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  دیترس سمیک پان از دینبا چرا
  یزدگردي ١٣٧٥ ماهِ  آابن روز، اردپاريس،  ﴾  ےبابك خندان  ﴿

 گوش به دوابره “خلقها” ۀزمزم کنار، و گوشه از و است کرده نو را رانيا يۀجتز  ۀکهن داسـتان ،یاسالم یمجهور اب اكيآمر  روىئايرو
 وجوش، جنب نيا از. سازند یم زنده را اهيورشي پ  داي اترمنا، و روزانمه انداخنت راه اب که هستند ترکها خلقها، نيا از یکي. رسد یم
 است ىئ مسـئهل رانيا از انجيآذراب جداىئ گامن،يب . دهند یم نشان واکنشهاىئ خود از و اند افتاده هراس به ندوستهي م  انيران يا

 هامنگونه چون ندارد ترىس خود) Pan-Turkism (سمي ترک  پان اما. گذشت یرسرس دينبا آن از که ريپذ اماكن اريبسـ  و یجدّ 
 یبرا نداشت، وجود اگر و ستي ن  شيب  ىئ هبانه واقع در سمي ترک  پان. گشـته بنا سسـىت اريبسـ  یها هيپا بر شد خواهد داده نشان که

   .شد یم دهيتراشـ  یگريد ۀهبان انجيآذراب جداىئ

 اب اكريپ  یبرا
 یازين  ،یخواه جداىئ
 دادن نشان به ميندار
 ترک انجيآذراب نکهي ا

 که یزيچ آن. است راىنيا و ستي ن 
 کردسـتان، خوزسـتان، بلوچسـتان، ان،جيآذراب

 و افغانسـتان ارمنسـتان، اران، حىت و النيگ 
 یوري ن داد خواهد ونديپ  رانيا به را کسـتاني اتج 
 که وىئري ن تهنا امروز. بود خواهد رانيا ۀجاذب
 مرکز از زيگر  یوري ن زند،ی م ونري ب بوم نيا از

 خنواهد چسـىب چيه  ،یوضع نيچن در و است
 را رانيا اندام شدن پراکنده یجلو توانست

  .دري بگ

  ؟کیستترک 
 ميبپرسـ خود از که ستي ن  بد زيهرچ از شيپ 
 نيا دارد؟ وجود ترک انم به یزيچ  اصوالً  ايآ

 در د،يآ نظر به آورشگفت ديشا که پرسش
 نوزده، ۀسد آغاز ات مك دست ،عامثىن درابر
 هنگام، آن در. نبود ربط ىب مه چندان

 یبرا ها فهيلط  در و بود زيآمري حتق یانم “ترک”
 و آانتوىل ۀساد و سواد ىب کشاورزان دنيانم 

 کي به. رفت یم باكر ترمكنسـتان اابنگردانيب 
 دشـنام گفنت “ترک” اسالمبول در حمرتم آدم
 ،١٨٠٣ سال در منونه، یبرا. بود او به دادن
 یسو از سيپار  سفارت به یانم یافند حالت
 چندان تشي مأمور وىل. شود یم دهيبرگز  عامثىن
 از نيخشمگ دولتش، و کشد یمن درازا به
 او اند، دهيانم  “ترک ريسف” را اش ندهي منا نکهي ا
 که “خر ترک” عبارت حىت. خواند یم فرا را

 یم “فارس سـمت” یبرا یگواه مهچون برىخ
 به تهنا انيران يا و شده تهساخ  عامثىن در دانند،

. اند کرده بسـنده فارىس به آن برگرداندن
 انم دوازده ۀسد از زين یحيمسـ  انياروپائ 

 ۀمه دنيانم  یبرا زيآمري حتق ۀجنب در را “ترک”
 خود. بردند یم اكر به عرهبا، حىت مسلامانن،

 یم دارالسالم ها سده ات کشورشان به اهيعامثن
 تيهو  نيسـتخن  چراکه گريد زيچ نه و گفتند

 عامثىن حىت ،خلفاىئ-ىنيسالط  یامپراطور نيا
 نيا در که هامنگونه. بود یاسالم و نبود مه

 دمه، نشان ات کرد خوامه کوشش نوشـته
 یخياتر  ۀپشـتوان ىب است یاخرتاع سمي ترک  پان
 اىبيدست  یبرا است یابزار تهنا و یفرهنگ اي
 خسمن، کردن اثبت یبرا. اىسيسـ  هدفهاىئ به

 سمي ترک  پان یفلسف و یخياتر  ررىسب به خنست
 در را آن اىسيسـ  گاهيجا سپس. پردازم یم

