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 نـنــتــوځ

کله چې يو واکمن په يوه  ارته سيمه کې برKسی وي او په بي�بيلو ولسونو يې  د خپلې  واکمنۍ وزرې 
) زييز١٩٢٢تر ١٢٩٩(عـثماني امپــراتورۍ . خپـرې  کړې  وي، دغه حالت  امـپـراتوري ګڼل کـيـږي

کړی  خوندي حاکميت کې خپل رې  قاروکې په د) زييزه پيـړۍ١٧تر١۶)د خپل قدرت  په جګ  پـړاو
وKيتونه او ګڼ شمير رعيتونه ٢٩  کې؛  ختيز يورپ، لويديـزه اسيا، او  شمالي افريقا- په سھيلي :و
 تر  ١٢٩٩(څه دپــاسـه شـپـږ پـيـړيو دغې امپراتورۍ  ټولـټـال. يې لرل) تيولونه/رياستونه(

يې ) مرکز( نړۍ راشه درشه  پاللې وه  او پ�زمينهپه اوږدو کې د خـتــيزې او لويديــزې) زيـيز١٩٢٢
َسليمان د (» سليمان سـتر«د . چې وروسته يې نوم په اسـتامــبول واړول شو قسطنــطيـنـيــا وه

امپراتورۍ اس�مي ) بـيزنتين(په مھال، دغه امپراتوري  د رومن ) زييز١۵۶۶تر ١۵٢٠: مګنيــفـيسنت
د عـثـماني  ټول ټال. عثمان په اراده  رامينځته شوې وه  د لومړيعثــماني امپراتوري .ناسـتـنه وه

 او له غـيرمسلمان خاوره ونيـسي، اس�م خپور کړي د نـورو خلکو چې  دا و (ھدف(امپراتـورۍ موخه

  .غير مسلمانان په خپلو ديني چارو کې خپلواک وو .اتباعـو نه ماليات واخلي

ســره بې تـفاوتي ھــغـه  ) سـايــنـس (واکمني او د دنـيـوي علومو څـو  ښځـتـوب سره ع�قه،  ميراثـي  د
عـطا  کمال عـسکـر .کړې وه) کـمزورې (عــثـمانـي امـپـراتــوري يـې  ټـکـنـۍ  عـوامـل  وو چـې

 او  بی واکۍ  د  ھـيواد بې وســه شـوي او فکـــري ملګـرو يـې د خپل (١٩٣٨تر ١٨٨١) تـرک

 .خو لــويديــز يي په ضد و. ځوان شوروي نظام  يې م�تړ کاوه .و زغـمـلینـشـ څـپـرځي حالـت

 

 ته ځـغـلـنـده  کـتـنـه  کلنې عـثــماني امـپـراتورۍ ۶٢٢

 (معـترضينو(پـروټيســټنـټـانو  اروپا کې د عــيسـوي ديني اص�حاتو له امــله د کاتــولـيکانو او پــه

واکمنان  د دين په څنګ کې سياسي ھم وو ځکه چې په فاني  ـثـمانيعـ .ټکرونه د عـثمانيانو په ګټه وو
کرغيـړنتيا په دې کې وه چې څو ميرمنې او ګڼ شمــير   ځامن   د دغو سلطانانو. نړۍ کې واکمنان وو

د سلطان له  مړيـنې  وروستـه به يې مشر ځوی واکمـن کيده او ھغه به  نــور وروڼه له  . به يې لرل
کې  د احمد شاه   په  افغانستان. (له دې امله به لږترلږه بلـقوه  پټه کورنۍ غليمي روانه  وه .ميـنـځه وړل

څو ښــځتوب په عادي اس�مي  کورنيو کې ھم د . بابا  لمسيانو ھم د يو بل  ککرۍ  ماتې کړې وې
د  ګڼ .(!وښيــوسپيـڅلی اس�م بايد په معنوياتو وچلـيـږي، نه په مادي او لــذتي خـ. بدبختۍ  زړي کري

سره بې تـفــاوتي ھـغـه  څه وو چې  ښځـتوب سره ميــنه، مـيراثـي واکمني، او د دنـيـوي علــومو
 !د  بې کـفايـتۍ په ټــغـر کښينـولې وه عـثـمانـي امـپراتــوري يې

اروپا ته شـتمنۍ جاري شوې او د  ټکنالوجۍ او عسکري تقويې ته  سره (١۴٩٢) د امريکې په کـشـف
راوروسته د اروپايانو  )زييز١٨۴٠تر ١٧۶٠(په اروپا  کې  له  صنعتي انق�ب  .يی Kر ھواره کړه

. چې خپل اموال په عثماني امپراتورۍ کې په جګه بيه خرڅ کړي  لپاره  د دې زمينه برابره شوه
په  رۍ کېپه عثماني امپراتو. عثماني امپراتوري د سرو زرو او  سپـينــو زرو په  کمـښت  اخته شوه
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پولي (متکي پـولي نظام  د امريکې په کشف  سره  ولړځيد او د پيسو پـړ سوب ) نـقره(سپـيـنو زرو
 د مشک�تو سره مخامخ پوځ او فني صنعتګران  د  عثماني امپراتورۍ. په کلک  مشکل واوښت) تورم

و پرمختګ رامينځته بالمقابل، په لويديزه  نړۍ کې  بدلون ا. شوه  (ضعيفه(کرھـڼه ھم ټکنۍ . شول
نوې ټکنالوجي، ژور سياسي اص�حات او روښانـفـکره ويــښتيـا  ھغه ارزښتمند بدلونونه وو چې : شول

