هو شههههههداریان تێههههههدا كههههههرد و پههههههاش ئههههههه به
 .(13-92،  9090)نورالدین ، ركرد خۆدا ناوبانگی ده ناوه  له

                                                 

 یبههههاكور  هلهههه  یهههههونانی یكههههێر هنههههد هبهههه هكهههه-كیسهههه ن یشههههار  هز لهههه3330یسههههال  همههههال  لهههه هفهههها كهههه ه( مسههههت3)
 ینههههههاو یشهههههیكیدا  ییههههههند هفهههههه هزا ئههههه هر یعلههههه ینههههههاو ی، بهههههاوك هك بهههههوویههههههدا  هلههههه  هجهههههیئ ییایهههههر هد
 ۆڵمبهههه هسههههت هئهههه  ه(لهههه یهههههال رب  ه) المدرسهههه گههههین هجهههه ی هقوتابخانهههه  هتههههچۆ هو یهسههههال 33 ینهههه همهههه هتهههه هلهههه
،   هو هندنههههههیووتههههههار خو یتهههههه هبههههههیتا  هكههههههرد بهههههه یاریههههههامڕ یكههههههار هلهههههه یشههههههدار هبهههههه  هو هوكاتهههههه هلهههههه
  هووچهههههر هب دیهههههق هنههههه ی هلهههههپ  ه( بههههه یههههههال رب  یهههههه)الكل گهههههین جهههههه یژیلۆكههههه  هتهههههچۆز 3201ڵیسههههها هلههههه
 ی هلههههه همهههههۆ)ك هوانههههه هلههههه  هك كهههههردوویهههههكخراوڕێو  ڵهههههه همۆنهههههد ك چهههههه یزرانهههههد هدامههههه  هلههههه یشهههههدار هبههههه
 یكههههان هر هشهههه همههههال لهههه هفهههها كهههه هم جههههار مسههههت هكهههه ۆیههههه( ،بیمان و ئههههازادیشههههتین ی هلهههه همههههۆك)مانیشههههتین
 یروو گهههههك یههههن   هكههههیردگ هنادفورتا)ك هئهههه گههههین هجهههه هلهههه یتهههه هبههههیتا  هبهههه ید ولههههیههههخال ی گهههههدوور چهههههمین
كهههههههان  ه یهههههههلگنیئ یاپسهههههههو یدا تهههههههوانیهههههههزدا روو3231یسهههههههال  هركردلههههههه هد گیل( ناوبهههههههانیهههههههن  هرد هد
ن،  هكهههههان ببههههه هووسهههههڕ ۆبههههه یتههههه هارمهههههیت ێڵێهههههه هنههههه ن هل بكهههههچهههههۆ  هكههههه چههههههناو هار بكاتهههههك كهههههچهههههنا

 (.33، ص3239زلوم ، ، )؛ (  13ص، 3233،  یمیالنع ) هبروان
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ت.نهل هیسهوهتكردنهڕه-1
  اڵتی سیاسههههههههههههی سههههههههههههولتانی عوسههههههههههههمانی وه سههههههههههههه سههههههههههههڕكردنی ده  واتههههههههههههه

 . لیفه ك خه نها وه ی ته وه هێشتنه
ئاسهههههههتی دیبلوماسهههههههی و   هكان لههههههه مالیهههههههه ی كه وه ب وتنهههههههه  ی كهههههههه وه پهههههههاش ئهههههههه

ی خهههههههههودی  پێگهههههههههه  سهههههههههت هێنههههههههها وه ده رچاویان به وتنی بهههههههههه ركه سهههههههههه ربازی سهههههههههه
اڵتی  سههههههه دهكا( مالیه كه  وان )واتههههههه ئههههههه  هێهههههه  بههههههوو بۆیههههههه  زۆر بههههههه مال( فا كههههههه )مسههههههته
دی هێنههههههههانی  ڕێگههههههههای بههههههههه  انههههههههی لههههههههه ز ده  وره سههههههههتێكی گههههههههه ربه به  نیان بهههههههههسههههههههوڵتا
 كانیان. ئامانجه

  وه نی نیشهههههههههههتیمانی كۆبونهههههههههههه نجومهههههههههههه ئه 3299مهههههههههههی  هتشهههههههههههرینی دوو  لهههههههههههه
تان ، ڵتههههی سههههواڵ سههههه ده تی ر بابههههه سههههه  لههههه گفتۆگههههۆ كههههردن مههههی خههههۆی كههههرد بههههۆ دووه

  لههههه  كههههه كههههرد  وه ی بههههه تێههههدا ئامههههاژه  ش كههههرد كههههه وتههههارێكی پێشههههكه مال( فا كههههه )مسههههته
  وه نهههههههه كتر جیههههههها بكه یهههههههه  ت لهههههههه رفهههههههه تی سیاسهههههههی و خهاڵ سهههههههه ده  یهههههههه توانایانهههههههدا هه

 كان نیشهههههههتیمانیه  رییه روه سهههههههه  پێویسهههههههته  كهههههههه  وه كهههههههرده  وه ر ئهههههههه سهههههههه ختی له جهههههههه وه
زگههههههههههای  دام ده  كههههههههههه ووتههههههههههی  نیشههههههههههتیمانی وه نی نجومههههههههههه بههههههههههۆ ئه  وه بگوازرێتههههههههههه

 (343ال ین ، م.س ،ص) نت كۆتایی هاتووه نه ڵته سه
نی  نجومههههههه ئه نههههههاو  لههههههه  سههههههێ لێژنههههههه  پێشههههههنیار كههههههرا كههههههه  سههههههته به م مه بههههههۆ ئههههههه

ركردنی  سهههههههه بهههههههۆ چاره رعی ، یاسهههههههایی( سهههههههتوری ، شهههههههه ) دهتیانی پێكبهێنهههههههدرێتنیشهههههه
  بۆیهههههه  وه ت كرایهههههه ره  وه كانهههههه ن لێژنه ریهههههه  لهههههه  یهههههه م پرۆژه اڵم ئهههههه ، بهههههه  یه و كێشهههههه ئهههههه

نی  نجومهههههههه ی ئه وتهههههههارێكی تونهههههههدی ئاراسهههههههته بۆخهههههههۆی مال( فا كهههههههه )مسهههههههتهپاشهههههههان 
  كهههههه  ری مافێكهههههه روه ڕێ ان سهههههه بهههههه  هرز ههههههاواری كهههههر نگی بهههههه ده ران كهههههرد و بهههههه نوێنهههههه

ری  روه ڵكو سهههههه بهههههه قلیهههههدی نگهههههدانی ته ده ، به سهههههێك بهههههۆ ههههههی  كه  وه نهههههابێ بگوازرێتهههههه
ش  بههههههۆ شههههههه  وه ی عوسههههههمانی ئههههههه ماڵههههههه سههههههت دێههههههت ، بنه جه به  وه ی هێهههههه ه ڕێگههههههه  لههههههه
  كهههههههه  ههههههههاتووه  وه ئێسهههههههتا كهههههههاتی ئهههههههه  بۆیهههههههه  وت كهههههههردوه اڵتیان زه سهههههههه ده  یه ده سهههههههه

  ، وه ل بهههههههههۆ گهههههههههه  وه ری بگوازنهههههههههه روه سهههههههههه  ، وه  وه شهههههههههوێنیان بگرێنهههههههههه ت میللهههههههههه
سههههههههههههههههت  ده به ێر نرخێههههههههههههههههك بهههههههههههههههه هههههههههههههههههه  ش بههههههههههههههههه مههههههههههههههههه ئه  پێویسههههههههههههههههته

  كههههههه بێههههههت پڕۆژه ده  گههههههه یشههههههتن بههههههوان تێگه  ئامههههههاده  بۆیههههههه،(349،صالهههههه ین،م.س) بێههههههت
ر  سههههههه نههههههدی له زامه دواتههههههر ڕه  ڕێت ، وه پههههههه بێههههههت تێبه ك بێههههههت ده یه شههههههێوهر  هههههههه  بههههههه

ت  رفههههههههههه خه له  و جیههههههههههاكراوه  وه شههههههههههێندرایه ڵوه هه ت  نه ڵته سههههههههههه 3/33/3299  هدرا لهههههههههه



 

 

5 
 

و مالتههههههههها  ره توركیههههههههها بههههههههه 33/33/3299  لههههههههه م( شهههههههههه دی شه مههههههههه سههههههههولتان )م ه  وه
 (.40،ص 3233)اامد ، جێ هێشت به

و  مبۆل سههههههههته نههههههههارد بههههههههۆ ئه (فعههههههههت پاشههههههههای ره) مال( فا كههههههههه )مسههههههههتهپاشههههههههان 
نی  نجومهههههههه ئه  بهههههههه  اڵت دراوه سهههههههه ده  كهههههههه  وه ر كهههههههرهیمانای ئاگهههههههادا ری هاوپهههههههه نوێنهههههههه

  م بڕیههههههاره پههههههاش ئههههههه  ره ن ههههههه تی ئه سههههههت اكومههههههه ده  وتههههههه اڵت كه سههههههه نیشههههههتیمانی و ده
رێكی  ك ڕێبهههههههههه نها وه سهههههههههوڵتان تهههههههههه  وه  وه ندرایه سهههههههههولتان سهههههههههه  اڵت لهههههههههه سهههههههههه ده

كانی سیاسههههههههی و  اڵته سههههههههه گشههههههههت ده  بوو وه ڕووای)گیههههههههانی( ڕۆڵههههههههی خههههههههۆی هههههههههه
نی نیشههههههتیمانی  نجومههههههه ئه  درایههههههه  وه ندرایه سههههههولتان سههههههه  كان لههههههه و داراییهههههههئیههههههداری 

 .(13ص ، 3290، )فتح الله مال( فا كه )مستهت خودی  تایبه  به
 3291 ڵیسههههها  هبهههههردن لههههه هوێهههههر هت بههههه ڵههههههو هبهههههو دی نهههههوی كههههه هیهههههما هبنهههههی دانهههههان

  هبههههه تهههههاتورك هئههههه مال( فا كهههههه )مسهههههتهی ا و بهههههوونیهههههتوركی مهههههارۆكی انهههههدنی گههههههاڕ ڵ گهههههه هل
ی  هد هنههههههد سهههههه ی چهههههههاههههههوكم  هنههههههان بههههههێهی یا و كوتههههههایههههههتوركی مههههههارۆك كۆر هسهههههه
ی كههههههارۆه  هبههههههوو ت هرفهههههه هخههههههی  هو هشههههههاندن هوڵ هههههههه  هكههههههان بهههههه هیعوسههههههمان  هتانڵسههههههو

ی سهههههتپۆ  هنهههههد چههههههر ههههههه ایهههههتورك  هلهههههی نهههههوی شههههههاتپێ نینهههههد ی چههههههبهههههوون دروسهههههت
 ماڵ بههههه بههههوو هنههههی اسههههیسی كههههێتاڵ هسهههه هد  یاتر هههههیههههزی نیئههههای تههههاڵ هسهههه هد  هلهههه  هفههههیل هخهههه
،  هو هتێسههههت هبهههه هد انیههههابردوڕ  هبهههه كههههان هتوركهههه  هكهههه نههههرایب هد ر هسههههت هبههههی كێئههههامراز ك هو
ر  هسهههههه هكههههههار لهههههه مال( فا كههههههه )مسههههههتهی  هو هئههههههۆی ههههههه  هبههههههوو  هى كهههههه هكارانههههههۆو ه هئهههههه

 بهههههههههههوون رۆز (43،ص 3233)اامهههههههههههد ، بكات ت هرفههههههههههه هخهههههههههههی  هو هشهههههههههههاندن هوڵ ههههههههههههه
سههههههه م و یر ئ هرامبههههههه هبههههههه مال( فا كهههههههه )مسهههههههتهی سههههههه هى كههههههه هنهههههههیق و كی ر هوانههههههه هلههههههه
  هى كههههه هوانههههه همهههههوو ئههههه هههههههی نهههههاوبردن هلههههه ۆو بههههه هئهههههی زوو ههههههها ئهههههار هرو هههههههی سهههههاكانێڕ
،   هو هسههههههههتان هو هدی كههههههههان هو كههههههههردارۆی ر خهههههههه هرامبهههههههه هكههههههههرد و بهههههههه هان دیههههههههت هیههههههههاژد

  ه ێهههههههی كردنههههههی ازڕ شیههههههو هئهههههه  هكهههههه بههههههوو ههههههههی تههههههری ئامههههههانج  هو هئههههههی اڕ هر هسهههههه
 دابههههوونی پێهههه  هكههههی كههههان همانههههی ی پهههههر هسهههه هبردنهههه  هوو وبههههی كههههان همانههههی پههههههاو  هیههههك هر هد
ی رتنهههههگر هو ۆبههههه دانڵهههههو ههههههه  هو ت هرفههههه هخههههه و ت هنههههه هتڵ هسهههههی  هو هشهههههاندن هوڵههههه ههههههه  هبههههه
 كههههان هتهههه هزار هو مههههوو هههههه تهههها كههههرا هد هنههههپههههی ى  هو كههههار هئهههه  هو كههههان هییههههئاواۆژر اسههههای
  هبكاتههههه شیرانههههه هنهههههێنوی نههههه هنجوومههههه هئههههه هههههها هرو ههههههه  هوۆی خهههههی سهههههت هد رژێههههه  هخاتههههه هنههههه
 ایهههههههتوركی مهههههههارۆكی  هو هئههههههه شپهههههههێ كۆژێهههههههر  هیهههههههۆر ب ههههههههه،  یۆخهههههههی رگهههههههن هیهههههههر
  هبههههه  نهههههوی كهههههێرانیز هوی نههههه هنجوومههههه هئهههههی انهههههدنی گههههههاڕ  هتا بهههههسههههه ههههههه تێهههههنر هیههههه گههههههراب
فا  )مسههههتهی كهههه هیهههه هلههههیۆك و كێههههر هبێسهههه ك هو  هكهههه (نونههههویئ ت هسههههمیع)ی تهههه هیههههكاۆر هسهههه
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 ران هنهههههێنوی نههههه هنجوومههههه هئهههههی  هو هئههههه ر هبههههه هلههههه  هو ، كهههههرد هدی وتههههه هسهههههوكڵ هه مال( كهههههه
 ر هسههههه  هو هنهههههێڕ گههههههب كهههههردنێلی داوا كههههههاتبوونی پێربهههههاز هسهههههی سههههه هكههههه  هلهههههی  هنهههههیرۆز