 ىئ سهي مقا نايپا در. دمه یم نشان امروز هجان
  .مري گ یم  جهينت  چند و “سمي ران يا پان” اب کمن یم

  در تار تراکن 
 که شود یم ترک انم اكربرد در پرواىئ ىب چنان
. ستي ن  ىك و است ترک ىك ستي ن  روشن
 را ترک ۀريت از منظور دياب یم نيمه یبرا

 ايدن  مردم ۀمه ترکها، پان خود. اختس روشن
 و دانند یم ترک ۀشي ر  از را اهپوسـتانيسـ  جبز
 دامن یآشفتگ نيا بر هيپا ىب یها مقاهل پخش اب
 یاريبسـ  ،یآشفتگ نيا از زيپره یبرا. زنند یم
 باكر را) یآلتا فالت به منسوب (آلتاىئ انم
 اهيني چ  چون کساىن ايآ ستي ن  دايپ  اما برند، یم
 ساده یبرا. نه اي دري گ یم بر در را اهيژاپون اي

 اتاتر، مغول، شامل ترک نجاي ا اكر، کردن
 یم آانن مهجوار یها هليقب  گريد و اوزبک
 ديشا دانسنت یکي ترکها اب را مغولها. شود
 در کهيآجنائ  از اما نباشد درسـىت اكر چندان
 و بودند مغول درصد ده تهنا مغول، ارتش
 نيا منطق آانن ردنک یکي ترک، گرانيد
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 منظور پس،. زد خنواهد برمه چندان را نوشـته
 که است زردپوسـىت یها هريت یمهگ ترک از

 اران ات مغولسـتان از انه،يم  یايآسـ  در امروز
 ُاغوزها، اران، یترکها (کنند یم یزندگ 

 تونغوزها غورها،ياو  اوزبکها، اتاترها، چواشها،
  )…و

  اسکاه
 دوهزار اما
 ش،يپ  سال
ايم  یايآسـ 
 ۀهپن هن

 بود ساكها
 “ترىك” و
 اآجن در
 یمن فتاي
. شد
 انهيم  یاروپا ات نيچ مرز از ساكها نيرسزم
 در تهنا مغول و ترک ۀريت و بود گسرتده

. کردند یم یزندگ ايآسـ  از خبش نيا نِ يرت يرشق 
 دل در که ندي آ یم بلند فالىت از ترکها

 یجا ،)Ungut (اونغوت در مغولسـتان،
 یگورها انشـناسن ابسـتا آجنا در. دارد

 وىل اند فتهاي را شاني ا پرستبت  شاهزادگان
 دايپ  نژادان ترک نيا از متدىن ۀابزماند چيه 

 آساىن به را جهينت  نيا ،نيمه یبرا .دان نکرده
 خود از متدىن تهنا نه آانن که گرفت توان یم

 ماقبل یزندگ یقو احامتل به بلکه نساختند،
 به شيپ  سال دوهزار از. داشتند یم یخياتر 
 یسو به اندک اندک نژادان ترک سو، نيا

. گشتند ساكها نيجانش و آوردند یرو غرب
 از یگروه تراكن، اتز و اتخت فشار ريز  در

 و افغانسـتان و رفتند روزمين  به ساكها
 خود گاهيجا را) سـتاني س  هامن (سکسـتان
 از را ساكها یهنايرسزم  تهنا نه ترکها. ساختند

 صاحب زين را فرهنگشان کردند، خود آن
 که یمردم اب خود کردن مهرنگ نيا. شدند
 ومندري ن یژگيو  کي شدند، یم نشاني گز يجا

  .داد گسرتش توان آانن به که بود تراكن

 است، زال رسـمت نشاني انمدارتر  که ساكها
 به یاقتصاد ليدل  به که بودند یمردم
 یدامدار آانن ۀشي پ . آوردند یرو ىنينش کوچ 
 چراگاه به ازين  گوسپندانشان یبرا چون و بود
 جنوب یدشـهتا هپناور یمرغزارها داشتند، یم

 خبش در. ساختند خود جوالنگاه را یربيسـ 

 اوسـتا یشـهتاي  از برگرفته که شاهنامه نيآغاز 
 انيم  را کشورش دونيفر  ميخوان یم است،
. کند یم خبش رجيا و تور سمل، پرسش، سه
 توران و رجيا به رانيا رسد، یم سمل به روم
 در توران کهن، نگارانخي اتر  يۀاپ بر. تور به

 رو، نيا از. بود گسرتده رانيا شامل یاستپها
 اب. دانست یکي ساكها اب را انيتوران  توان یم

