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  شكری تورآیا آانی له ییه  بناخه یرانه قه
The  Existential Crises of the Turkish Military1  

  
Orhan Kemal Cengiz   نگیز مال جه ئۆرهان آه 

 ١٥/٦/٢٠٠٧وتی  ینیی، ڕككه ڕۆژی هه
  

  :آی پشه
رانكی زۆری   نووسه ه آ وه مه  ڕوون بكه وه  ئه  گرینگه رمگاوه  وه  آه آه رهتاو شكردنی  پشكه ر له به

هاووتیی  " یان آوردی باشووری آوردستان به زۆربه. نووسن ر آورد ده سه ی جیاواز له  شوه تورك به
  ن، یان آوردی باآووری آوردستان به به  دهناو" ئامۆزاآانی براآانی خۆمان " یان به" باآووری ئراق

  ستیان له به گات مه ر ت ده ئستا خونه. ن به  دهناو" برای تورك " و به" ی تورآیاهاووتی"
.  برای تورآن آه" تورآیان"ئامۆزای آوردی " ئراق" واتا آوردی  چییه" ئامۆزاآانی براآانی خۆمان"

" رۆك خ سه"ك  ی وه ن و وشه ناآه" رمی آوردستان تی هه حوآمه " رمیی باس له  فه  به ها به روه هه
  .هنن آار ده  به سانی دیكه سعود بارزانی و آه ان، آاك مهرمی آوردست رۆآی هه بۆ سه
  هرنجاآشی ل وتاركی سه Orhan Kemal Cengizنگیز  مال جه ئۆرهان آهرك  نووسه ١٥/٦/٢٠٠٧ڕۆژی 

  و وتاره من پم باش بوو ئه.  وه دا بو آرده" Turkish Daily News زلی نیو تورآیش دایه"ی  ڕۆژنامه
آانی  وه موو ئه ی هه وانه  پچه  به آه  وتاره  آه یه وه مین ئه آه یه. ر آوردی  سه ربگمه هۆ وهر چوار  به له

ر  نا ناباته به م په ، دووهه  تیرۆریست ناوبردنی آورده و بهآورد تی  سایه آهشكاندنی    دوور له وه دیكه
زموونی   پی ئه  به  آه آی تدایه كنیهش چه تی و ڕه م ئازایه رێ، سھه ی سه  دروستكراوانه و زاراوه ئه

رناتیڤكی  ته م پشنیاری ئه  و چوارهه یه رانی تورآدا ب ونه تی نووسه ی بابه وه  خوندنه من له
  .آات سیاسییش ده
نووسم بۆ  یشی ده آه نگاوی باشتر بنت و پاشان ئیمایله دا هه  ئایینده توانت له  ئۆرهان ده من پموایه

  .ی بنووسن آه ته ر بابه سه  پیان خۆش بت بۆچوونی خۆیان له ی آه وانه ئه
من ر واش بوو  گه م ئه ، به وه بته  نه آی بت و دووباره آجاره آی یه یه نووسراوه  م وتاره ت ئه شایه

  . یاندووه ر گه قازانجی خۆی هه  پموایه
  
  یاشكری تورآ آانی له ییه  بناخه یرانه قه

ر شتك  پش هه] تاتورك ئه[مال  فا آه مسته. زرندرا  دامه وه ربازه ن سه الیه ا لهآۆماری تورآی
 هزكی   خۆی به میشه سوپای تورك هه.  بت ر شتكی دیكه ی هه وه ك له ك بوو وه  یه ربازكی پله سه

ر   هه م به به.  تهك دروس یه ش تا ڕاده مه ئه.   بینیووه م وته وتووخوازی ئه شۆڕشگ، مۆدرن و پشكه
 خۆرئاوا و   ڕووی له میشه تاتورك هه ئه. بت ڕ ده ییدا تپه یرانی بناخه  قه مۆ سوپای تورك به حاڵ، ئه

. تی تورآیا ڕووی ت بكات  پی وابوو جی خۆیه ك آه یه آوو ئاراسته آرد وه هاآانی خۆرئاوا ده به
   فره و هزه ك دت بۆ ئه  مانای آۆتاییه آتی ئورووپا به  یهمۆ، واتا ر حاڵ، خۆرئاوای ئه  هه م، به به
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Hpp://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?cnewsid=75728 
. ن آه آان قازانجی سیاسیی زۆر ل ده  تورآه  آه آه یه وشه" Turkish "ی   وشه  آه وه مه  ڕوون بكه  گرینگه وه ئه
  له.  دوو مانا دت به" Turkish "ی تورآیی  وا وشه ، ئه ـ یه" تورآیا"یان ناوی  آه ی خودی وته وه رئه به له
 مانای  له. ك و آولتور و خاك و هتد ك خه  ئی تورك بت، وه  مانای شتك دت آه  و به ناوه میاندا ئاوه آه یه

  .دت" تورآیی" مانای زمانی تورك   و به میاندا ناوه دووهه



 

www.dengekan.com 
6/22/2007 

  . دا خۆشیی لچژتووه م وته  له  مژه  سوپای تورك له  ئیمتیازداره آه  و فره وره گه
  ر ده  هه ی آه وه آوو له  وه وری تورآیادا بۆ ساز بووه  چوارده واو جودامان له مۆ دۆخی ته  ئه ئمه