 نههههههاێهی تههههههری سهههههه هكهههههه ش همهههههه هبهههههه ، هیههههههرباز هسهههههه  هكهههههه انیههههههۆخی كهههههه هر هسههههههی كههههههار
ی  هقسههههههه  هلههههههه و بهههههههوونۆی خهههههههی رگهههههههن هیهههههههر  هكههههههه ران هنهههههههێنوی نههههههه هنجوومههههههه هئههههههه
 نۆیزسههههههههههههههۆپۆئی كههههههههههههههێ یه  یهههههههههههههههی  هو هئهههههههههههههه ۆبهههههههههههههه وونچهههههههههههههه هد هرنهههههههههههههه هد
 (.33،ص3290،)فت اللهێنێم هن

و  مال( فا كهههههه )مسهههههته ایهههههتوركی مهههههارۆكی انهههههدنی گههههههاڕ  هلههههه  وار مانهههههچهههههاش پههههه 
ی كههههههۆر هو سههههههی رگههههههر هبههههههی ریههههههز هران و ویههههههز هك وۆر هسههههههی (نونههههههویت ئ هسههههههمیع)
ت  هرفههههه هخههههه مال( فا كهههههه )مسهههههتهی رمهههههان هر فههههه هسههههه هر و لهههههیههههه میئ ۆوون بهههههچهههههركهههههان  هئههههه
 ایههههههتورك  هلههههههی  هكهههههه ه انههههههێخی نههههههدامان همههههههوو ئهههههه هههههههه و  هفههههههیل هخهههههه  هو  هو هیشهههههها هوڵ هههههههه
ی ڕكهههههههوی دیهههههههج هبدولمههههههه هعههههههه)  هفهههههههیل هخههههههه  هو 3294ی ئهههههههازاری 1  هلههههههه  ركهههههههران هد

ی اڕ هر هسهههههه نسهههههها ڕه هفههههههی باشههههههور  هلهههههه سینهههههه ۆبهههههه  هو هیهههههه راێوگ ( یههههههز هبدولعهههههه هعهههههه
ش یوقههههههههههاف هئههههههههههی تهههههههههه هزار هو وی رعهههههههههه هشههههههههههی كاروبههههههههههاری تهههههههههه هزار هو ش هو هئهههههههههه
 م هكهههههه هیهههههه مال( فا كههههههه )مسههههههته ت هرفهههههه هخههههههی  هو هشههههههاندن هوڵ هههههههه  ه، بهههههه هو هشههههههان هوڵ هههههههه
  هبههههی  هو ه هر ئهههه هبهههه هلهههه  كههههرد كههههان هیسهههه میئ  ه یههههه ر هسهههه ۆبههههی ئاشههههكرا  هبههههی رشههههێه
  هو داڵهههه ههی ر هسهههه رفههههراوان هبههههی كهههه هییههههزا هڕنهههها  هانههههیت ڕه هبنهههه  هیههههانكارگۆڕو  هئههههۆی ههههه
ی هههههها ی ڕهكهههههێ یه  هكههههه ى هو هبههههه رایهههههگ هد مال( فا كهههههه )مسهههههتهی تههههه هیسههههها هكههههه  هلههههه  هخنههههه ڕه
ڵههههی و هههههه انیههههزانا جههههار نینههههد چههههه و كههههات هد كێههههت هبابهههه مههههوو ههههههی ۆڵرنتۆكهههه و  هیهههه هههههه
 ماڵ بهههههههه خسهههههههتن هد انیهههههههدوا و كهههههههرد هد انیهههههههكان هر هكیاكسهههههههازی چ نهههههههی پكشهههههههكانێت
ر ،  )شههههاكر بخههههات ك پههههه انیههههكان ڵهههههو هههههه شههههتگ  هاوگههههن هههههه م هبههههی تههههوان تههههاتورك هئهههه
 ت هاسهههههههههههیس تهههههههههههاتورك هئهههههههههههی اڕ  هبههههههههههه(. 193-190 ر9033س، ی؛ لهههههههههههو3223 43-43
  هكههههه كهههههردن ت هاسهههههیس ۆبههههه كێهههههئامراز  هتهههههێبكر تێهههههن نابیئههههها  هو نییئههههها ۆبههههه  پههههههخرا
 نیئهههههها تێههههههب هد  هیههههههۆب ر هههههههه و بههههههوو،  هیهههههه هوێشهههههه م هبهههههه بههههههوو ك هیهههههه هد هسهههههه نههههههد چههههههه

 كێهههههك هیههههه ش همههههه هئههههه تكهههههردن هاسهههههیس ۆبههههه كێهههههئامراز  هتهههههێبب  هكهههههی  هو هلههههه تێهههههنرێربه هد
، Dogan) نهههههاێت ه هرفههههه هخههههه  هبهههههی یتهههههاۆك مال( ا كههههههف )مسهههههته ى هكارانهههههۆه و هلههههه بهههههوو
9033  313 .) 
 ت هرفههههه هخهههههی  هو هشهههههاندن هوڵ ههههههه اشهههههانپ  هو ت هنههههه هتڵ هسههههه  هبههههه نهههههانێهی یتهههههاۆك

  هونكهههچ تێهههبكر بهههوو  رنهههگ  هكههه رمۆفهههیری كهههان هیهههك هر هسههه  هاوگهههن ههههه  هلههه بهههوو كێهههك هیههه
 تێهههههد ایهههههتورك یكردنههههه ت هیهههههلمان هعههههه  هبهههههی مانههههها  هبههههه  هكههههه رمۆفهههههیر  هاریهههههڕب و هئهههههی بههههه
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 ۆبههههه كۆشهههههی  هیهههههما  هبهههههوو ت هخ فههههه و ت هنههههه هتڵ هسهههههی  هو هشهههههاندن هوڵ ههههههه. كهههههرا هد هنههههه
و ی  یههههههك ر هیههههههى  هشههههههانین  هسههههههتپۆو دوو  هئههههههی  هو هر ئهههههه هبهههههه هلههههههی سهههههه میئی هههههههانیج
 ایهههههنڵد ى هو هئههههه ۆبههههه تهههههاتورك هئههههه  هو هانهههههدایج  هلههههه بهههههوو مانانڵموسهههههی یرتهههههووگك هیههههه
  هبهههههه سههههههتا هههههههه  هاریههههههڕب و هلهههههه ناكههههههاتی تسههههههڵ هره هبهههههه س هكهههههه  هكههههههی  هو هلهههههه  هو هتههههههێب
 ر ههههههههی سههههههتڵ هره هبههههههی  هو هئهههههه  هكهههههه انههههههدی گهههههههیاڕ دایههههههێت  هكهههههه كێههههههاریڕبی نههههههانێره هد
 ۆبههههه  هو ، تێهههههدر هد  هدارێسههههه  هلههههه و تێهههههدر هاسههههها سههههه ا دی  هت بهههههبكههههها و هئهههههی كێرایهههههڕب
  هكهههه هكههههڵ هخ  هبههههی  هو هئهههه مال( فا كههههه )مسههههته ن هبكههههی پههههی ڕ هى بههههاو هكهههه هتهههه هللههههیمی  هو هئهههه
  هكههههه  هكهههههردوو هنهههههی  هو هئهههههی باسههههه كێهههههكات  یهههههه( خ.د) ر همبههههه هغهههههپێ وا هكههههه انهههههدی گههههههاڕ
  هكههههردووی كههههان هوتههههو هنكێشههههوی نێنههههویڕ نههههها هتهههه كوڵ هبهههه ت،ێههههب هههههه ت هرفهههه هخهههه  هسههههتیوپێ
  هكههههه تێهههههكر هد  هیهههههۆب ، مانڵموسههههه  هن بههههه هههههههان بكهههههیجی كهههههان هاوازیهههههج  هو هتههههه هنههههه  هكههههه
 ى هرجههههههه همههههههه و هبههههههه  هیهههههههێل یزو هئهههههههار  هكههههههه تێرژێبڵ ههههههههه  هتههههههه هاكومههههههه و هئههههههه كڵ هخههههههه

 كههههان هسهههه میئ  هتهههه ڵهههههو هد ى هداریههههئ جههههوانی كهههه هیهههه هوێشهههه  هبههههی بتههههوان  هكهههه هتهههه هاكومهههه
 (.Rahman et al.، 9031 ،p901) بكات
 رانتتتتتت نیكۆمتتتتتتاریردامهستتتتتتهیلتتتتتتۆ انلهیماننامتتتتتتهكتتتتتتانیپتتتتتتهریبڕیارهكاریگتتتتتته-2

.توركیاینو 
كان پههههههاش  مالیههههههه زان كهههههههی لههههههۆ بههههههۆ كههههههۆنگره كردن تای خههههههۆ ئامههههههاده ره سههههههه له
 ابریاریانههههههد  وه نده تان سهههههههڵسههههههو  اڵتێكی سیاسههههههیان لههههههه سههههههه موو ده هههههههه  ی كههههههه وه ئههههههه
  بههههه  یههههه كۆنگرهم  ن ، ئههههه شههههداری بكههههه به  وه ری هێهههه ه و پههههه ی لۆزانههههدا بههههه كههههۆنگره   لههههه

تههههههههها  سهههههههههتی پێكهههههههههرد ده 93/33/3291  لههههههههههم  كهههههههههه ڕی یه گههههههههههسهههههههههترا  ڕ به دوو گهههههههههه
نسهههههههها و  ره ریتانیا و فه شههههههههداری واڵتههههههههانی بههههههههه به  بههههههههوو بهههههههههوام  رده بههههههههه 94/3/3291

ری  نوێنهههههههه  ك و وه هیههههههه ر  ئیتالیههههههها و یۆنهههههههان و یابهههههههان و ڕۆمانیههههههها و یوغسههههههه فیا لهههههههه
زیهههههههری  ی وه پلهههههههه  بهههههههه (ت پاشههههههها عیسهههههههمه)تهههههههر  كی ریهههههههه  لهههههههه  ره ن هههههههه تی ئه اكومهههههههه

پهههههههههاش لجیكا ،  و بهههههههههه نهههههههههدا مریكا وهۆله ژێهههههههههر چهههههههههاودێری ئهههههههههه  لهههههههههه  ی ، وه وه ره ده
ری  روه ر ئهههههههههازادی و سهههههههههه سهههههههههه را له ن هههههههههه ری ئه خت نوێنهههههههههه كی سهههههههههه پێداگیریهههههههههه

ر  وتی بهههههههههههههاش بهههههههههههههۆ خۆیهههههههههههههان مسهههههههههههههۆگه سهههههههههههههكه ی توانیهههههههههههههان ده كهههههههههههههه خاكه
 (.12ص،323امد،ا)ن بكه

  یههههههههههه یماننامه م په واژوو كههههههههههرا ئههههههههههه 94/3/3291  لههههههههههه ی لههههههههههۆزان یماننامههههههههههه په
 كهههههی ره اسهههههتی نهههههاوخۆ و دهر ئ سهههههه كان له مالیهههههه بهههههوو بهههههۆ كه  روه وتنێكی گهههههه ركه سهههههه
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خۆی بههههههۆ  ربه تههههههوانی سههههههه  ره ن ههههههه تی ئه بوو اكومههههههه ی هههههههه وره كی گههههههه یههههههه وه نگدانه ده
ی  و شههههههههوێنانه ئههههههههه  وه ڕێنێتههههههههه نههههههههدی بگه ناوه رتی سههههههههه ، ده  وه ڕێنێتههههههههه ی بگه كههههههههه خاكه
و  ئههههههه  ، وه سههههههتیان دابههههههوو ده  كان لههههههه ڕه شههههههه  یههههههان لههههههه داگیركرابههههههوون پێشههههههتر  كههههههه
فتح ش كهههههههههران) تی عوسهههههههههمانی بهههههههههوو دابهههههههههه وڵهههههههههه ر ده سهههههههههه له  كههههههههههی  رزانهههههههههه قه
 (.12،ص9090الله،

.میكۆمارییان نیسیس هڕاگه-3
و  مال( فا كهههههههههههه )مسهههههههههههتهتی  ركردایه سهههههههههههه  كان بهههههههههههه مالیهههههههههههه ی كه وه ب وتنهههههههههههه

سهههههههت هێنههههههها و  ده ری واڵت به رتاسهههههههه سه  رێكی زۆریهههههههان لهههههههه ماوه كانی جهههههههه هاوڕێیهههههههه
ی  وره وتنێكی گهههههههه ركه سهههههههه  یهههههههه وه م ب ووتنه ئهههههههه  كهههههههه دێهههههههت  وه ش پهههههههاش ئهههههههه مهههههههه ئه
ری ،  ماوه ربازی و دیبلۆماسههههههی و جهههههههه كههههههانی سههههههه بواره  هبههههههوو لهههههه سههههههت هێنهههههها ده به
تر كههههههههرد بههههههههۆ  وشههههههههاوه ی زیههههههههاتر دره وتنانه ركه م سههههههههه ی لههههههههۆزان ئههههههههه یماننامههههههههه په
 یران ڵبژاردنی اههههههوزه هههههههه  ی لههههههه وه تێك بههههههۆ ئههههههه رفههههههه ده  بههههههووه  كان ، بۆیههههههه مالییههههههه كه

نی  نجومههههههههه ڵبژاردنی ئه هههههههههه  ن لههههههههه شههههههههداری بكهههههههه به  وه گڕوتینێكههههههههی زۆره  بهههههههه 3291
 .نیشتیمانیدا

و  مال( فا كههههههههههههه )مسههههههههههههتهك  كارییههههههههههههه ك ئاماده ڵبژاردن وه هههههههههههههه  ر لههههههههههههه بههههههههههههه
  لهههههه  ر بۆیهههههه ، ههههههه  وه زرانهههههدنی پهههههارتێكی سیاسهههههی كهههههرده دامه  هاوڕێكهههههانی بیریهههههان لهههههه