 گرفت، انم ترکسـتان که جاىئ به ترکها آمدن
 گرفتند، ترکها هامن اشتباه به را انيتوران 
 خود تور ۀواژ. کرد زين فردوىس که یاشتباه

 “ومندري ن” مچش و اردد راىنيهندوا ىئ شهي ر 
 ان،يتوران  ىئ اسطوره پادشاه اب،يافراسـ . است

 و رگ چيه  آن در و راىنيا است یانم زين
  .فتاي توان یمن ترىك ۀشي ر 

 خاوردور، در چه بزرگ، یمتدهنا رابز،يد از
  هراس اندازه ىب نژادان ترک از اروپا، در چه

 از یريجلوگ یبرا یبزرگ کوشش و داشتند
 نيبزگرت  تراكن ۀمحل. کردند یم اتزشان و اتخت
 ىنيرسزم  رس بر توانست یم که بود بالىئ

 یراميب اي لرزه نيزم هر از شيب  نشايز و ديايب 
 در بود یبند نيچ بزرگ واريد. بود دارري واگ

 مكرشکن، هرچند اش، نهي هز  و آانن راه یجلو
 یواريد نيچن زين انيران يا. ديارز یم زمحتش به
 بودند ساخته ودخ رشىق شامل یمرزها در را
  .است پابرجا آن از یخبش یها خرابه هنوز و

 یکوچ به دست ترکها ،یحيمسـ  ٥٣٥ سال در
 از یبزرگ خبش و زدند غرب یسو به بزرگ
 را ترمكنسـتان انم امروز که آمدند جاىئ به آانن
 در یکوه آتشفشان که رسد یم نظر به. گرفته

 و هريت چنان را هوا یاندونز در جاوا ۀريجز 
 بر یزندگ و هناد یرسد به رو نيزم که کرد اتر
 آانن. گشت خست اريبسـ  دور خاور مردم
 به ازشان یبزرگ خبش و شدند کوچ به انچار

 شاهنشاه دسـتور به. آوردند پناه رانشهريا
 اجازه تراكن نيا وان،ري انوش خرسو ،ساساىن

 نايشا. مبانند رانيا خاک در شهي مه  یبرا فتنداي
 ۀمنون نيکهنرت  وانري انوش اكر نيا که است توجه

  .است خياتر در یاجامتع یپناهندگ

 ـیپ  در ساساىن یشاهنشاه فروپاىش از پس
 یبند گريد که ترکها مسلامانن، شدن ريرساز 
 مسلامن اب دند،يد یمن راهشان یجلو در

 در را خالفت دسـتگاه اندک اندک شدن،
-عرىب یامپراطور در و گرفتند خود ارياخت 

 و باكهند را تشي عرب  ات بردند دست یاسالم
 بدل رصف یاسالم یامپراطور کي به آنرا
 ترىك یرنگ آن به خبواهند نکهي ا ىب سازند
 رهرب مهچون را خود عامثىن سلطان. دهند

 فرنگ به فرسـتادگانش شـناساند، یم مسلامانن
. اسالم ارتش ارتشش و بودند اسالم ندگاني منا
 ،عامثىن یامپراطور شهروند کي افق
 و بود یاسالم امت اش جامعه: بود یاسالم پان
 فتحش به دياب یم که داراحلرب هجان، گريد

 به هرگز ترکها نوزدمه، ۀسد از شيپ  ات. رفت
 جا مهه و نبودند ترىك فرهنگ گسرتش دنبال
. ساختند یم سازگار یبوم مردمان اب را خود
 ،ینوشـتار نه و یگفتار مه آن ،ترىك زابن اگر

 که بود ترىك نمادرا خاطر به فت،اي گسرتش
 ترکها. دادند انتقال نهي س  به نهي س  را زابن نيا
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 عرب، هيسور در شدند، اروپاىئ جمارسـتان در
 رانيا در و ىنيچ  نيچ در ،یهند هند در
  .راىنيا

 مسلامانن ىنينش  پس و نيو  ۀحمارص کردن رها اب
 فرمان ريز  به گريد که انهيم  یاروپا در

 ابر نيتخنسـ  یبرا اهيعامثن رفت،ی م انيح ي مسـ 
 ۀسد در را شکست تلخ طعم شانخي اتر  در

 تيهو  بودن نيدروغ به و دنديچشـ  هجده
 اندک رفنت دست از اب. بردند ـیپ  یاسالم پان

 دنبال به آانن شان،ي ت ي چندمل  یامپراطور اندک
 و بود یم عامثىن آن که گشتند ىنينو  تيهو 