شتگیریكردنی  پ ریكا وازی له مه  و ئه ڕ بووه  تپه مكه نگی سارد وا ده جه. بوو ر هه هوب مه ساك له
.  خۆراك بۆ تیرۆریزم  بوون به مانه  ئه  و پی وایه ند هناوه تی ناوه خۆرههلی دیكتاتۆری  ڕژمگه
ت  ی سۆڤیه شه ڕه  هه هری دژ ب نگه ت ئیتر دوا سه به  بۆ خۆرئاوا، هه نرخه ریككی به یا هشتا شهتورآ
  توانت هاوآاركی گرینگ بت له  ده  آه یه  ههتكی سیكوالری مۆدرن وه آوو ده م وه ، به نییه

  .دا آه ناوچه
 نوان تورآیا و  ی گرژیی له  مایه  به ی ئستادا بووه م آاته  باآووری ئراق له تكی آوردیی له وه ده
  قی له یشتنكی توند و ڕه شكری تورك تگه له.  وه  بمنته یه و شوه  به آهچت  ریكادا و واش پده مه ئه
ر شونك   هه ر آاتك و له تكی آوردیی، هه وه ده.: " یه تكی آوردیی هه وه ری دروستبوونی ده گه ئه

انی تورآیا و آ ییه  بنچینه ره  هه ندیه وه رژه  به ك بت دژ به ترسیه  مه چت آه زرت وا پده دابمه
 سوپا لی   آه ك نییه ترسیه  مه نھا تاآه  ته ر به  بگومان هه مه ئه". درت بت ڕگا نه  ده وه رئه به له

آی  الیه آانن و له  ئیسالمیسته وه آه الیه وانیش له  ئه  دن، آه وه  ناوه آان له ترسیه ی مه زۆربه.  ئاگاداره
  ! وه ن بتوندرنه  ڕگا ناده آانن آه  آورده وه دیكه

آی ب  گایه  آۆمه  بوو آه وه زراند ئه  آۆماری تورآیای دامه آه) ی ئیلیته(ی  یه و نوخبه بینیی ئه ئایینده
. م زۆریش نا  موسمان بت، به دروست ببت آه) نگ آه یه( Homogeneousچیین و هۆمۆژن 

   و من پم خۆشه یه دا هه  تورآه خبه و نه شكی ئه ناو م  له  ئایدیاله و هاووتیه ڕووخساركی ئه شوه
ینیاندا نوژ بكات و   هه نھا له  ته ی سپیپست آه تورآكی موسمانی سوننه:   چۆنه م آه نیشانتان بده
م  ر شتك له هه!)  وه بگومان، نابت زۆریش بخواته ( وه گرت ڕاآی بخواته  ڕۆژوو نه آاتكیش آه

  نگییه آه گا یه و آۆمه ر ئه سه ك له یه شه ڕه آوو هه  وه میشه ربچت هه  ده پیپسته س  سوننه موسمانه
وت  یانه  ده آاتك آه ( وه گرته آان ده  آورده مه ئه.  پی بگات ویداوه  آۆماری تورآیا هه بینرت آه ده

و  ی ئه وه هك ل ڕدار بن وه  زیاتر باوه آه ( وه گرته آان ده ، موسمانه) وه ی آوردیان بھنه ناسنامه
نیین ) یی نموونه( هاووتیی ئایدیالی  م وته آانی ئه آان و ناموسمانه ویه له ، عه)خوازت  ده یه نوخبه
  .] یانه  هه آه  نوخبه آه [  وه یه وه و چوارچه  ئه ونه  ناآه چونكه
  ڕووانت آه دا ده  جیاوازانه و ناسنامه ر بای ئه سه  به ، آه یه م پرۆژه  ئه  آه دایه وه  له آه گرفته

نت، زر نگیی دابمه آه آی وا یه گایه دات آۆمه  ده وه وی ئه  هه  و آه یانه هاووتیانی تورآیا هه
  هیچ جۆره) آانیش سوپاش و بیروآراته(آانی تورك  وجا نوخبه وت، و ئه ر بكه  سه یتووانیووه نه

  ت به باره  سه آانی خۆیان بگۆڕن آه مككردنه یشتن و چه  تگه  آه داوه آیان نیشان نه خوازیارییه
ری  زرنه لی دامه گه خبه نو.  وه دا بنه  نویانه م دۆخه ڵ ئه گه  له  وا آه یانه گای تورآیا هه آۆمه

  ی آه وه ن بۆ ئه یی دروست بكه وه ته آی نه یه  ناسنامه  بوو آه وه آۆماری تورآیا پویستیان به
مۆش وا  ر ئه لی ئستا هه گه ش نوخبه یه و شوه زرنن و به  دابمهNation Stateیی  وه ته تكی نه وه ده