  یانهههههههههههد ، وه ی سیاسههههههههههی ڕاگهك پهههههههههههارتێك لیان وه پهههههههههههارتی گههههههههههه 3291نیسههههههههههانی  3
 (.43، ص 3233اامد ، كان) ڵبژاردنه كاری بۆ هه  ئاماده  ستیان كر به ده

یانهههههدن و  اگهڕتی  مههههههڵ ههههههه  سهههههتی بهههههه ك ده مایهههههه نهههههد بنه ر چه سهههههه ل له پهههههارتی گهههههه
خۆی واڵت و پاراسهههههههتنی ئهههههههارامی و  ربه ر سهههههههه سهههههههه رگری كهههههههردن له بهههههههه درووشهههههههمی

ها گههههههههۆڕانگتری  روه ری یاسهههههههها و هههههههههه وه ره سههههههههه رپاكردنی واڵت و بههههههههه قامگیری سههههههههه
تی و ڕامیههههههاری  اڵیههههههه گشههههههتی ئههههههابوری و كۆمه  كانی واڵتههههههدا بههههههه كایههههههه  ییی لههههههه بنچینههههههه
نجامهههههههدار  ئه 3291اهههههههوزیرانی   ڵبژاردنی لهههههههه ههههههههه  ی كهههههههه وه دوای ئههههههههی ت تایبهههههههه  بهههههههه

 نیا كهههههههههه وه كان و ب وتنه مالییهههههههههه ری لێكههههههههرا ، كه ماوه ی جهههههههههه وره كی گهههههههههه پێشههههههههوازییه
  و لههههههه سهههههت بهێهههههنن ده به  وره وتنێكی گههههههه ركه ل بههههههوون توانیهههههان سهههههه پهههههارتی گهههههه  كهههههه

سههههههههههت  ده كوردسههههههههههیان به 931نی نیشههههههههههتیمانی  نجومههههههههههه كورسههههههههههی ئه 933كههههههههههۆی 
 .(313، ص  9030ر ،  )زوچههێنا

فا  )مسههههههههته 33/3/3291  نی نیشههههههههتیمانی لههههههههه نجومههههههههه ئه ی وه م كۆبونههههههههه كههههههههه یه له
مین  كههههههههه یه  ل لههههههههه دواتههههههههر پههههههههارتی گههههههههه،  بژێردرال هههههههههه مان رلههههههههه پهك  وه مال( كههههههههه
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ل  سهههههكرتێری پهههههارتی گهههههه  بهههههه مال( فا كهههههه )مسهههههته 91/30/3291  لهههههه ی خهههههۆی كهههههۆنگره
ل  جێگههههههههههههههری سههههههههههههههكرتێری پههههههههههههههارتی گههههههههههههههه  ت ئینینههههههههههههههۆ بههههههههههههههه و عیسههههههههههههههمه

 .(43نورالدین،م.س ، ص)ڵبژێردرا هه
نههههههههههدین ڕاو بۆچههههههههههوونی  نی نیشههههههههههتیمانی چه نجومههههههههههه ئه  ی كههههههههههه وه دوای ئههههههههههه
ل  ی پههههههارتی گههههههه ره بردنی واڵت بههههههه ڕێوه می بههههههه ر سیسههههههته سههههههه له بوو هجیههههههاوازی ههههههه

رۆكی  سههههههه  ن پێههههههان وابههههههوو كههههههه نجومههههههه نههههههدامانی ئه ئه  لههههههه نههههههدێك كانی هه ره و دژبههههههه
رۆكی پههههههارتی سیاسههههههی  و سههههههه زرێنێت اهههههه ه دابمههههههه  كههههههه  ورتره گههههههه  وه رلمان لههههههه پههههههه

وو ووتهههههی كهههههام اههههه ه ، یههههه  تهههههوڕه  یهههههه وه م كاردانه لهههههه مال( فا كهههههه )مسهههههته  بێهههههت بۆیهههههه
م ، پههههههاش  كههههههه تی ده رۆكایه و مههههههن سههههههه  لههههههه ویش پههههههارتی گه ئههههههه  یههههههه ك اهههههه ه هه یههههههه

 ت ی پێكهێنههههههانی اكومههههههه شههههههكردنی پههههههڕۆژه پێشكه  كان لههههههه مالیههههههه شكسههههههت هێنههههههانی كه
پێههههههك هههههههاتبوو   كههههههه تی ئۆپۆزسههههههیۆن رۆكایه بههههههێ سههههههه  مان بههههههه رلههههههه جههههههارێكی تههههههر په

 مال( فا كهههههههه )مسهههههههتهو   كۆبهههههههۆوه ی فهههههههواد(،علههههههه  كهههههههه به ره رۆف پاشههههههها ، كهههههههازم قه) لهههههههه
م  بێهههههههههت كۆتهههههههههایی بهههههههههه ده  ش كهههههههههرد و كهههههههههه وتهههههههههارێكی پێشهههههههههكه  میشهههههههههه ك هه وه

  مههههههههه گێههههههههنن و ئه می كۆمههههههههاری ڕاده ی سیسههههههههته سههههههههبه بهێنههههههههدرێت و وه  جارییههههههههه گالته
  وام بهههههههوو لهههههههه رده پاشهههههههان بهههههههه  یرانهههههههه م قه رچهههههههوون لهههههههه بهههههههۆ ده  یهههههههه چاره  تاكهههههههه
دوو  ك كاتههههههدا یههههههه له  كههههههه  ن ناتوانێههههههت و یاسههههههای نیههههههه نجومههههههه ی ووتههههههی ئه كههههههه ووتاره

  و دۆخهههههههه بێهههههههت ئهههههههه بردن ، ده ڕێوه یاسههههههها دانهههههههان و بهههههههه كار بهێنهههههههێ اڵت بهههههههه سهههههههه ده
نها  تههههههه  بۆیههههههه جیهههههها ئیشههههههی خههههههۆی بكههههههات  كێكان بههههههه ر یههههههه هههههههه ر بكرێههههههت سههههههه چاره
، (43-40،ص 3233)خلیهههههههههههل ،  می كۆمارییهههههههههههه یانهههههههههههدنی سیسهههههههههههته ڕاگه ر سهههههههههههه چاره
بێت و  جێ كردنههههههی هههههههه اڵتی جێبههههههه سههههههه ده  كههههههه رۆك كۆمارێههههههك ی سهههههههڵبژاردن هههههههه وه

ت  ل عیسههههههمه گههههههه له  كههههههه  وه سههههههتوری خوێنههههههده ی ده وه مواركردنههههههه هه ی دواتههههههر پههههههڕۆژه
   بریتی بوو له  دیاننابوو كه ئینینۆ

 . مێكی كۆمارییه اڵت سیسته سه می ده سیسته   م كه ی یه مادده
  بههههههههات بههههههههه ده  ڕێوه كههههههههانی بههههههههه ران كارهزیهههههههه نی وه نجومههههههههه م   ئه ی دووه مهههههههادده

 نی نیشتیمان. نجومه چاودێری ئه  رۆك كۆمار و به رشتی سه رپه سه
  وه نی نیشههههههتیمانیه نجومههههههه ن ئه ریههههههه  رۆك كۆمههههههار لههههههه سههههههه   م ی سههههههێه مههههههادده

 بژێردرێت. ڵده هه
بژێردرێت ،  ڵهههههههده ك خهههههههول هه رۆك كۆمهههههههار بهههههههۆ یهههههههه سهههههههه   م ی چهههههههواره مهههههههادده

 . وه ڵبژێرێته ێكی تریش خۆی ههتوانێت بۆ خول ده
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نێهههههههوان   زیهههههههران لهههههههه رۆك وه رۆك كۆمهههههههار و سهههههههه سهههههههه   م ی پێنجهههههههه مهههههههادده
نهههههههدامانی  زیهههههههران ئه رۆك وه بژێردرێن دواتهههههههر سهههههههه ڵهههههههده نی هه نجومهههههههه نهههههههدامانی ئه ئه

 .بژێرێت ڵده ن هه نجومه ندامانمی ئه نێوا ئه  له ت اكومه
  نێرێتههههههههه ت ده ی اكومهههههههههنههههههههدامان رۆك كۆمههههههههار ئه سههههههههه   م شههههههههه س شه مههههههههادده

 ن. نگی پێ بده مان تا ده رله په
 92/30/3291  لههههههههههه دا و  یههههههههههه م پڕۆژه نگههههههههههی بههههههههههه ران ده نی نوێنههههههههههه نجومههههههههههه ئه
مین  كههههههه ك یه وه مال( فا كههههههه )مسههههههته سههههههند كههههههرد نهههههه  په ی ده زۆرینههههههه  بههههههه  كههههههه پرۆژه
رۆك  سهههههههههه ت ئینینهههههههههۆ به ڵبژێردرا و عیسهههههههههمه رۆك كۆمهههههههههاری توركیههههههههها ههههههههههه سهههههههههه

ت و  كهههههههههانی اكومهههههههههه اڵتی واژووكردنهههههههههی بڕیاره سهههههههههه ، ده ڵبژێردرا ههههههههههه زیهههههههههران وه
 . (191-133ص،  9039)عبدال كی  ، رۆك كۆمار سه  كان درایه رله په
.تالفههڵگرتنیخهه-4

و هاوڕێكهههههههههانی  مال( فا كهههههههههه )مسهههههههههتهزرانهههههههههدنی ڕژێمهههههههههی كۆمهههههههههاری  دوای دامه
  نههههههده رچه ت  هه رفههههههه ی خههههههه وه تكردنههههههه بههههههۆ ره سههههههازی  ئامههههههاده  سههههههتیان كههههههرد بههههههه ده
سههههههت  ئاسههههههانی ده  بوو بههههههه نههههههه  ل ئامههههههاده گههههههه  وه بوو كههههههاریێكی ئاسههههههان نههههههه  مههههههه ئه

  كان لهههههههههه تیه سهههههههههایه كه  نهههههههههدێك لهههههههههه وف پاشههههههههها و هه ره بهههههههههن  لیفهههههههههه رداری خه بهههههههههه
  وه ك سهههههههمبولێك بمێنێتهههههههه بێهههههههت وه ده  لیفهههههههه خه  پێهههههههاون وابهههههههوو كهههههههه ڵسهههههههتكارن رهه به

  وه گههههههوێی بههههههه مال( فا كههههههه )مسههههههتهاڵم  ، بههههههه اریمی كۆمهههههه سیسههههههته  ك لههههههه وه  باشههههههتره
قۆنهههههاغێكی ئاسهههههایی دانههههها   ی بهههههه لیفهههههه می خه رده ی ربهههههرد و سهههههه لیفهههههه ڵكو خه دا بهههههه نهههههه
سهههههههمبولی   تیان بهههههههه رفهههههههه خه ، وه  رێوه دا تێپهههههههه م قوناغهههههههه لێك بهههههههه موو گهههههههه ههههههههه  كهههههههه

وتههههههن  دانی و پێشههههههكه و نههههههاتوانێ ڕێگههههههای ئههههههاوه ئههههههه  كههههههه وتووی واڵت نههههههاوبرد دواكههههههه
  بۆتهههههه  مێنێ و كهههههه نهههههه  تهههههه رفه م خه ئهههههه  كهههههه  ههههههاتووه  وه كهههههاتی ئهههههه  بۆیههههههر  بهههههه  بگرێتهههههه

 (.42)نورالدین،م.س ، صواڵتدا  ژاری له زانی و هه ی نه وه هۆی باڵو بوونه
ن  نجومهههه ی ئه كهههه اڵتی سهههولتان پرۆژه سهههه ی ده وه م كردنهههه بهههۆ كهههه مال( فا كهههه )مسهههته
و   و پایهههههه  كان و پلهههههه نهههههده سهههههت و پێوه ی سهههههولتان و ده رماڵهههههه ده  وه م كردنهههههه بهههههۆ كهههههه

 سند كرد. په رباری سولتان كانی ده دانه كانی خانه میره
ی سههههههولتان  واده خانههههههه  نههههههدێك ڕێكههههههاری تههههههری دژ بههههههه هه  م ڕێكارانههههههه پههههههاش ئههههههه

فا  )مسهههههههتهكانی  كۆنهههههههه  یاره نهههههههه  رزبۆوه ناو واڵتهههههههدا بهههههههه زایی لهههههههه ی نهههههههاڕه كهههههههه و پێگه
یان كڵ كان خهههههههه شهههههههاره  رسهههههههتۆكراتی و لهههههههه انی ئهههههههاینی و چینهههههههی ئهو پیهههههههاو مال( كهههههههه
ر  هههههههه هێلێت واڵتههههههدا نههههههه  ت و ئیسهههههه م لههههههه رفههههههه وێت خه یههههههه وا ده  داو كههههههه هانههههههده دژی
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  كێكان كههههههههههه جیهههههههههههانی ئیسهههههههههه م یههههههههههه ی ركرده دا بههههههههههوو دوو سههههههههههه م كاتههههههههههه لههههههههههه
و  ربههههههههههڕی و دژی ئههههههههههه زاییههههههههههان ده ریتانیا ناڕه بههههههههههه  بههههههههههوو لههههههههههههنههههههههههدی )ئاغاجان(

نها  ك تههههههه م نههههههه ئههههههه  ر گوایههههههه بههههههه  گیرێتههههههه ده  لیفههههههه خه  ر بههههههه رمبههههههه به  ی كههههههه رانهههههههڕێكا
، دوای   و جێنشهههههههینی جیههههههههانی ئیسههههههه مه  لیفهههههههه ڵكو خهههههههه كان بهههههههه ی توركهههههههه لیفهههههههه خه

جێ  سهههههههت بهههههههه كان ده مالیهههههههه كهبهههههههوو   وه كانهههههههدا ئهههههههه م ڕۆژنامه ی ئهههههههه وه بهههههههاڵو بوونهههههههه
  ئینگلیههههه ه  و پیههههاوه ئهههههه  وت كههههه ركههههه ده كهههههرد و  تیه سههههایه م كه دوا داچونیههههان بهههههۆ ئههههه بههههه
 كههههههان ئینگلی ه  ل زانههههههی كههههههه هههههههه  ی بههههههه مههههههه ئه  بۆیههههههه  ریتانیایههههههه واڵگری به هه ربه سههههههه و 
  وه ڕێگههههههای ئاغاكانههههههه  لههههههه  لی توركیهههههها وه نێههههههوان گههههههه  نههههههه كی بخه ره و  دووبههههههه یانههههههه ده
نههههههاوخۆ  ڕی شههههههه  سههههههتیانه به كارووبههههههاری نههههههاوخۆی توركیهههههها و مه  نههههههه ربده سههههههت وه ده
 .(119-193،  9039)عبدال كی  ، لبگیرسێنن هه