 ۀسد در. بود نگرفته خود به ترىك رنگ هنوز
 خادم را خود سالمبولا ارشاىف کي نوزده،

 یم) ىنيد چند و (ىتيچندمل  یامپراطور کي
 و گرفت یم دربر را گوانگون قوم صد که ديد
. بود گسرتده ىبيل  و ابلاكن ات عربسـتان از
 ۀسد از شيپ  در دياب را نگرش گونه نيا ۀشي ر 

 و روشـنفکران که یهنگام آن ،ميبگرد نوزده
 ىتندوسـهي م  یفرنگ یها گونه اب عامثىن انيسـپاه 
 ۀده در. شتندگ  آشـنا سمي وانل يانسـ  و

 یم “عامثىن حزب” از خسن ،١٨٦٠–١٨٧٠
  .“ترک” هنوز نه و رفت

 از است یديتقل  زين ترک تيهو  به ابزگشت
 نيا در. نوزده ۀسد یاروپا سمي رمانت  جوّ 

 فرنگ در ااكنين  یبرا یدلتنگ گونه کي دوره،
 روز مد ژرمىن یها اسطوره و گرفت شلك
 چندان نه وىل جنگجو یمقو  مه ژرمهنا. گشت
 در را اهيروم شدن، یحيمسـ  اب که بودند ممتدن
 اروپا ۀمه در و زدند کنار یوسط قرون آغاز
 ۀچخياتر  که ميني ب  یم. نشستند ختت به خود
 ديشا و دارد ترکها اب یاريبسـ  یهامنند ژرمهنا
 به شيگرا زين اهيعامثن که بود خاطر نيمه به
  .فتنداي شيخو  ااكنين  فنتايابز

 بىس اب ،ترىك تيهو  ،نوزده ۀسد یدرازا در
 یم عامثىن تيهو  کنار در را خود ،یدشوار
 ششم ۀسد در شد، گفته که هامنگونه. سازد
 از را خود بزرگ کوچ ترکها که بود یحيمسـ 

 یها سده انيم  و آغازند یم غرب به یآلتا
 “ترک” و گروند یم اسالم به ده و هشت
 زنده یابر . سـپارند یم فراموىش به را بودنشان
 ۀسد ات ستي اب یم ترک، تيهو  نيا کردن
 و شـناسانرشق  ات نشست انتظار به نوزده

 اجنام به را شاني پژوهشها اروپاىئ شـناسانترک 
 در اندازه ىب یريتأث که پژوهشهاىئ رسانند،

 کشور نيا در ١٨٣٩ سال در. گذاشـته هيترک 
 یبرا که ديآ یم بوجود “توراىن ۀجامع” کي

 یامپراطور” کي هنادن انيبن  چون هدىف خود
 اب جنبش نيا. کند یم فيتلك  را “توارىن

) TürkDerneg˘i (“ترک ۀجامع” سيتأس 
: ديرسـ  خود اوج به اسالمبول در ١٩٠٩ در
 نکهي ا به بلکه نداشتند، یننگ تهنا نه گريد

 به بودند آمده یآلتا یکوهها از که ترکهاىئ
 اب ،عامثىن شاهزادگان و دنديابل  یم خود
 یبرا شدند یم منونه جامعه، نيا به سنتي گرو
 که جوان تراكن ،١٩١٥ سال در. گرانيد

 در را هدفشان گرداندند، یم را عامثىن دولت
 اعالم ترک یملهتا ۀمه یمهبسـتگ هجاىن جنگ

 ۀادار نقش هيترک  کشور هنوز امروز. دارند یم
 ونيل ي م  ٢٥٠ مه یرو بر که ترک یملهتا لك
 که مردماىن ند،ي ب  یم خود در را شوند یم تن
 یربيسـ  و نيچ ات اروپا از ىئ گسرتده ۀهپن در
  .کنند یم یزندگ

ر   کآتا
. کند یم بروز جوان یترکها آمدن اب اهيدشوار 

 ضد سمي وانل يانسـ  از گرفنت الهام اب شاني ا
 فرانسه در که یفراماسونر به کينزد روحاىن

 داشت رواج نوزده ۀسد نايپا یايتال ي ا و
 از) بودند  تهوسـ يپ  لژها آن به حىت یاريبسـ (
 یم هجت يريتغ  “سمي ترک  پان” به “گراىئ ک تر”

 هدف اب اىسيسـ  است ىئايرؤ یکي نيا. دهند
 از آن اب خياتر در ترکها که یراه عکس گرفنت
 ترکها پان یآرزو. بودند آمده غرب به رشق
 یهنايرسزم  گرفنت ابزگشت، ريمس نيا در
 و نيچ دل ات که یراه است، آن امونري پ