و  ڵ ئه گه  له  آه وه وان آار بكات و آاربداته ی ئه یه و شوه ر به  هه" آه وه ته نه " ن آه آه بوا ده
م  ، به وه  بته یانه  ههت و بۆ ئایین ، بۆ سیاسهگا  بۆ آۆمه ماندا آه ی ئه ڕووانیانه یشتن و چاوه تگه
  ! وه وانه  پچه ك به نه

  له. ك ناخات گای تورآیی یه ئیدی آۆمه  یه م پرۆژه ئه.  بووین وره دا دووچاری گرفتكی گه  لره ئمه

                                                                                                                                                 
   هنده ك آهمك  شتك چه دت، واته"  خۆدا دانسقه له" مانای   و به  التینیهآی یه وشه  Sui generis یه م وشه ئه   2

ستی  به ر مه نووسه.  ی دیكه  پكھاته  له وه تره وره آی گه یه  جوارچوه  ناآردرت بخرته تی آه  خۆیه ت به تایبه
  ك بیانوودا له ی آۆمه  چوارچوه  له تی تورك دروستی آردوون آه سته آانی ده  نوخبه  آه یه و دۆخانه له

  .آدا بكرت  ته ی جیددی سیاسیان له ه ن مامه  نایه وه ئهكی   آه ن و به خۆیاندا دانسقه
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ی زیاتر   مایه بته وامیی ده رده  به ، و به وه آاته آان زیاتریش قووڵ ده شبوونه آخستن دابه جیاتی یه
  آاندا له آان و تورآه  نوان آورده ك و له  الیه آان له آان و موسمانه  نوان سیكوالریسته  له–گرژبوون 

  .  وه آی دیكه الیه
 ـ ٨   ـ ـی مانگی چوار و له٢٧   له ی سوپای تورك، آه م دوواییه ی ئه آترۆنیكیه له  ئه یاندنه و دوو ڕاگه ئه

ی   پرۆسه ندن له سه ردانكی ڕوون و قابیلی ناپه ستتوه ردووآیان ده ندرا، هه یه شدا گه ـی مانگی شه
  ن له آان بده  ئاگری گرژی و ناآۆآیه ن آه وه ئه) شیاوآاریی( پۆتنسیالی  دیموآراتی تورآیادا، چونكه

بت  رینه  ده آهسك  ر آه هه " ت آه  ده آه یاندنه م ڕاگه آه یه. گای تورآیادا نی جودای آۆمه ناو الیه
   له خنه  ڕه كانك آه مدا خه یاندنی دووهه  ڕاگه له".  ، دوژمنه  تورآه  آه یه وه ند خۆشحایی ئه چه
نرخ بۆ ئاشتیی، ئازادیی و دیموآراتیی  تیی به های مرۆڤایه به " گرن و آه  ده]ی تورك [وه  ته تی نه وه ده
  ش بانگ له وه بله. ف ده  هه آران به" ن به آار ده لی تیرۆریستیی به مامكك بۆ ڕكخراوگه ك ده وه
. رناآن ته یاندنی خه بیت ڕاگه تا  مانه ئه". ن ی خۆیان نیشان بده وه آاردانه " آرا آه" ی تورك وه ته نه"

  . یه رانه ، جووآده وه وانه  پچه كو به ، به مانی تدا نییه آه وه ته آخستنی نه آیان بۆ یه شیاوآاریههیچ 
ئامانجی باشترین   یشتن به گهی   ئاراسته تا به وه  یان ئه م وته ئه.  دووڕیاندان ی له تورآیا و سوپاآه
  تا آه وه ی جیھانیی، یان ئه وره  هزكی گه ی بوون به  مایه بته  ده  پموایه آهجمت،  دیموآراتیی ده

   بیانوومان بۆ دیموآراتیه میشه بگومان، هه. رخورد بكات رزآار به آوو ڕژمكی خۆفه بت وه ر ده هه
، " Sui generis2ت و دانسقه ر زۆر تایبه لی هه دۆخگه"، "دوژمن: "وت آه ست ده مان ده آه وشداره خه

  . ته و بابه و شتی له"  ریعه ترسناآیی شه"، ) ر دیموآراتیه ریش هه سه نھا چاره رچی ته گه ئه" (تیرۆر"
ش  وه  لهت سته  ده  له دخوازیی وازهنان به.  ته حمه ر زۆر زه ردان هه ت به سته  ده ست له ده
ی  تا نوخبه وه یا ئه.  ستدایه رده به رناتیڤی له ته رچۆنك بت سوپای تورك دوو ئه هه.  تتره حمه زه
  رچاوی له  ڕۆی به بن آه ك ده یه وه ته تكاری نه بن یاخود خزمه تداری وتكی جیھانی س ده سته ده
 بۆ  رناتیڤه ته م دوو ئه  آام له  آه ست سوپا خۆیدایه  ده ئستا له. بت یدا ههتی جیھانی سهسیا

  ! ممان نییه رناتیڤی سھه ته ئه. بژرت ده هه تهم و ی ئه ئایینده
  

   آوردی  به  آردوویه وه  ئینگلیزیه شید له ڕبوار ڕه
  
 tr.com.tdn@kemal.orhan:   ئیمایلی ئۆرهانه مه ئه
 
 
  

 
 