زانههههههههی  ده  روه كۆسههههههههپێكی گههههههههه  ی بههههههههه لیفههههههههه بههههههههوونی خه مال( فا كههههههههه )مسههههههههته
ڕا  گههههههه تێك ده رفههههههه ده  لههههههه  ربۆیههههههه هه كانی  و ئامانجههههههه  رنامههههههه و به م پههههههڕۆژه رده بههههههه له

دا  ێهههههههره، ل  وه زگاكهههههههانی عوسهههههههمانی پهههههههاك بكاتهههههههه و دام و ده  لیفهههههههه خه  واڵت لهههههههه  كهههههههه
  پههههههههڕۆژه 1/1/3294  ل هاوڕێكههههههههانی لههههههههه گههههههههه له  ڵ انی بۆیههههههههه هههههههههه ی به م دۆخههههههههه ئههههههههه

ر  سههههههه كوو گفتگههههههۆی له ران تههههههاوه نی نوێنههههههه نجومههههههه م ئه رده بههههههه  بریارێكیههههههان خسههههههته
 مال( فا كههههههه )مسههههههتهدا  نائاسههههههاییه  وه م كۆبونههههههه ت لههههههه رفههههههه هێشههههههتنی خه ن بههههههۆ نه بكههههههه

كان  دانههههههه ر ئاغههههههاو خانه بههههههۆ سههههههههێههههههرش كههههههردن   ش كههههههرد بههههههه وتههههههارێكی پێشههههههكه
  كه یاسهههههایه  پهههههرۆژه  بوو كهههههه وه پیهههههاوی ئینگلیههههه  نهههههاویبردن ئهههههه  سهههههتی پێكهههههرد و بهههههه ده

  وه سههههههند كههههههرا ، دوای ئههههههه ر درا و په سههههههه ڵسههههههتی كههههههردن بڕیههههههاری له رهه بههههههێ به  بههههههه
  لیفههههههه خه  مبۆل نههههههارد كههههههه سههههههته وایی ئه رمانره رمانێكی بههههههۆ فههههههه فههههههه مال( فا كههههههه )مسههههههته

ل  گهههههه ، له و دیهههههوو سهههههنوری بكهههههات اڵت ئهههههاودیوی ئهههههه رۆژههههههه  ر لهههههه بهههههه بكاتسهههههتگیر ده
كان  ی عوسهههههههههمانیه لفیهههههههههه ت عبدالمجیهههههههههد پاشههههههههها كۆتههههههههها خه رفهههههههههه خه  وه هشهههههههههان ڵوه هه
  نێردرێنههههههههههه و و ده خرێنههههههههههه ی واڵتههههههههههی دوورده وه ره ی بههههههههههۆ ده واده ل خانههههههههههه گههههههههههه له

كههههههۆچی دوای   لیفههههههه خه 3244سههههههالی   لههههههه رنسهههههها باشههههههوری فه  درووگههههههی )نههههههیس( لههههههه
 (.911،ص3223شاكر،)خاك سپێردرا  به  واڵتی سعودیه  كرد له

ر  سهههههههههههه نی نیشهههههههههههتیمانی توركیههههههههههها بڕیهههههههههههاری له نجومهههههههههههه ئه 90/4/3294  لهههههههههههه
  وێتهههههه كه واڵت ده  سهههههتوره م ده پێهههههی ئهههههه  بهههههه  بهههههه  سهههههتورێكی نهههههو  داه ۆ واڵت كهههههه ده

بردنی  رێوه ی بههههههه بنچینههههههه  تهههههههبێ ت ده لمانیههههههه عه  بردن كههههههه رێوه قونههههههاغێكی نههههههوێی بههههههه
اڵتی بههههههار بههههههۆ  سههههههه ده  كههههههه  وه كرایههههههه ده  وه خت لههههههه دا جههههههه سههههههتوره م ده لههههههه  وه واڵت
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دا  سههههههتوره م ده كههههههات لههههههه تی ده رایههههههه ران نوێنه نی نوێنههههههه نجومههههههه ئه  بێههههههت كههههههه ل ده گههههههه
سهههههنوری بهههههۆ ئهههههاین دیهههههاری   اڵتی ئهههههاینی ناكهههههات وه سهههههه ت و ده رعیه شهههههه  بهههههاس لهههههه

تی  وڵهههههههه رمی ئهههههههاینی ده فهههههههه  ئهههههههاینی ئیسههههههه م بهههههههه  ت كههههههههڵێههههههه ها ده روه كهههههههرد ، ههههههههه
 (.113،  9039)عبدال كی  ،  توركیایه
 رۆك كۆمههههههههار دابههههههههوو سههههههههه اڵتێكی زۆری به سههههههههه ده 3294سههههههههالی  سههههههههتوری ده

زیهههههههران  رۆك وه ، دیهههههههار كردنهههههههی سهههههههه كانی واڵت  كهههههههداره چه  رۆكی هێههههههه ه م سهههههههه وه
ر  سههههههههه زیههههههههران و واژووی له نی وه نجومههههههههه نههههههههدامانی ئه مان و ئه رلههههههههه نێههههههههوان په  لههههههههه

لی  گهههههههه  سهههههههتوره م ده كهههههههرد ، ئهههههههه زیهههههههران ده نی وه نجومهههههههه كهههههههانی ئه یاسههههههها و بریاره
ت  تهههههورك ڕه  لهههههه  ی تهههههر جگهههههه وه تهههههه نههههها بهههههوونی نه تهههههورك داده  موو بهههههه توركیهههههای ههههههه

 .(33،ص9090)نورالدین،كاری پێكرا 3230تا سالی  ستوره م ده ئه  وه كرایه
پێههههههی   هبهههههه اگڵ همههههههۆك ی هو كاتهههههه هئهههههه ری سرووشههههههتیی ووردی سههههههه  ر بههههههه گههههههه ئه 
 ریهههههب ڵ گهههههه هونجهههههاو بهههههوو لگ سههههه میئی اسهههههاكانی  هو انیهههههژ هد  هانیسهههههاڕێ و اسهههههای و هئههههه
ی تهههههه هعههههههیر هشههههههاڵی بههههههای  هادیسههههههی  هسههههههت هرجهههههه هبهههههه تانڵسههههههو  ه، وانیههههههكان هر هبههههههاو و
ی كههههههان هرجهههههه همهههههه  هلهههههه كێههههههك هیههههههی  هو هر ئهههههه هبهههههه ه( لهههههه193ر ، 9033،  سیلههههههو) كههههههرد هد

 ت هیههههههلمان هعهههههه  هكهههههه بههههههوو  هو هئهههههه ایههههههتوركی تههههههاڵو  هبهههههه داننههههههان ۆبهههههه كههههههان هیههههههیئاواڕۆژ
  هو هكهههههرد ت هری سههههه میئی اسهههههاكانی مهههههوو ههههههه مال( فا كهههههه )مسهههههته ت،ێهههههبكری جههههه هبهههههێج
 و (د هسههههههع هئهههههه امههههههود همهههههه)ۆی سههههههت هئهههههه  هخسههههههتی سههههههریسوی اسههههههایی رانههههههگێر هو  هو
 و هئهههههی ێهههههپ  هبههههه  ها كهههههرد كهههههیهههههتوركی اكهههههانگداد  هبهههههی رمهههههان هفههههه  هكههههه هانهههههگێڕر هو اشپههههه
ی نهههههوی نههههه هد همهههههی كههههه هیاسهههههایی  هو هاش ئهههههپههههه (11ر  ، 3223 شهههههاكر،) نڕۆبههههه  هانیاسهههههای
 ر هبهههه هلهههه ، هئههههاراو  ههاتههههی یهههه هشههههیی ڕانكههههارگۆڕ ، هو هرتههههی گتهههه هعههههیر هشههههی اسههههایی اێگههههج
 كههههرد،ی  انههههێخی كاروبههههار ۆبهههه بههههردن سههههت هدی تهههه هجورئهههه مال( فا كههههه )مسههههتهی  هو هئهههه
 تێههههههههتوانر هدی نیگههههههههۆڕ  هبهههههههه  ه، كهههههههه  هیههههههههاگڵ همۆكی ر هنههههههههێكهپێ نیتههههههههرگرنگ  انێههههههههخ
 ر هسهههههه هبهههههه انیههههههانكارگۆڕ  هكهههههه ى هانیاسههههههای و هئهههههه نیتههههههرگرنگ ، تێههههههدرگۆڕب اڵگ همههههههۆك

 و هئههههه مهههههوو ههههههه و دان قاڵ هو تهههههی نهههههژ هفر ى هو هشهههههاندن هوڵ ههههههه  هلههههه بهههههووی تهههههیبر ههههههات
 ت هئههههافری كسههههانبوون هیهههه و ت هئههههافر م هرد هبهههه هلهههه بههههوون سههههت هربهههه هبهههه  هكهههه ى هانیاسههههای
ن  هیههههر رۆز ۆك بههههۆشههههۆی ههههه  هبههههوو  هكههههی  هیاسههههای و هئهههه ماڵ بههههه كههههان، همافهههه  هلهههه اویههههپ و

  هكهههههه مانڵموسهههههه  هریهههههه هغههههههڕی كههههههو ڵ گههههههه هل بههههههوو مانڵموسههههههچههههههی كی ریههههههگر ههاوسهههههه
ی یاسهههههایی كێكهههههار و درا هد نجهههههام هئهههههی یئاسههههها  هبههههه  هو هاكانهههههگدادی اێگهههههڕ  هلههههه شیهههههو هئههههه

ۆی خههههی نیئهههها  هكهههه بههههوو ههههه ى هو هئههههی مههههاف بههههال ی كێسهههه هكههه مههههوو هههههه  هو هلهههه  گهههههج،  بهههوو
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 ۆبههههه تگۆڕێهههههب ایهههههتوركی تهههههوان هدیههههه هنههههه كۆژێهههههڕو  و هشههههه  هبههههه  هانیاسهههههای و هئههههه تگۆڕێهههههب
  هشهههههار  هلههههه رۆز  هبههههه و  ێهههههه  هبههههه مال( فا كهههههه )مسهههههته  هیهههههۆب وتهههههوو، هشهههههكی پێكهههههێتاڵو

  هكههههه ى هوندانهههههگ و هلههههه ت هنانههههه هتههههه كهههههرد هدی جههههه هبهههههێجی  هانیاسهههههای و هئههههه كهههههان هور گهههههه
  هنههههد چهههههر هههههه شههههار،  هلهههه بههههوون كیههههن  اخودیهههه نبههههوو ر هفهههه هنههههد همهههه هشههههێڵههههی ه ر هسهههه هلهههه

 انیهههه هو هئههههی تهههه هجورئهههه ماڵ بهههههر كرابههههوو  هبهههه هسههههت هد ۆبهههه انیههههماف رۆزی ردی تههههان هئههههافر
ی داوا و سهههههههتن هبهههههههو انیهههههههكان هردێهههههههم و بهههههههرا و بهههههههاوك ر هرامبههههههه هبههههههه  هكههههههه بهههههههوو هنهههههه

ی تههههههههر داخسههههههههتنگرنگ  هوانهههههههه هلهههههههه (113،  9039)عبههههههههدال كی  ، ن هبكهههههههه انیههههههههكان همافهههههههه
  هبههه ایهههتوركی اڵگ همهههۆك  هلههه بهههوو هههههڵی قهههووی كهههگێ هڕ  ها كهههیهههتورك  هوو لهههكهههان بههه هیهههك هتههه
 و ریهههههب  هو هیهههههاێگڕ  هلههههه  هكهههههان و هیعوسهههههمانی اهههههوكم  هلههههه  هد هن سهههههینهههههد چههههههی یهههههاێژدر

  هنانێشههههههو و هلهههههه انیههههههۆخی یشههههههاۆبی كههههههات و نراێناسهههههه هد كڵ هخهههههه  هبههههههی نیئههههههاڕی  هبههههههاو
ی كهههههار  هبههههه سهههههتان هدڵههههه هكهههههان ه هیهههههك هتهههههی نییئهههههای كهههههار  هلههههه  گههههههج بهههههرد هرد هسههههه هبههههه
ی عوسههههمانی تهههه ڵهههههو هدی دانڵهههه هره هسههههی كههههات  هلهههه  هیههههۆب ر هههههه ،یكلتههههور وی تهههه هیهههههاڵمۆك
ی تههههه هڵهههههو هدی زرانهههههد هدامههههه اشپههههه ماڵ بهههههه، بهههههوو ههههههه انیهههههكارای كهههههێلۆر كهههههان هیهههههك هتههههه
ی كهههه هیهههه هشهههه هر هههههه  هتههههر بههههی كههههان هیههههنیا ئاگههههز هد ك هو كههههان هیههههك هتهههه كوررێسههههی ایههههتورك
  هتهههههاڵ هسههههه هد  هو كهههههران، بهههههان و ایهههههتوركی  هكههههه هیهههههێنو  هتههههه هڵهههههو هد ۆنهههههرا بههههه هدادی اسهههههیس
  هلهههه  هكهههه بههههووی نییئههههای كاروبههههاری تهههه هیههههرا هبهههه هوڕێ هبههههۆڵی نترۆكهههه رژێهههه  هلهههه كههههان هیههههنیئا

  هو هیهههههههاگز هد و هئهههههههی اگهههههههێر  هلههههههه مال( فا كهههههههه )مسهههههههتهبهههههههوو، زرا هدامههههههه 3294ڵی سههههههها
 مال( فا كهههههه )مسههههتههههههها  هرو هههههه كههههردی كهههههان ڕه هبههههاو رویههههبی نیگهههههۆڕو  نیئههههاۆڵی نترۆكهههه
 نههههها هدادی یوتهههههو هدواكهههههی  هو هوكردنهههههاڵبی كهههههارۆه  هبهههههی كهههههان هیهههههنیا ئاگهههههز هو د  هیهههههك هتههههه