 و ینظام یشکسـهتا اما. رود یم مغولسـتان
 ترکها شرتي ب  سـمتي ب  ۀسد آغاز نيخون یکشـتارها

 کردن حمدود به را آانن و آورد خرد رس بر را
 کامل یمصطف ترىك سمي وانل يانسـ  به سمي ترک  پان

 ،ىنيب واقع  اب آاتترک،. واداشت آاتترک
 و آانتوىل از دفاع به حمدود را ترک پرسـىتن هي م 

 به را ترک پان شکوه یسودا و کرد اسالمبول
 از ترک غرور مهه، نيا اب. گرفت رسزنش ابد
 ات نداشت ىئ وامهه آاتترک خود: نرفت انيم 
 را نظر نيا و بربد دست شـناىسابسـتان  در

 که آنگونه برش، ۀگهوار که کند اخرتاع
 مغولسـتان فالت که کردند یم گامن ترکها پان

 تيت ي ه  قوم آانتوىل هامن بلکه ستي ن  است،
) آاتترک اليخ  به (ترکها هک است

 خنست که ترکهاىئ ابشـند، یم ابزماندگانشان
 به دوابره نکهي ا ات کردند کوچ رشق یسو به
  .ابزگردند غرب یسو

 از ترکها نيخنسـت زادگاه بودن غرىب يۀنظر 
 يۀترک  در اما. است هيپا ىب یخياتر  دگاهيد

 ساخنت یبرا است یابزار ابور نيا آاتترک،
 امروز. اروپاىئ تيو ه: چهارم تيهو  کي

 دادن نشان اروپاىئ ترکها کوشش نيبزرگرت 
 دست یاكر هر به شيبرا و است خودشان

 یبرا ـیآگه  کي در که ندارد اماكن. زنند یم
 را یابدام چشم زن کي هجانگردان کشش

 و موبورها بدنبال شيجا به. دهند شيمنا
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 خود خط تهنا نه. روند یم اروپاىئ یها چهره
 ات برند یم دست مه خياتر در ند،ا کرده نيالت را
. بشـناسانند ترک ۀشي ر  از را اروپاىئ نژاد

 باني پشـت  و ابور خست گراىئ یفرنگ که آاتترک
 کرد یمن بسـنده نيا به تهنا بود، انياروپائ  یبرتر
 به او بداند، متدهنا نيابالتر  را یفرنگ متدن که
 یم آن از یخبش زين ترکها که داشت ابور نيا

 شدن خفه از خورد یم افسوس و ابشـند
 پس،. اسالم دست به بودنشان اروپاىئ
 کردن پاک به ديکوشـ  آاتترک کامل حکومت

 ،عامثىن ،یاسالم – نيشي پ  یها تيهو 
 شکست آن در چون  وىل – ترک پان

 یها هيال بر نو ىتيهو  افزودن به تهنا خورد،
  .فتاي دست گذشـته

 ۀشي اند هرگز شدند، نيکجانشي ترکها نکهي ا اب
 امروز ىنينش کوچ . نکردند رها را ىنينش کوچ 
 گريد تيهو  به تيهو  کي از کوچ آهنا،
 توانند یم شان،ي هدفها به اىبيدست  یبرا. است

 گريد روز ابشـند، زردپوست روز کي
 شيفردا ،اىئيآسـ  روز کي. دپوستيسف 

 ترک خبورد بدردشان که را هرکه. اروپاىئ
 داي از ابشد رشمشان يۀما که را که هر بدانند،

 را خود که یمردم است آورشگفت. ندبرب 
 حىت انچارند پندارند، یم هجان متدن نيبزرگرت 
 به و بدزدند یگريد از) توران (را خود انم

 از که اورنديب  پناه) انيتوران  (ىئ اسطوره
 ترکها، پان چرا ستي ن  روشن. ستي ن  خودشان

 یها هيپا از کي چيه  به زابنشان، جبز
 ۀمه و دهند یمن نشان یدلبسـتگ شاني فرهنگ 
 ساخنت شيخو  آنِ  از رس بر را خود کوشش
  .گذارند یم یگريد فرهنگ

 یکي يۀفرض  يۀپا بر “توراىن” یدئولوژيا نيا
 دارد یجا ترکها و اوگرو-فنالند مردمان بودن
 مردماىن آغاز در آهنا که دارد ابور نيچن و
 در انه،يم  یايآسـ  در که بودند ىئ گانهي

 یبرا. ستندي ز  یم یآلتا و اورال انيم  ىئ منطقه
 ناچارب  ،ابسـتانشـناىس اب هيفرض  نيا یمهساز

 و دانست دياب نيخنسـت مردم نيمه را ساكها
 ـیهت  انيم  يۀفرض  نيا که یپژوهش یمدرکها ۀمه
 سازد، یم ارزش ىب را “یدرآورد من” و
  .گرفت دهياند

-ان مردم یمهگ یبرا توراىن یانمگذار
. ودري م راكب کهن هجان یسام-ان و هندواروپاىئ

 مردمان تهنا نه اباكنه ىب ،“توراىن” انم نيا اب
 گروه کي در را انهيم  یايآسـ  یترکها و عامثىن
 و اهيا کره ا،هيني چ  ا،هيژاپن بلکه دهند، یم یجا
 نيا یزابهنا. گنجانند یم درآن زين را اهيتبت

 انم “توراىن یزابهنا” مه امروز حىت مردمان
 مشرتک مشخصات گريکدي اب نکهي ا اب دارد
 و یجمار منونه یبرا. ابشـند یم دارا را اندىك
. دارند یزيانچ مشرتک یها شهي ر  ترىك

 يۀفرض  که است سالها مدرن یزابنشنسا
 کرده رد را آلتاىئ-اوراىل یزابهنا یمهخانوادگ
 در یدسـتاكر یبرا ترکها پان کوشش. است
 است کوداكنه و انهيانشـ  چنان فرهنگ و خياتر
 کردنشان مسخره به را انهج دانشمندان ۀمه که

  .واداشـته

 يۀال در یگريتوران  ۀديا ،١٩٤٠ یسالها در
. بود دوانده شهي ر  اريبسـ  جمارسـتان روشـنفکر

 جمارسـتان در “توراىن ۀجامع” سيرئ  نيخنسـت
 یم که بود) Pàl Teleki (یتلک پال کنت
. »  ابمل یم آن به و ام اىئيآسـ  کي من  «: گفت
 جمارسـتان ۀامورخارج ريوز ابر دو یتلک کنت
 از سپس و ١٩٢٠–١٩٢١ در و شد

 ،١٩٤١ در شيخودکش  ات ١٩٣٩
 نيا ديتول  نيهممرت . بود کشور نيا ريوز خنست
 آرپاد “توراىن یرسودها” یفکر نايجر

 بر او. است) Arpàd Zempléni (زمپلىن
 را “ىئايآر یوهايد” انم جمارسـتان یاهيآملان

 ونري ب یبرا ١٩١٠ سال از و بود گذاشـته
 سال در که یاكر د،يکوشـ  یم انکردنش
 Eugen (چولنوىك اوژن. گرفت اجنام ١٩٤٥

Cholnoky(،  از “توراىن ۀجامع” سيرئ 
 جنگ دو انيم  دوران در ،١٩٤١ سال

 بود “انيتوران  یمهبسـتگ” “صدراعظم” هجاىن
 و  ترک نژاد یبرتر یبرا بود یجنبش خود که
 و خشن یرفتار نايودهي و اهيکول ا،هيآملان اب
  .داشت یم نهايوجزي سـت

 فرنگ از راسه
  سمیک پان
 یمن روشن طور به اهياسـتون و اهيفنالند
 و اهيني چ  ا،هيژاپن. ابشـند اىئيآسـ  که رفتنديپذ
 یم خود “توراىن” برچسب به اهيا کره
 بلغارسـتان و جمارسـتان در مه امروزه. دنديخند
 را نيدروغ ااكىنين  ىبايابز هوس کىس گريد

 ۀشي اند دارد، داريخر  که ىئ شهي اند تهنا و ندارد
 نيا اب. است یحيمسـ  دپوستيسف  یروپاا

 از زين انيفرنگ  بلکه انيران يا تهنا نه مهه،
 یخطر مهچون را آن و ترسـند یم سمي ترک  پان

  .نندي ب  یم بزرگ

 یم نشان ترکها باني پشـت  را خود اگرچه انيفرنگ 
 سمشاني وانل يانسـ  گسرتش به را آهنا و دهند
 به  مه رس، پشت در اما کنند، یم دلگرم

 ومندري ن از ىئ گونه به مه و ندخند یم ششاني ر 
 ،هجاىن دگاهيد یبرا از. هراسـند یم شدنشان
 دنبال قصد که کرده اعالم ابرها هيترک  دولت
. ندارد را ترىك پان خواسـتگاه هرگونه کردن
ّ  یهاگروه  جانب از غورهاياو  اگرچه  اي گرايمل
 نظر به اّما شوند، یم باىني پشـت  ترک یِ اسالم