ر  هبههههههههه هلههههههههه  هو ، (dogan ،9033 ،991 ،994) دای داخسهههههههههتنی اریهههههههههبر  هیهههههههههۆب ر ههههههههههه
 انیهههههگ ڕه كێنێشههههو مههههوو هههههه  هلهههه واڵربهههه هبههههی كههههه هیهههه هوێشهههه  هكههههان بهههه هیههههك هتههههی  هو هئهههه

ی نههههدناڵجوی توانهههها  هو بههههوو هههههه انیههههخوی یۆخهههه هربهههه هسهههه ك هیهههه هادڕ تهههها  هو بههههوویداكوت
 ن هخهههههاو  هكهههه ایههههتورك  هكهههه بهههههوو كێههههكارۆش ه هو هئهههه  هیههههۆب بهههههوو هههههه انیكڵ هخههههی  ێههههه

 كێههههكات  هنموونهههه ۆ، بهههه  هو هتێسههههت هبههههو انیههههژد بههههووی یهههه هو هتهههه هنهههه نههههدى هنههههاوی كههههێت هاكومهههه
  هكههههه دیهههههع هسههههه خێشهههههی تههههه هیهههههركردا هسههههه  هدا بهههههیهههههوڕ دیهههههع هسههههه خێشهههههی شهههههۆڕش  هكههههه
 مال( فا كههههههه )مسههههههته ، زازای زۆههههههه  هلهههههه بههههههووی نههههههد هقشههههههب هنههههههی ر گهههههههیكاری كێخێشهههههه
 ایهههههتوركی تهههههاڵ هههههههۆژری شههههه هبههههه  هلههههه كهههههان هشهههههێرو هدی  هیهههههك هشهههههت تهههههگ  هكههههه دایهههههاریڕب
ی  هیههههك هتههههی دامههههان هر ئهههه هسهههه هسهههه ا بههههوو بههههی اندنپسهههه چهههههدواتههههر ی اوگههههن ه، ههههه بخههههاتدا
ی ر همبێتپێسهههههه  هلهههههه  هار درا كههههههیههههههڕبی مههههههارۆكی كێرسههههههوم همهههههه  ه، بههههههكههههههان هشههههههێرو هد
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  یهههههه ش هكاتههههه و هئههههه تههههها ماڵ بهههههه ت،ێهههههبكر  هغههههه هد هقههههه كهههههان هشهههههێرو هدی  هیهههههك هتههههه 3291
 (13ر  ، 3223 شههههاكر،) هیههههك هتههههی كههههان هندامهههه هئههههی سهههه ادان ۆبهههه نههههدرابوو هدانهههه ك هیسهههه ا
 ریگسههههههت هد  هبهههههه دایهههههه ێگهههههههر  هكهههههه ووچههههههر هد ك هیاسههههههای 3291ی ر همبههههههۆڤێن  هلهههههه ماڵ بههههههه

ی كهههههههێ یه  یههههههه دا هكاتههههههه و هلهههههه  هو كهههههههان، هشههههههێرو هدی  هیهههههههك هتههههههی انیهههههههقوتابی كردنهههههه
 ن هیههههههر  هلهههههه  هو ، هو هتههههههێبب  هكهههههه هیاسههههههایی سههههههتڵ هره هبهههههه  هكهههههه بههههههوو هنهههههه نۆیزسههههههۆپۆئ

ی هههههههراو ژهو   هشهههههه ڕه هههههههه  هبهههههه تههههههاتورك هئهههههه مههههههال هكههههههی  هكهههههه ها بههههههی نههههههدامان هئهههههه
ی ووڕ  هلهههههههی ریگمهههههههار هدی  هو هوبوونهههههههاڵبی كهههههههارۆه  هبنههههههه هد  هكهههههههران كههههههه هردیههههههه هسههههههه
  هبهههههه كههههههان هشههههههێرو هدی  هیههههههك هتههههههی  هو هئهههههه ر هبهههههه هلهههههه ههههههها هرو هههههههه  هو ، هاویجۆلۆیدیههههههئا
ی كههههه هر هسهههههی كهههههارۆه  ههههههها بههههه هرو ههههههه  هو كهههههران هردیههههه هسههههه داههههههاتووی كینۆیزسهههههۆپۆئ
اسهههها ین یتههههرگرنگ  هان بههههیهههه هانیاسههههایو  هكههههان ئهههه هیههههمال هكهههه  هدران، ومهههه هڵهههه هق  هت لهههه هانههههیخ
  چههههههارپ  چههههههارپ و تێنهههههدر هلب ههههه ههههههه  هو گهههههه ڕه  هلههههه تێهههههب هد وابهههههوو انیهههههپێ  هنههههها كههههه هداد
 ن هیهههههههر  هلههههههه كهههههههرا ۆبهههههههی  هو هكردنیشههههههه  هو هیهههههههگرنگ  هبههههههه  هاریهههههههڕو ب هئههههههه  هو تێهههههههبكر
  هلههههه  هكههههه مهههههدا هلههههه هقههههه  هلهههههی شهههههۆڕش نیتهههههرگرنگ  هبههههه  هو م یتههههها ركۆیهههههوینی  هنامهههههڕۆژ
ی تههههه هیههههههاڵمۆك وی اسهههههیس  هیهههههانكارگۆڕ  هو هلههههه  گهههههه. جتێهههههكراب  هو هتاتوركههههه هئههههه ن هیهههههر
ی كێشهههههۆڕش  هكهههههرا بههههه  هو هتوركهههههتا همهههههال ئههههه هكهههههی تهههههر چههههههر یژ هلههههه  هكهههههان كههههه هیهههههنیئا و

 دانههههاێی نههههو كىێسههههتمیس كههههان هیههههنیئا  گهههههندنیخوی نێشههههو  ه، لهههه مههههدرا هلهههه هقهههه  هلههههی كلتههههور
ژی ێلۆكهههه 3214ڵی سهههها  هلهههه  هو ، تێههههب وتههههن هشههههكی پێمهههها هبنهههه ر هسهههه هلهههه  هكهههه نههههدنێخو ۆبهههه

ی ااسههههههی  هلهههههه  هو داخسههههههت ڵمبههههههو هسههههههتیئ  هلههههههی كههههههان هیههههههنیئا  هت و زانسههههههت هعههههههیر هشهههههه
ی نههههانێكاره هبهههه ك هیهههه هوێشهههه مههههوو هههههه  هبهههه  هكهههه كههههرد ریههههێگجی كهههه هیهههه همههههادی نههههوی سهههه ادان

 اگههههداد 3294ڵی سهههها  هلهههه  هختهههه هو شپههههێ  هو كههههرد هغهههه هد هقههههی اسههههیسی كههههار ۆبههههی نیئهههها
، merryman؛ dogan ،9033 ،991،992)  هو هشههههههههههاند هوڵ ههههههههههههی كههههههههههان هیههههههههههرع هشهههههههههه
 یسههههههانین  هلهههههه  هو هئههههههی اڕ هر ه(. سهههههه31-39، 9034امههههههود،  هد و مهههههه هامهههههه ه؛ ئهههههه39، 9031
ی نیئهههههههها  هكههههههههرد كهههههههه هد  هو هى بهههههههه ژهئامهههههههها  هكهههههههه 3294ی سههههههههتور هدی 9  همههههههههاد 3293

 (.Unsal ،3232 ،19)   هو هیشا هوڵ هه  هیایتوركی رم هفی نیس م ئایئ
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لتتتتتتتتتتهكانتیوڕۆشتتتتتتتتتتن یریهاڵیتتتتتتتتتتهگۆڕانكتتتتتتتتتتاریئتتتتتتتتتتابوریوكۆمهم/ریدووهوهتتتتتتتتتتته
. 1232-1223سااڵنی

.كانئابوریهگۆڕانكاریهم/كهیه
ی دار یههههههرما هسهههههی سهههههتمیس ههههههانیج مهههههوو ههههههه  هلههههه 3290ی ناڵسهههههای  همهههههاو  هلههههه
 ، ههههههانیج هلههههه  هو هبكاتههههه ایهههههجۆی خههههه سهههههتیوی هن تهههههاتورك هئههههه  ۆیههههههب ر ههههههه بهههههوو، بهههههاو

ی  وه ی دانهههههها بههههههۆ بۆژاندنههههههه ت پ نههههههی پێههههههن  سههههههاله وڵههههههه ده 3299سههههههالی   پاشههههههان لههههههه
  بهههههههه  درا بهههههههه دهرز  ) بهههههههانكی اعتمهههههههاد( قهههههههه وه ڕێگهههههههای بانكهههههههه  ئهههههههابووری واڵت ، لهههههههه

لی چنههههههین  ل و پههههههه م هێنههههههانی كههههههه رهههههههه كان( بههههههۆ به ن كههههههار و كارگههههههه هاواڵتیان)خههههههاوه
زرێنێت  كی سهههههههتراتی ی دابمهههههههه یهههههههه نهههههههد كارگه سهههههههازی ، تهههههههوانرا چه و رسهههههههتن و پیشه

ی  ز و كارگهههههههههه ی كاغهههههههههه ی ئاسهههههههههن و پهههههههههواڵ كارگهههههههههه وه ی تواندنهههههههههه ك كارگهههههههههه وه
 (.33-32 ،9034امود، هم و د هام هئ)نتۆ چیمه

ی نههههههد هوی ی پهههههههاتنههههههانیبنڵههههههی و هههههههه دا یههههههه هماو و هلههههههی كههههههانڕێهاو و تههههههاتورك هئهههههه
ی  پێههههههن  سههههههاڵه 3293سههههههاڵی   لههههههه ، ئههههههاوای ڕۆژكههههههان ه یههههههه ڵ گههههههه هل دا هد انی هسههههههتانۆد

سهههههههازی قهههههههورس بهههههههه  زرانهههههههدنی پیشه سهههههههتی دامه به مه  سهههههههتی پێكهههههههرد بهههههههه م ده دووه
سهههههههتی  بههههههها ده كارهڵوز و  ك خهههههههه ی خهههههههاوی واڵت وه سهههههههه ره كه  سهههههههتن بهههههههه پشهههههههت به
  ی ئهههههابوری واڵت بهههههه باره زران ، قهههههه دامهههههه  مهههههدا بیسهههههت كارگهههههه كه پ نهههههی یه  پێكهههههرد لهههههه
ڕێههههههههی   ی دراوی بیههههههههانی لههههههههه كجار زۆر زیههههههههادی گههههههههرد و ، ڕێههههههههژه كی یههههههههه یه شههههههههێوه

 3210ی ناڵسهههههای تههههها هر هسههههه  هلهههههبینهههههین  ده  بۆیهههههه سهههههت ههههههات ، ده به  وه كردنهههههه نارده هه
ی اگهههههز هد نینهههههد ی چههههههزرانهههههدن هدامههههه  هبههههه سهههههتا ههههههه ت هاكومههههه ایهههههتورك  هلههههه  هدواو  هبههههه

 و ت هاسههههههیس اوازیههههههجی رۆجهههههه نینههههههد چههههههه  هلهههههه كهههههههاتبووپی  هكهههههه  رنههههههی گئههههههابوور
ی  هوشهههه ،" میتههههاتێئ" نههههراێلی نههههاو  ێیهههههنو  هو هب وتنهههه و هبهههه سههههت هوی ی پهههههكههههان هاوگههههن هههههه
 تێهههههد ت هڵهههههو هدی مانههههها  هبههههه  هكههههه etatی نسههههه ڕه هفهههههی  هوشههههه  هلههههه  هنهههههراوێره هد  میتهههههاتێئ
یی  هشهههههیم ههههههه  هبههههه ویڤی ئهههههاكت  هبههههه ت ڵههههههو هد  هكههههه  هكهههههێت هڵهههههاا  هكههههه  یهههههه هو هئهههههی مانههههها  هو

ی ڕ هر و بهههههههاویهههههههب (okyar ،3231 ،23)یئهههههههابوری كاروبهههههههار  هلههههههه تێهههههههب هد كێشههههههه هبههههههه
 رویهههههب ی ههههههی شهههههتی گكههههه یه هوێشههههه  هبههههه ماڵ بهههههه بهههههوون نهههههد ههههههه ڕه  هفهههههر تهههههاتورك هئههههه
 مال( فا كهههههه )مسهههههته،  و هئهههههی ریهههههر ب هسههههه هبههههه بهههههوو هنههههه ڵزا ۆوتههههه هئهههههی ئهههههابوری كڕێ هبهههههاو
ی ئههههابورگههههی ن هجهههه  هلهههه  گهههههرنگر ۆز وا هكهههه انههههدی گهای ڕایههههتوركی كڵ هخهههه  هبهههه تههههاتورك هئهههه
 انیههههوتن هركهههه هسههههی ربههههاز هسههههی نهههه یهههههر  هلهههه ك هرو هههههه ننێههههسههههت ب هد هوتههههن بهههه هركهههه هسهههه
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  هو یهههههههههههههئابوری وڕ  ه(. لههههههههههههLandau  ،3234  ،311- 314) نههههههههههههاێه سههههههههههههت هد هبهههههههههههه
  هن لهههههههه هكههههههه هخههههههههت د هتهههههههیاپی نی گههههههههۆڕیری هسههههههه  هو هخهههههههه یههههههههبا  هبهههههههه وونوسهههههههانێژم
ی اسهههههتڕ هناو  هتهههههێو هكههههه هد  هر هن ههههه هئهههههی  هو هئههههه ر هبههههه هلههههه  هر هن ههههه هئههههه ۆبههههه  هو هڵهههههنبو هسهههههتیئ
  هو هلهههه  گهههههج ۆڵنههههاد هئهههه  هبهههه بههههوو دانگیههههرنگ  هر هن هههه هئهههه  هبهههه دانگیههههرنگ  ۆیهههههب لۆنههههاد هئهههه
ڵهههههی و هههههه  هو هووڕ نینهههههد چههههه  هلههههه تههههاتورك هئهههه ماڵ بهههههه وابههههوو كێونهههههدگ ك هو  هر هن هههه هئهههه