 پکن اب روىئايرو اب خبواهد آناكرا که رسد یمن
 یدآوراي نايشا. ببندد خود بر را نيچ ابزار
 و ساخته انجيآذراب دموکرات ۀفرق که است
. هيترک  نه بود نياسـتال و یشورو ۀپرداخت
 از که هستند اهياكئيآمر  نيا مه امروز
 چيه  و کنند یم باىني پشـت  رانيا در سمي ترک  پان

 دينبا. ستي ن  دست در ترکها دخالت از مدرىك
 که یخبش آن ه،يترک  رشق که کرد فراموش زين
 و ابشد یم نيکردنش است، مرز مه رانيا اب
 ترکها یبرا شرتي ب  هيترک  اب انجيآذراب شدن یکي

  .سود ات ساخت خواهد یدشوار



 

 ۵  دیترس سمیک پان از دینبا چرا  

 k
h
a
n
d
a
n
i
.
n
e
t
 

 یهدفها بدنبال خبواهد هيترک  مهه نيا اب اگر
 نيا توان فراواىن یاهيدشوار  برود، شيترک  پان
 نيا مهه، از شيپ  .گرفت خواهد او از را اكر

 نيچن یاقتصاد و پوىل اماكانت یدارا کشور
 نيچن ،یکياسرتاتژ  ۀجنب از. ستي ن  ىئ برانمه
 خواهد روبرو هيروسـ  خمالفت اب تهنا نه ىئ برانمه
 جبز. ختيانگ  برخواهد زين را اهيني چ  بلکه شد،
 گريکدي اب انهيم  یايآسـ  یاهيمجهور ن،يا

 به مه اب را آانن تواند یم که دارند اختالفهاىئ
 یها جنبه اختالفها نيا. بکشاند روىئايرو
 چون (یمرز مهچون دارد، گوانگوىن اريبسـ 

 و ترمكنسـتان قزاقسـتان، و ترمكنسـتان انيم 
 ،)قزاقسـتان و اوزبکسـتان اي و اوزبکسـتان

 فرغانه در اوزبکها و هازي قرق انيم  چون (ینژاد
 اي) است اوش یزدوخوردها گواهش که

 و قزاقسـتان انيم  ژهيبو  (ىئ هيانح  یرقابهتا
 رسان از کيچ ي ه  ابالتر، مهه از). اوزبکسـتان
 قدرت که خواست خنواهد ترک یکشورها

 اگر چون کند یدئولوژيا یفدا را شيخشص 
 پرمچ کي ريز  به کشورها نيا که ابشد قرار
 در. شد خواهند اكريب  آانن از یاريبسـ  روند،

 یمهبسـتگ کي توان یم چگونه طيرشا نيا
 انهيم  یايآسـ  یترکها ساخت؟ تراكن نايم 

 در و پسـندند یمن را هيترک  “یبزرگ برادر” رفتار
. کنند یمن پهنان را شاني دخلور شاني ها نوشـته
 خواهند یمن هستند، نيراسـت یترکها که آانن
 روند اران و هيترک  از زابانىن ترک فرمان ريز  به
 هامان نژادشان، از نشاىن شان چهره در که

. ندارند ،یابدام چشامىن و زردپوسـىت
 جدا ىئ شهي ر  و خياتر انهيم  یايآسـ  سمي ترک  پان
 اشغال اب اكريپ  نشي خنست  ۀزيانگ و دارد
 در سمي ترک  پان نيا. بود انمسلامن يۀروسـ 
 و پاگرفت یشورو انقالب از پس یسالها
  ىنياسـتال  هامن شد، رسکوب نياسـتال بدست

 بدست یبرا یابزار مهچون قفقاز در را آن که
  .برد اكرب انجيآذراب وردنآ

 شيب  ىئ افسانه انهيم  یايآسـ  در سمي ترک  پان
 از شيب  اتکنون یشورو فروپاىش از. ستي ن 

 یحيمسـ  کشور نيدر  مسلامن ونيل ي م  دو
 اند آورده یرو اورتودکىس به هنايا. اند شده
 غيتبل  در که هسـتتند پروتسـتاهنا آنکه حال
 یساي لك  واقع، در. دارند پشـتاكر ىنيد
 است اسالوها ۀژيو  که هيروسـ  تودکساور

. ستي ن  شاد مسلامانن شيگرا از مه چندان
 و نژاد ترک ،شده یحيمسـ  مسلاماننِ  نيا شرتي ب 
 که ميني ب  یم پس. اند زابن ترک مك دست اي
 ات ورزند یم همر روىس فرهنگ به شرتي ب  ناني ا
 اي یکوفسکيچا گامن،يب . ترىك یفرهنگ ىب