و  هئهههه ۆر بهههه هك، هههههیههههخت هتههههیاپ  هبهههه  هسههههتیشای كێنێشههههو  هتههههێببی  هو هئهههه ۆبهههه دای نگههههۆڕی
یههههی وزا هسهههه  هو بهههه  هور ی گههههه هبههههاخ و جههههادی دروسههههت كردنهههه  هسههههتا بهههه هههههه  هسههههت هبهههه همهههه

ی نهههههه یهههههههر  هلهههههه. یر ههونهههههه و  ایسههههههۆمی نێههههههها شههههههو هرو هو ههههههه  هكهههههه هشههههههاری كردنهههههه
 نینههههد چههههه  هكهههه  هر هن هههه هئههههۆی زانكههههی  هو هكردنهههه  هبهههه سههههتا هههههه  هو هركردنههههێف و  هرد هرو پههههه
و ی ارینههههدز هئهههه وی رمانسههههاز هد  هوانهههه هلهههه رتبههههووگ ۆخهههه هلههههگههههی رنی گزانسههههتی شهههه هبهههه
 تههههههاناڵوی  هزخانههههههڵیۆبا ۆبهههههه  هخانههههههاڵبای ههههههها دروسههههههت كردنهههههه هرو ه...هتههههههد. هههههههیانگبازر
، okyar)یرزشههههههههه هوی اركی چهههههههههنێشهههههههههو و  هشهههههههههخانۆخ هنهههههههههی كردنههههههههه دروسهههههههههت و

3231 ،23). 
ی پێهههههی  هو هئههههه ر هبههههه هلههههه دا كهههههان هونهههههدگ  هبهههههی رۆزگهههههی رنگ  هو هتهههههری كههههه یههههههر  هلههههه 
ی تههههه هارمهههههی كهههههان هونهههههدی گ هو هئهههههۆی هههههه هبههههه  هكانههههه هونهههههدی گرزار هقههههه و هئههههه  هكههههه وابهههههوو

  هبهههه  ۆیههههه، بۆییخهههه هربهههه هسههههی ر هشههههی كههههات هان دا لههههیههههتاتورك هئههههی  هكهههه هو هنههههب وتی رۆز
  هت و لههههههدروسههههههت بكهههههها ۆان بههههههی هو قوتابخانههههههی ندروسههههههت هى تهههههه هبنكههههههی زانههههههگههههههی رنگ
ی اڕێگهههههه  هبهههههه  هو هسههههههت هبهههههه كههههههان هشههههههار  هبههههههی كههههههان هونههههههدگ  هو هبانهههههه و ای ڕێگههههههووڕ

  هننههههه یهههههه گهب ئاسهههههانی كههههه یه هوێشههههه  هبههههه انیهههههكان همههههه هرهههههه هبههههه ى هو هئههههه ۆبههههه ۆوخههههه هراسهههههت
ی ۆڕتههههی دروسههههتكردن  هسههههتا بهههه هاشههههان هههههپ.  هو همهههه هكههههی كهههه هیههههوێچت  هبهههه و كههههان هشههههار
 هههههههها هرو هههههههههڵی كشهههههههتوكای و هز  هبههههههه دانگیهههههههرنگ و نهههههههداو هبهههههههی دروسهههههههتكردن و ئهههههههاو
 وڵی كشههههتوكای بههههوار  هلهههه نههههانێكاره هبهههه ۆبههههڕی كهههه وتههههوى هشههههكی پێرێئههههام نینههههد چههههه
ی  نههههپ  هلهههه كێشهههه هك بهههه هرو هههههه  ه، وكههههان هاریههههجوت ر هسهههه هبهههه كههههردی شهههه هدابههههیی اۆڕخهههه هبههه

 ر هبههههههه هلههههههه  هو. ن یههههههههخاژێدری رز هقههههههه  هاران بهههههههیهههههههجوت  ها بهههههههد هد ى هنیشهههههههپێی ئهههههههابور
 سههههت هبههههی شههههتپ تههههاتورك هئهههه بههههوو م هكههههڵی كشههههتوكای اربههههو  هلههههیههههی زا هشههههاری  هو هئهههه

 و ایمانڵ هئهههههههههههههههه  هلههههههههههههههههڵی كشههههههههههههههههتوكای بههههههههههههههههواری انیههههههههههههههههزا هشههههههههههههههههار  هبهههههههههههههههه
 (.Landau،3234،314- 313)نسا هر هف

  هبههههههه  هو هر هووبهههههههی ڕووڕ  هلهههههههی ڵكشهههههههتوكای و هز  هباسهههههههی نههههههه یهشهههههههای  هو هئههههههه 
  هبهههه كههههان یهڵكشههههتوكا  همهههه هرههههه هبهههه  هو هلهههه  گهههههج ، كههههردی ادیههههز اوچههههر هبههههی كهههه یه هوێشهههه
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ڵی كشهههههتوكای بهههههوار نهههههها هتهههههی ئهههههابور  هبههههه دانگیهههههرنگ.  هو هرزبهههههوو هبههههه رۆزی كێئاسهههههت
  هوانههههه هلههههه نهههههای اوگهههههن ههههههه نینهههههد چهههههه  هو هشهههههیساز هشهههههی پیوڕ  هلههههه كوڵ هبههههه  هو هرتهههههگ هن

ی كێبههههانك ههههها هرو هههههه ، هتههههد...كههههر هشهههه و ۆنتهههه همههههچی ئاسههههن،ی  گهههههكاری كردنهههه دروسههههت
  یهههههههاركچ ۆبهههههه شههههههتپڵاپ  هتههههههێبب ى هو هئهههههه ۆبهههههه ر همۆسههههههی بههههههانكی نههههههاو  هبهههههه  هو هكههههههرد

. بههههها هكهههههار ى گهسهههههتیو نینهههههد ی چههههههزرانهههههدن هدامههههه  هلههههه  گههههههج  هو هئههههه. كهههههان یهسهههههاز هشهههههپی
ی ووڕ  هلهههه نههههای باشههههی اوگههههن هههههه تههههاتورك هئهههه  هكهههه  یههههه هو هئهههه  هباسههههی نهههه یهشههههای  هو هئهههه

 نێشهههههو ماڵ بهههههه بهههههوون وكچهههههبی اوگهههههن ههههههه كهههههان هاوگهههههن ههههههه  هنهههههد چههههههر ههههههه ، هو یههههههئابور
(.32-33 ،9034امود، هم و د هام هئ) دا هكات و هل بوو ارید ى هنج په

ما  و بنههههههههه كێك بههههههههوو لههههههههه رۆژئههههههههاوایی كردنههههههههی ئههههههههابوری توركیهههههههها یههههههههه  بههههههههه
م  كهههههرد بهههههۆ ئهههههه ر ده سهههههه جهههههدی كهههههاری له  مال( زۆر بهههههه فا كهههههه كانی )مسهههههته كیه ره سهههههه
نی  نجومهههههههههه ڕێی ئه لهههههههههه  بوو كهههههههههه و پ نهههههههههی خهههههههههۆی ههههههههههه  رنامهههههههههه ش به سهههههههههته به مه

ر  بههههههه كههههههرد له ر ده سههههههه تیش كههههههاری له اكومههههههه  نههههههه سههههههای بههههههۆ دادهیا  وه میشههههههتیمانیه
ر  سهههههه ن  داڕمهههههابوو له دا ئهههههابووری توركیههههها پهههههاش جهههههه مه رده و سهههههه لهههههه  ی كهههههه وه ئهههههه
كانی  سهههههااڵنی بیسههههههته  لهههههه  ر بۆیههههههه زرا بهههههوو ههههههه تی تهههههوردی دامههههههه مای فیودالیهههههه بنهههههه
سهههههازی  ی پیشهبهههههوار  وێت لهههههه كان پهههههێش بكهههههه ورووپیهههههه شهههههانی ئه  یتوانی شهههههان بهههههه نهههههه

كهههههههها  كان و جوتیاره وییههههههههه ن زه ت ئاسههههههههانكاری بههههههههۆ خههههههههاوه و كشههههههههتوكاڵدا اكومههههههههه
چههههههوو ،  و داڕمههههههان ده ره پشههههههت گههههههو  خرابههههههوو بههههههه  ره و سههههههێكته ئههههههه  كردبوو وه نههههههه
  كی تۆكمهههههه یهههههه رنامه دارشهههههتنی به  سهههههتی پێكهههههرد بهههههه ههههههات ده ده  تی نهههههو  كهههههه وڵهههههه ده

ر  سههههههه سههههههتی گههههههرت به نگار ده م هههههههه هكهههههه یه  یرانههههههه و قه ر ئههههههه سههههههه بههههههۆ زاڵ بههههههوون به
ك هێڵههههههی ئاسههههههن ،  بههههههوو وه  وه سههههههته ده رتی گشههههههتیان به كههههههه  كان كههههههه كۆمپانیهههههها بیانیههههههه

  كان كههههههههههههههه كان و كارگههههههههههههههه كان ، دواتههههههههههههههر كانههههههههههههههه ره نههههههههههههههده ی به وه گواسههههههههههههههتنه
رتی گشههههههتی  نیشههههههتیمانمی كردنههههههی كههههههه  بههههههه  كانیان بیههههههانی بههههههوون واتههههههه نههههههه وه نه خاوه
 .(Landau،3234،314- 312)واڵت
مههههههی جیهههههههانی تهههههها  ری دووه توركیهههههها تهههههها پههههههێش شههههههه  وه پێكردنههههههه  جههههههێ ئامههههههاژه       
لمانیا  ل ئههههههه گههههههه كی باشههههههی له ندییههههههه یوه په 3241سههههههالی   ش لههههههه كه ره ڕاسههههههتی شههههههه ناوه

ئهههههههاڵوگۆری بازرگهههههههانی  3241-3243سهههههههاڵی   لهههههههه  وه ڕووی ئابووریهههههههه  بوو لهههههههه دا ههههههههه
% گشهههههههههت 10ی  ن یكهههههههههه  لوتكهههههههههه  هیشههههههههت لمانیای نهههههههههازی گه ل ئهههههههههه گهههههههههه توركیهههههههها له
  ی لهههههههههه وه پهههههههههاش ئهههههههههه  هێنههههههههها و وه كانی واڵتهههههههههی پێهههههههههك ده بازرگانیهههههههههه  ئهههههههههاڵوگۆره
دا توركیههههههها  ك ڕوویهههههههده دوای یهههههههه  ك لهههههههه ڕ یهههههههه شهههههههه   لمانیا كهههههههه كانی ئهههههههه شكسهههههههته
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توركیهههههههها   نههههههههده رچه هێنهههههههها، هه  ندیانههههههههه یوه م په ر كۆتههههههههایی بههههههههه كسههههههههه خۆ یه ڕاسههههههههته
ئههههههههابووری   رچاو بههههههههه وتنی بههههههههه ( تههههههههوانی پێشههههههههكهمال فا كههههههههه می )مسههههههههته رده سههههههههه له

-3291كانی) سهههههههاڵه  لهههههههه  بوو وه ك پێویسهههههههت بهههههههاش نهههههههه اڵم وه توركیههههههها بهههههههدات بهههههههه
 .(.41،ص 3233رزار بوو)اامد ،  ی زیو قه ملیۆن لیره 33  ( زیاتر له3212
كان.كانوڕۆشن یریهتیهاڵیهكۆمهگۆڕانكاریه/مدووه
.ترگومافیئافرهجلوبه-أ

نگاونان  و ههههههههه  وه تی نوێكردنهههههههه سیاسهههههههه  سهههههههت كهههههههرد بهههههههه دهمال( فا كه )مسهههههههته
نجام  رشههههههتی خههههههودی خههههههۆی ئههههههه رپه سه به  م گۆڕانكاریانههههههه ئههههههه  و ڕۆژئههههههاوا وه ره بههههههه
و  نهههههههدین ڕێكهههههههاری یاسهههههههای بهههههههۆی ن و دانهههههههانی چه نجومهههههههه پشهههههههتیوانی ئه  بهههههههه درا ده

  واتههههههه  ی نههههههۆزده ده سههههههه  هت لهههههه وڵههههههه زگاكههههههانی ده ن دام و ده ریههههههه جێكردنی له جههههههێ بههههههه
نههههههههدێك  ربوش و هه هێشههههههههتنی تههههههههه م نه می سههههههههولتان م مههههههههودی دووه رده سههههههههه  لههههههههه

،   ئههههههههاراوه  ورووپای هێنههههههههابووه ڕووی ئههههههههه  بههههههههه  وه كردنهههههههههك  گۆڕانگههههههههاری تههههههههری وه
ی  ب ه رپاكرد شههههههههههه ربوش بههههههههههه تهههههههههههشههههههههههۆڕێكی دژی  مال( فا كههههههههههه )مسههههههههههتهاڵم  بههههههههههه
سهههههتی پێكهههههرد و  خهههههودی خهههههۆی ده  تا لهههههه ره ، سهههههه كارهێنا جیهههههاتی بهههههه  لهههههه ورووپی ئهههههه

و سهههههوپادا  ت ل و اكومهههههه كانی نهههههاو پهههههارتی گهههههه ن یكهههههه  سهههههه وان و كه پاشهههههان پاسهههههه
  لهههههه ركهههههرد پهههههێ ده بڕیهههههاری  كان پهههههڕۆژه رلهههههه په  لهههههه ڵكهههههدا ر خه سهههههه به پاندی دواتهههههر سهههههه

و دادگهههههههای  ی ناپءشهههههههن پ ه شهههههههه  كههههههههدران  ی سههههههه ا ده سهههههههانه و كه ئهههههههه 91/33/3291
  كهههههههه ن ، تهههههههاوای لێههههههههات بكهههههههه  م یاسهههههههایه وی ئهههههههه یڕه پهههههههه  ارد گههههههههاسهههههههت  لی ڕاسهههههههپ

، Unsal)كههههههههههرا و زینههههههههههدانی ده درا سهههههههههه ا ده  پ ه پۆشههههههههههینی شههههههههههه ر نه سههههههههههه ڵكیله خه
3232 ،49.) 