 کشش یوري ن شرتي ب  نيلن حىت اي یتولسـتو
. زابن ترک ۀسـندي نو  اي شاعر فالن ات دارند
 اروپاىئ را خود یزور هر به ترکها که یهنگام
 یايآسـ  مردمان که است روشن زنند، یم جا
 اّول دست انياروپائ  به نندي ب  یم هبرت انهيم 
  .شيقّالب  نوع به ات چبسبند) روسها(

 خود یاسالم تيهو  به مه مانده مسلامن تراكن
 اب یکينزد شانکوشش  و دان آورده یرو

 یادگرايبن  یهناايجر و یسعود عربسـتان
 ،عامثىن دوران مانند نان،ي ا. است یاسالم
 یم مسلامن دانسنت، ترک از شيپ  را خود
 از رتيگرام  بىس شاني برا عرىب زابن و دانند
 از روز هر پاکسـتان که هامنگونه. است ترىك
 به را خود و ديجو  یم یدور هند ۀقار شـبه
 سازد، یم کينزد العرب ةر يجز  یها کرانه
 دور، چندان نه ىئ ندهي آ در گامن ىب

 هامنند شرتي ب  مّکه به انهيم  یايآسـ  یشهرسـتاهنا
  .اسالمبول به ات بود خواهند

 رسنوشت از تواند یمن سمي ترک  پان ۀندي آ
 صد به کينزد از پس. ابشد هبرت سمي عرب  پان
 آوردره نند،اميب ماىل یاهيتواانئ و سال
 ،قذاىف چون شد کساىن سمي بعث  و سمي عرب  پان

 یدئولوژيا نيا. اسد حافظ اي نيحس صدام
 و شده شـهنادي پ  لبنان انيح ي مسـ  یسو از که
 برخوردار مه یچند یفکر یها پشـتوانه از

 نه و ینژاد یمهبسـتگ یرو بر را هدفش بود،
 انبود یاسالم پان گردابد اب اما گذاشت، ىنيد

 ه،يترک  در نيمهچن و انهيم  یايآسـ  در. گشت
 شرتي ب  الدن بن و است یاسالم تيهو  نيخنسـت
  .آاتترک ات دارد هوادار

  خود نبالمياز 
 به یمكک سمي ترک  پان انتواىن نيا بدخبتانه، اما

 انيران يا ما چراکه کرد خنواهد امننهيم یکپارچگي 
 ترکها نيدروغ ىتيچندهو  یراميب هامن به زين

 کروبيم  نيخطرتر  مك اب مه راميب تىن. ميدچار
 یوري ن نيا امروز،. ديدرآ یپا از تواند یم

 خواهد را او جان که ستي ن  رانيا دمشنان
 است خودمان یگيما ىب و انتواىن نيا گرفت،

. گذارد یم ابز راهزىن هر یرو بر را در که
 مسلامن و راىنيا انسازگار تيهو  دو زين انيران يا
 هامنند شهيتوج یبرا و اند زده گره مه به را

 را گانهيب  ات اند برده دست خياتر به تراكن،
 نيا در. دمشن را یخود و دهند نشان یخود

 زيچ هرز علف جز مه انبسامان کشزتار
 را کىس تهنا نه گندش یبو و ديرو یمن یگريد
  .کند یم مه زانيگر  کشاند، یمن خود یسو به

 کي انندمب رانيا ان،يساسان  شکست از پس
 مهه، نيا اب. رفت انيم  از شهي مه  یبرا کشور
 یم آن دل در هنوز که یآتش روشـىن
 یسو به پروانه چون را هجان مردم سوخت،
 که بود مه نيمه یبرا. ديکشـ  یم خود به مشع،

 را آتش نيا ات دنديکوشـ  رسخستانه مسلامانن
 فرهنگ مهچون اتابن یچراغ ات سازند خاموش

. ازدسن  آشاكر را العرب ةر يجز  یکياتر  ،راىنيا
 کىس و شده خاموش گريد رانيا چراغ امروز،

 دوابره راه تهنا. کشد یمن خود یسو به را
 انيساسان  به ابزگشت رانيا چراغ کردن روشن
 ىئ حلظه آن به ،یروز آن به ابزگشت است،
 را سفوني ت . خياتر از بندمان شد گسسـته که

 زن و مرد هر که ديد ميخواه و ميابزساز
 خواهد راىنيا ۀختم از را خود هجان در یابگهر

 ويتوک  در چه کند، یزندگ کواب در چه دانست،
   .برلن در چه و