وا و  جیهههههههاتی كهههههههه  وروپی لهههههههه ت و پهههههههانتۆڵی ئهههههههه ت چاكهههههههه ها اكومهههههههه روه ههههههههه
وتن و  ی پێشهههههههههكه نیشهههههههههانه  ك پۆشهههههههههاكی پیهههههههههاوان بهههههههههه ی عوسهههههههههمانی وه لته سهههههههههه

ی  نیشهههههههههانه  رگی میللهههههههههی بهههههههههه جهههههههههل و بهههههههههه ، وه دا ك ده ڵهههههههههه قه  ت لهههههههههه شارسهههههههههتانیه
  ی كههههههه و كارانههههههه ی ئههههههه درێههههههژه  ر لههههههه زانههههههی ، هههههههه رسههههههتی ده په یی و كۆنهوتوو دواكههههههه
  وروپی لهههههههه ی ئهههههههه ڵگهههههههه كۆمه  ی توركیههههههها لهههههههه وه نجامی بهههههههۆ زیهههههههاتر ن یككردنهههههههه ئهههههههه

دنهههههههههههههی كر  غهههههههههههههه ده قه  سهههههههههههههتی كهههههههههههههرد بهههههههههههههه ده 3293كانی سهههههههههههههاڵی كۆتاییهههههههههههههه
ژنهههههههان نابێهههههههت  ركهههههههرد وانی بڕیهههههههارێكی ده نی شهههههههاره نجومهههههههه ، ئهرپۆش (سههههههههایجاه)
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س  مێهههههرد و كهههههه  وه وانهههههه پێچه  ن بهههههه ر بكهههههه بهههههه بێهههههت فوسهههههتان له رپۆش بپۆشهههههن ده سهههههه
 (. (111-119ص،  9039عبدال كی  ، )كرێت و كاری ڵپێچی دادگا ده

  فتههههههه هه پشههههههویگههههههۆڕینی   سههههههتی كههههههرد بههههههه ده  و بڕیارنههههههه ركردنههههههی ئههههههه دوای ده
  نهههههده رچه هه گهههههۆڕی بهههههۆ ڕۆژێكهههههی ئاسهههههایی  وه رمیهههههه پشهههههوی فه  ینی لهههههه و ڕۆژی ههههههه

بههههههۆ كههههههار و كاسههههههبی رۆژی   فتههههههه موو ڕۆژانههههههی هههههههه هههههههه  وا هههههههاتووه  هو كۆنههههههه  لههههههه
ڕۆژی  ئههههههههاینی ئیسهههههههه م  ، لهههههههه  بههههههههووه رسهههههههتی ت و خههههههههوا په ینی بههههههههۆ عیبهههههههاده ههههههههه
هودی  ئهههههاینی یهههههه  لهههههه و  همم ك شهههههه ڕۆژی یهههههه سهههههی ی هئهههههاینی مههههه  ( و لهههههه ینی)جمعهههههه هه

  م ئاینانهههههههههه ك لهههههههههه ر یهههههههههه وانی ههههههههههه یڕه دا پهههههههههه م رۆژه ، لهههههههههه  بهههههههههووه  ممه ڕۆی شهههههههههه
بهههههۆ  مال( فا كهههههه )مسهههههته و نههههه ا كهههههردن رسهههههتی رسهههههتگاكان بهههههۆ خهههههوا په په  نهههههه كه ڕووده

ڕۆژی   لههههههه  فتههههههه گههههههۆڕینی پشههههههوی هه  ڵسهههههها بههههههه ڕۆژئههههههاوا هه  لههههههه  وه خههههههۆ ن یككردنههههههه
،  ی ویسهههههههتی زۆری هاواڵتیهههههههان وانهههههههه پێچه  ، بهههههههه م ك شهههههههه ینی بهههههههۆ ڕۆژی یهههههههه ههههههههه
ل  گههههههه بههههههۆ مههههههی دی گههههههۆری له  هجریههههههه سههههههاڵێ  ها رۆژ ژمێههههههری واڵتههههههی لههههههه روه هههههههه

 .(933، ص 9039ر ،  زوچه)وروپی ڕێكیخست واڵتانی ئه
كههههههای ما رع( ف هههههههی ئیسهههههه م بنههههههه )شههههههه زرانههههههدنی كۆمههههههاری توركیهههههها پههههههێش دامه
كههههههانگی   كههههههرا ، لههههههه و ده ێره كاندا پههههههه رعیه دادگهههههها شههههههه  لههههههه  بههههههوو وه نی ده یاسههههههای مههههههه

ر  سهههههههند كهههههههرد و یاسهههههههای هاوسهههههههه په نی سویسهههههههری ده یاسهههههههای مهههههههه 3291ئایهههههههاری 
 3293سهههههالی  كرا ، لهههههه غهههههه ده ژنهههههی قه فره  م یاسهههههایه پێهههههی ئهههههه  نی دانههههها بهههههه ده گیهههههری مهههههه

  ت بهههههه باره سهههههه  خۆگرتبهههههو كهههههه  ی لهههههه ( مهههههادده443)  م یاسهههههایه ئهههههه  وه مواری كرایهههههه ههههههه
،   قههههههههه فه و نهوه  ت و تههههههههاك و ژن و ژنخواسههههههههتن و لێكجیابوونههههههههه ئههههههههافره یكان مافههههههههه
زوو  ئهههههههههاره واج ی زه پرۆسهههههههههه  م یاسهههههههههایه پێهههههههههی ئهههههههههه  خێوكردن ، میهههههههههران بهههههههههه بهههههههههه
  واتههههههه  وه تههههههوانن جیاببنههههههه وێت ده ر كامیههههههان بیانههههههه هههههههه ژن و مێههههههرد  واتههههههه  یههههههه ندانه مه

،   ڕێگههههههههای دادگههههههههاوه  لههههههههه  وه شههههههههێته ڵبوه اتوانرێههههههههت هه ده  كه پرۆسههههههههه  هنهههههههه تههههههههاك ریه
ك  )وهنكسههههههههههههههههههان میههههههههههههههههههرات یه  ها ژن یههههههههههههههههههان پیههههههههههههههههههان لههههههههههههههههههه روه هههههههههههههههههههه

 .(914،ص9039عبدال كی ،)كن( یه
  لههههههههههه سههههههههههند كههههههههههرا ك په یاسههههههههههایه  ڵههههههههههه كۆمه 3214-3210كانی  سههههههههههاڵه  لههههههههههه

تی و  اڵیهههههههه كانی كۆمه كایهههههههه  شهههههههداری پێكردنیهههههههان لهههههههه تهههههههان و به نهههههههدی ئافره وه رژه به
  ت بهههههههه باره سهههههههتوری توركیههههههها سهههههههه (ی ده30ی ) همهههههههادد1/39/3219  لهههههههه ، سیاسهههههههی دا

 شههههانی  شههههان بههههه  ت كههههه ئههههافره  خشههههی بههههه ی به و مافههههه ئههههه  وه موار كرایههههه تههههان هههههه ئافره
نههههههههدامی  تههههههههوانێ خههههههههۆی بههههههههۆ ئه و ده ڵبژاردن هههههههههه  شههههههههداری بكههههههههات لههههههههه پیههههههههاوان به
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نگهههههدان  سهههههال بهههههوو مهههههافی ده 10ز  گهههههه ردوو ره بهههههۆ ههههههه  مان كاندیهههههد بكهههههات كهههههه رلهههههه په
 (.931، ص 9039ر ،  )زوچهبوو سال 99
ڕۆژئاواییكردنی مانیتوركی.به-ب

رۆژئههههههههاوایی كردنههههههههی زمههههههههانی تههههههههوركی و گههههههههۆرینی پیتههههههههی   ی بههههههههه پرۆسههههههههه
 .جێ كرا  جێ به دوو قۆناغ  بی بۆ پیتی رتینی به ره عه

ی  هاوانههههگن هو ههههه هك بههههوو لههههیههههك هیههههی نههههیرت ۆبهههه  هو هیههههب هر هعهههه  هرف لهههه هاههههی نیرگههههۆ
ی سههههه میو ئی بههههه هر هعهههههی وار هنیشهههههوی  هو هنیسهههههر ۆر بههههه هبههههه  هیهههههرتگتهههههاتورك  هئههههه  هكههههه
  نڕێان داببهههههیههههخوی رابهههههردوو  هكهههههان لهههه هدا توركههههیهههههول هو هههههی نهههههوی ایههههر تورك هسههههه هلهههه

 ابههههردووداڕ  هلهههه بكههههات  هرد هرو ی پهههههنههههوی كهههه هیههههما هر بنهههه هسهههه هى داهههههاتووش لهههه هو هو نهههه
 نههههها هتهههه كههههوڵ هبهههه بههههوو هنهههه نینوسههههی زمههههان واتهههها بههههوو هنههههی ێههههلههههب و ب هئههههی تههههوركی زمههههان
ی اههههههوكم ریههههههژ  هوتنهههههه هكهههههه كههههههان هتوركهههههه كێههههههكات  هو ، بههههههوو كههههههردنپێ  هقسههههههی زمههههههان

 ۆبهههه انیهههه هكهههه هزمانهههه ۆبههههی بهههه هر هعههههی ێههههلههههب و ب هئههههی رتنههههگر هو  هبهههه سههههتان هههههه سهههه میئ
 و نههههههدنێخوی رێههههههف انیههههههكان هو هنهههههه و بنووسههههههن انیههههههۆخی ووێههههههژم بتههههههوانن ى هو هئهههههه

ی تهههه هراسههههید بتههههوانن باشههههتر یكهههه هیهههه هوێشهههه  هبهههه ى هو هئهههه ۆبهههه ههههها هرو هههههه ن، هبكهههه نینووسهههه
  هیههههه هوێم شههههه هبهههههوون. بهههههی بههههه هر هعهههههی زمهههههان  هبههههه  هكههههه ن هبكههههه  هرمهههههوود هفههههه و قورئهههههان
 و لهههههب هئههههه  هبههههه ووێهههههژم و ه هد هئههههه  هو هیهههههاگێڕ  هلههههه  هو وت هركههههه هد هبهههههی تهههههوركی نینوسههههه

 و لههههههب هئههههههگههههههی رنگ  هو ، (933، ص 9039ر ،  )زوچههههههههو هینوسههههههرا  هو هیههههههب هر هعههههههێههههههی ب
  هو هههههاتبووی تهههه هیههههاۆڤمر ۆبهههه  هزمانهههه م هبهههه خههههودای بههههێكت  هكهههه بههههوو  هو هئههههی بهههه هر هعههههێههههی ب
 انیهههههاوگن ههههههه مهههههان ههههههه تهههههری  هو هتههههه هنههههه نینهههههد چهههههه كوڵ هكهههههان بههههه هتوركههههه نهههههها هتههههه ك هنههههه
  هلهههههی  هكههههه هو هتههههه هنهههههی سهههههتیو ههههههات مال( فا كهههههه )مسهههههته كێهههههكات ماڵ بهههههه. ر هبههههه  هرتبهههههووگ

 سههههه م،یئ ر هامبهههههر هبههههه ى هنهههههیك و رقۆی هههههه  هبههههه  هو هبكاتههههه ایهههههجی ڕ هبهههههاوی  هاوچهههههر هسههههه
. انیهههههۆخی ابههههردووڕ  هلهههه  هو هبكاتهههه ایههههجی  هكهههه هتهههه هللههههیمی سههههتیو  هوێشهههه مههههان هههههه  هبهههه
ی نههههیرتێههههی ب و لههههب هئهههه شیههههو هئهههه اردژبڵ ههههههێی نههههوی كهههه هیههههێب و لههههب هئهههه  هیهههه هوێشهههه م هبهههه

ش یمال( فا كهههههه )مسهههههتها، نهههههرێه هد كهههههار هبههههه  هو هكانههههه هییهههههئاواڕۆژ ن هیهههههر  هلههههه  هكههههه بهههههوو
ی سههههههتیو  هو كههههههان هرسههههههت چپهههههههخای وتهههههه هسههههههوكڵ ههكلتههههههور و   هرسههههههام بههههههوو بهههههه هسهههههه
ی زوو هئهههههار  هو تێهههههو هبكههههه وان هئهههههی كهههههان هاوگهههههن هههههههی دوا هبههههه  هكههههه بهههههوو هههههههی  هو هئههههه
ی دابرانههههدن  هلهههه بههههوو وتههههوو هركهههه هسهههه  هیهههه هوێشهههه م هبهههه بكههههاتی جهههه هبههههێكههههان ج هییههههئاواۆژر
، sevin؛  14 ر 3223)شههههههاكر، انیهههههه ڵهسهههههها نههههههد ی چهههههههابههههههردووڕ  هلههههههی  هكهههههه هتهههههه هللههههههیم

 ۆبهههههه داڵهههههه ههیر هسههههههڵی كههههههایادی ڕریههههههب 3294و  3291ی كههههههان هسههههههال  هلهههههه،  (11   ر9033
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 و هئهههههه ماڵ ی بهههههههنههههههیرتی تههههههیپ  هبههههههی  هو هرتنههههههگێج  هوی بهههههه هر هعههههههی تههههههیپ  هلهههههه نههههههانێوازه
  هبههههه  هكههههه هخهههههۆبارود 3293ڵی سههههها  هلههههه ماڵ بهههههه ،  هو هیهههههكرا ت هری واو هتههههه  هبههههه  هاریشهههههنپێ
  هكهههه بههههوو ههههههی رۆدكتههههاتی ههههها هڕی كههههێ یتههههاتورك ه هئهههه دا هكاتهههه و هلهههه ا،ی گههههۆڕواو هتهههه
ی تههههاڵ هسهههه هدا د هو كاتهههه هر لهههه هو بههههن، ههههه هئههههچی  هكههههان ملكهههه هنهههه هیههههشههههت رگدبههههوو كر واى
ی تهههههێك هیههههه  هلهههههی تهههههوركی زمهههههان ۆبهههههی نهههههیرتی تهههههیی پدانهههههان  هبههههه دای اریهههههڕب ت هیۆڤسههههه
 ۆبهههههه مال( فا كههههههه )مسههههههته ۆبهههههه ك هیهههههه هنموونهههههه و ر ههانههههههد  هبههههههوو ش هو هئهههههه و ت هیۆڤسهههههه
  هلههههه كهههههان هیهههههكار هئامهههههاد. بكهههههاتی جههههه هبهههههێج اشیهههههتورك  هلههههه  هانهههههیرانكاگۆڕ و هئههههه ى هو هئههههه

ی جههههه هبهههههێجی بهههههوار  هوتههههه هكههههه 3293ڵی سههههها  هلههههه ماڵ بهههههه كهههههردی پێسهههههت هد 3293ی سهههههال
 ۆبهههه  هو هیههههب هر هعهههه  هلهههه تیههههی پنیگههههۆڕ ۆبهههه نراێكههههاره هبهههه  هى كهههه هاسههههاوانپو  هئهههه  هو كههههردن

ی تههههههوركی نزمههههههای كههههههان گهههههههن هد ڵ گههههههه هلی بهههههه هر هعههههههی تههههههیپ   هكهههههه بههههههوو  هو هئههههههی نههههههیرت
 ش هو هئههههههههه و  هر ه اركهههههههههێبی كردنههههههههه پیهههههههههتا و  هقورسهههههههههی ربهههههههههوونێف  هو تێهههههههههونجگنا
  هنهههههد چههههههر ههههههه ، یریشهههههنبۆری رفراوانبهههههوون هبههههه و ربهههههوونێف ۆبههههه  نههههه هئاسهههههت  هتهههههێب هد
 م هلههههه تهههههاتورك هئهههههی كهههههان هئامانجههههه ماڵ بهههههه بهههههوون اسهههههتڕ ك هیههههه هادڕتههههها   هاسهههههاوانپ و هئههههه
(. 113-111 ، 9033س،یلهههههو)ی ریشهههههنبۆر ك هنههههه بهههههووی اسهههههیس اتریهههههز دایههههه هاوگهههههن ههههههه
وا "  هانهههههد كهههههی گههههههیا رایههههها روكهههههرو كایهههههتوركۆی نهههههاوخی ریهههههز هو 3214ی ڵسههههها  هلههههه  هو
 مهههههان ههههههه  هبههههه و بكهههههات  هقسههههه زمهههههان ك هیههههه  هبههههه  هكههههه كهههههات هد دروسهههههت كێهههههتاڵاسههههها وی

" بكهههههههات زۆسهههههه و سهههههههت هههههههه مهههههههان هههههههه  هبهههههه سهههههههت هههههههه  هو  هو هبكاتههههههه ریههههههب  هوێشهههههه
(Assouad ،9090 ،3لهههههههههه  )ی كوررێسههههههههههی كێزمههههههههههان دراڵههههههههههو هههههههههههه 3210ی ڵسهههههههههها  ه

ت دروسهههههت كههههها هد نیئههههها  هلههههه ت هرلههههه هد  هكهههههی فارسههههه وی بههههه هر هعهههههی  هوشههههه  هلههههه دوور
 مال( فا كههههههه )مسههههههته  هو  میونالیناسههههههی ریههههههب ى هو هوبوونههههههاڵب اتریههههههزۆی ههههههه،  تێههههههبكر
  هبههههه   هوی زانههههه هنههههه  هلههههه بهههههن هد ارگهههههرزی نهههههیرتی تهههههیی پر هبههههه هرتنهههههگ  هبههههه وابهههههووی پێههههه
 تێهههههونجگبی تهههههوركی زمهههههانی كهههههیت هنهههههۆف ڵ گهههههه هل  هكههههه ك هیهههههێلهههههب و ب هئهههههی ربهههههوونێف
، sevin) ییهههه هو هتهههه هنههههی نهههه هیههههر  هلهههه  هو هتههههێكر هد ى هكهههه هتهههه هللههههیمی شههههۆه و ریههههب اتریههههز

 (.33ر  ، akgul  ،9032 ) ؛( 12-13-3   ر 9033

توركیا.كخس نیخوێن نوخۆڕاییكردنیخوێن نلهیه-جت
  وه شههههههههاندنه ڵوه ركیهههههههها بریههههههههاری ههمانی تو رلههههههههه په  ی كههههههههه و كاتههههههههه ر لههههههههه هههههههههه

م  پێههههههی ئههههههه  ینههههههدرا ، بههههههه واڵت ڕاگه  كخسههههههتنی خوێنههههههدن لههههههه تی دا یاسههههههای یه رفههههههه خه
خههههههههۆرایی   بههههههههه  كانی خوێنههههههههدن كرانههههههههه نههههههههده كان ، ناوه گشههههههههت قوتابخانههههههههه  یاسههههههههایه

ی (4) یاسههههههههای ژمههههههههاره  لههههههههه  ده روه تههههههههی پههههههههه زاره ر وه سههههههههه  خرانههههههههه  وه ڕێكخرانههههههههه
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  ر بهههههه خۆ سهههههه ڕاسهههههته  سههههه م كههههههئیفهههههری   ی موشهههههرییه پێگهههههه  دهر روه تهههههی پهههههه زاره وه
تی كاروبهههههههههههههاری ئهههههههههههههاینی و  رۆكایه ، سهههههههههههههه  وه شهههههههههههههایه ڵوه بهههههههههههههوو هه  لیفهههههههههههههه خه
  ی كهههههههرد بهههههههه ره ن هههههههه مهههههههوفتی ئه 3/1  لهههههههه نهههههههدبردزر وقافی دامه تی ئهههههههه رایهههههههه به ڕێوه به

  وه ، كهههههۆلێژی ارهیهههههات بهههههۆ خوێنهههههدی زانسهههههتی دیهههههن كرانهههههه  زگایهههههه م ده رۆكی ئهههههه سهههههه
  لهههههه خوێنهههههدرا ی زاسهههههتی ده كان وانهههههه ئاینیهههههه  ل وانهههههه گهههههه تیبی تێهههههدا له امهههههام و خهههههه  كهههههه

یهههههههوت )ئیسههههههه م ئهههههههاینی  ده  كهههههههه سهههههههتوری ربهههههههرد ی ده و مهههههههادده ئهههههههه 3293سهههههههالی
،  9090نورالدین ، كانی داخسهههههههههههت) ئاینیهههههههههههه  قوتابخانهههههههههههه  وه ( تی توركیایهههههههههههه وڵهههههههههههه ده
  هلههههه 3294ی سهههههال  هلهههههی وار هنهههههدێوخی  ێهههههژهری رمههههه هفهههههی ئامهههههاری پێههههه  هبههههه  هو .((13ص
  هبهههههه ر ی گهههههههوار هنههههههدێخو  هلهههههه  هاد بوونههههههیههههههم ز هئهههههه  هو 3214  هلهههههه 90%  هبهههههه بههههههوو% 2
  هرد هرو ێی پههههههنهههههوی مهههه هسهههههتیسۆی ههههه  هبههههه انیهههه تێهههههبی بهههه و لهههههب هئههههی نیرۆی گهههههۆههههه

 مال( فا كهههههههه )مسهههههههته  هو  میونالیناسهههههههی ریهههههههب ى هو هوبوونهههههههاڵب اتریهههههههزۆی هههههههه  هبهههههههوو
  هبههههه   هوی زانههههه هنههههه  هلههههه بهههههن هد ارگهههههرزی نهههههیرتی تهههههیی پر هبههههه هرتنهههههگ  هبههههه وابهههههووی پێههههه
 تێهههههونجگبی تهههههوركی زمهههههانی كهههههیت هنهههههۆف ڵ گهههههه هل  هكههههه ك هیهههههێلهههههب و ب هئهههههی ربهههههوونێف
، ی یهههههه هو هتهههههه هنههههههی نهههههه هیههههههر  هلهههههه  هو هتههههههێكر هد ى هكهههههه هتهههههه هللههههههیمی شههههههۆه و ریههههههب اتریههههههز
  هو هب و كردبههههوولهههه هئههههی نیرگههههۆ  هلههههی ریههههب 3234ی ڵسهههها  هتههههاتورك لهههه هئهههه  هنههههد چهههههر هههههه
 بههههوو هنهههه بههههاشپێههههی  تههههاتورك هئهههه  هكهههه دا  هو هبهههه انیهههه ژهئامههههای كههههان هكههههین ڕی هههههاو ماڵ هبهههه
گههههی رنگ  هشههههیم هههههه تههههاتورك هئهههه  هو بكههههات اپههههر هبهههه  هاریسههههت هههههه  هكاتهههه و هلهههه  هرشههههۆش و هئهههه
 داگههههن هجههههی كههههات  هلهههه  هونكههههچ بكههههات دایئاشههههتی كههههات  هلههههی كههههان هرمههههۆفیر  هكهههه دا هد  هو هبهههه

 و تێبهههههدر كهههههان هیهههههانكاری گۆڕمهههههداننجا هئهههههی نێوشهههههوێر  هبههههه واو هتهههههگهههههی رنگ  نهههههاتوانر
  ه یرنێدۆمههههه وی ریشهههههنبی ڕۆشورشههههه ر هرامبههههه هبههههه  هلههههه تێهههههب هد دروسهههههت سهههههت هربههههه هبههههه

  هاردان لهههههیهههههبر  هم بهههههوو لههههه هكههههه هیهههههی سههههه هكههههه  هشهههههیم ههههههه مال( فا كهههههه )مسهههههته  ه، وكهههههردن
، akgul؛ 3،13،12  ر  sevin ،9033) رمۆفههههههههیڕ  هلهههههههه كێههههههههرۆر ج ههههههههههی نجامههههههههدان هئهههههههه
؛  Gingeras ،9032 ،333؛ merryman،9031 ،43؛ 33  ر 9032

Landau ،3234 ،33وش هخهههههی بههههه كێهههههواو هتهههههی نهههههوی ێهههههلهههههب و ب هئههههه  هنهههههد چههههههر ه(. هههههه 
 و لههههب هئهههه ر هسهههه هبهههه  هكهههه كههههان هیههههانكارگۆڕ نیباشههههتر  هلهههه بههههوو كێههههك هیهههه ماڵ بههههه بههههوو هنهههه
ی ر گهههههههههههیكار  هیههههههههههانكارگۆڕ و هئهههههههههه  هو هییههههههههههاینڵد  هبهههههههههه  هو هههههههههههات دایههههههههههتوركێههههههههههی ب
  هكهههه هنههههیگۆڕاش پهههه  هكههههی وار هنههههدێخو هنههههی شههههتنێه هنهههه ر هسهههه هلهههه بههههوو ههههههۆی وخهههه هاسههههتڕ

كههههههههرد ی اتریههههههههزی وار هنههههههههدێخو ى ڕێههههههههژه و 30% ۆبهههههههه  هو هبههههههههوو رز هبهههههههه 2%  هلهههههههه
(landau ،3234 ،321). 
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نجامرئهده
سهههههێكی تونهههههد و  بوو كه ئاسهههههایی نهههههه  وه منداڵیهههههه  لهههههه مال( فا كهههههه )مسهههههتهتی  سهههههایه كه-3

 ربازی بوو. سێكی سه كه  كه  وه رێته گه ده  وه ش بۆ ئه مه تیژ بوو ئه
سهههههههێكی  كه  زۆر رواز بهههههههوو بهههههههه مال( فا كهههههههه )مسهههههههتهتی  سهههههههایه نی ئهههههههاینی كه ریهههههههه-9

سهههههههێكی  كه  ردا بهههههههه رامبهههههههه به ، له ركردبهههههههوو ئهههههههاین ناوبهههههههانگی ده  سهههههههكۆرر و دژه
یی زیههههههاتر  وه تههههههه سههههههت و سههههههۆزی نه ركردبههههههوو هه رسههههههت نههههههاوی ده په  وه تههههههه نه

كهههههههههی بهههههههههوو زیهههههههههاتر  نی ئهههههههههاین ئهههههههههامرازێكی روه هوای لهههههههههێ كردبهههههههههوو ریههههههههه
 نیستی. بیری كۆمه  كانی ن یك بوو له وه بیركردنه

، واڵتهههههههدا  ك بهههههههوو لهههههههه یركارییههههههههداگ  موو جهههههههۆره دژی ههههههههه مال( فا كهههههههه )مسهههههههته -1
كی  تیه سههههههههایه ك كه تی عوسههههههههمانی وه ولههههههههه ش زیههههههههاتر دوای شكسههههههههتی ده مههههههههه ئه
 .وت ركه هێ  ده به

كانی واڵت  و ئاڵۆزییهههههههههه تهههههههههوانی قۆنهههههههههاغی پهههههههههڕ كێشهههههههههه  وه ووریاییهههههههههه  زۆر بههههههههه -4
 ی سولتانی عوسمانی. وه ت دوای دوورخستنه تایبه  ر بكات به سه چاره

سهههههت  ده به  وره كاتهههههدا تهههههوانی دوو ئامهههههانجی گهههههه یه  تهههههوانی لهههههه مال( فا كهههههه )مسهههههته -1
  وه سههههههههههتایه یمانان وه میان دژی داگیركههههههههههاری واڵتههههههههههانی هاوپههههههههههه كههههههههههه بێنههههههههههێ یه

دژی سهههههههوڵتانی عوسهههههههمانی  م ربكهههههههات ، دووه وواڵت ده  كان لهههههههه هتهههههههوانی بێگانههههههه
 . وه وواڵت دووری بخاته  و توانی له  وه ستایه وه

كان  یاره نی نیشههههههتیمانی و كههههههۆنترۆڵكردنی نههههههه نجومههههههه ر ئه سههههههه سههههههت گههههههرتن به ده-3
فا  )مسههههههتهكانی  گرینههههههه  كههههههاره  كێكی تههههههر بههههههوو لههههههه كان یههههههه ناڕازییههههههه  نگههههههه و ده
ش  مهههههههه زرانهههههههد ئه لی كۆمهههههههاری دامه و تهههههههوانی پهههههههارتی گههههههههرزو ، ههههههههه مال( كهههههههه
 توركیای نوێدا.  نگاوێكی نو  بوو له هه

نهههههههدین  چه  لكێك كهههههههه ر خهههههههه سهههههههه سهههههههپاندنی به ڵێك یاسهههههههاو چه ركردنهههههههی كۆمهههههههه ده-3
  م بهههههوو لهههههه سهههههته وی ئهههههاینی ئیسههههه میان كردبهههههوو كهههههارێكی ئه یره بهههههوو پهههههه  ده سهههههه

 وكات. ڕۆژگاری ئه
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