  .د عثماني واکمنانو پام  نه و راګرځـيدلی  پــيـړۍ  په پيل کې ورته١٨ پيړۍ په اوږدو کې او د ١٧د  

 

د    ان عبدالحميد او سلطان عبدالعزيـز له خوادسلط په عثماني امپراتورۍ کې زييزه پـيـړۍ کې ١٩  په
دغه  . (١٨٧۶تر  ١٨٣٩)په نوم  نوښتګــري پيل شوه (رې اورګنايزيشن/ بل شان تنظيم)«تنظيمات«

- د اصولو په ځای  يو نوی غيرديــني ) ديني نظام-روحاني (اص�حات په دې راچاپير وو چې  د زاړه

حقوق پکې خوندي ) مسلمان او غير مـسلمان(ول ھــيوادوالمـدني نظام رامـيـنځـته شي چې د  ھـر ډ
َد تنظيمت خوځښت د سيکوKريـزم په پــل پاپۍ واخيستلې، خو زر د مسلمان او غيرمسلمان . شوي وي

د خپل قـدرت په   چې ھغـوی پکـې يې دا و دليـل خوا ورسره ضديت وښودل شوـ ديني عالمانو له
 تخنيکي لحاظ-ل عــثمانی سلـطـنت په عـسکـري، اقـتصادي، او علميپه  دې ډو .وړانـدې ټـکـر ليـده

چې د Kس زور د (او په انګليستان کې له صنعتي انق�به (م١۴٩٢( يانې د امريکې له کشفه .ټکنی شو
 ، د توليد اندازه، د توليد ګړندښت، او د توليد مناسبات)م١٨۴٠تر  ١٧۶٠ :ماشين په زور واوښت

په عثماني امپراتورۍ  کې د . تـيز او لويديز کې د قواو اڼـډول په بل مخ واوښتخو په خ. غښتلي شول
پـيــړۍ له پای راوروسته عموما داسې واکمنان راميــنځته شول چې د عقل او لوړ شخصيت  ١۶

د ھابسورګ واکمنۍ په وړاندې جګړې  اروپا کې  عثمانيانوپه م پيــړۍ کې١٧په . نه وو څـښتنان
دغو ماتو او تړونونو د ھابسبورګ د برKستيا جڼـډه لکه .  ماتې تړونونه يې Kسليک کړلوبايللې او  د

 ھنګري-په استريا  د ھابسـبورګ نوم وروسته. و ښـار ويـانـا د پخوانی پايتخت د ھابـسبورګ. کړه

 د عثمانـيې او ١٧٧۴ تر ١٧۶٨له . او پ�زمينه يې پـراګ شو (١٩١٨تر ١٨۶٧)امپراتوري واوښت
چې په غټه (په پايله کې يې کريـمـيا. خو روسانو دجګړې  ډګر وګاټه. ســيې جګړې  پيښې شوېرو

سر . خپلواکه شوه، خو وروسته د  تزاري دولت په تصرف کې ورغله) کچـه  مسلمانان پکې  اوسيدل
 روسيـې دا حق Kس ته راوړ چې په بيره پر دې عثمانيې د تورې بحيرې انحصار  ھـم وبايلود، او

زييز کې فرانـسـوي  ناپلـيون بوناپارت په مصر يرغل ١٧٩٨په . عثمانيه کې د عـيسويانو محافظه وي
دغه اسان  بري د عثماني امـپراتورۍ  ناچله تصور ميده  کړ اوپه دې ډول يې يورپ Kپسې زړه  .وکړ

 برکته د م  کې يونان د اروپايي مداخلې له١٨٣٠په  .ور کړ چې په راتلونکی کې فتوحات وکړي
  عثماني امپراتورۍ له منګولـو

چې اروپايي توليــدات ھم ارزان وو او ھم يې کيفيت  جګ و،محلي عثماني تجارت ته يې  دا.  راووت
ټکنالوجيک پرمخـتګونو د غـرب په  کرھـڼه  کې بدلون راوستلی و، خو په عثماني  . پاټک واچاوه

رانو خپل کلي پـريـښودل ، ښارونو ته Kړل او ھـلته د عثماني بزګ.امپراتورۍ کې کرھـڼه  ابتدايي وه
 .نــوکرانـو يا  پاکوونکـو په وظيفـو کې ولګيــدل

جرمن نژاده  په يورپ کې د)  م١۵۶۶تر١۵٢٠(په مھال  کالونوعثماني سلطنت۴۶د » سـتر سليمان «د 
راميـنځته  (يفورميشنر پروټـيسـټنـټ)ديني اص�حات له خوا) م١۵۴۶تر ١۴٨٣:مارتين لوتر(ديني عالم

:  عيسويت په دوه بر خو  ووٻـشل شو .پلوي و اص� حاتــو ستر سليمان د عيسوي دين د دغـو .شول
 د تاريخي .مارتين لوتر ھم  غوښتل چې په اس�م وپوھـيـږي .کاتوليکان او نوي اعــتراضـچـيان پخواني

دې له صليبي جګړو او د ھـغوی په مــھال وړان«: الـھـياتو ډاکتر پوھـندوی ادم فرانسيسکو کاږي چې 
تحريف  په ټول لويــديـز يورپ کې د اس�م تجـسـم که په بشـپـړ ډول جعلي معرفي شوی نه و، نو کلک

 :ولولئ «.شوی خو و

Dr. Adam S. Francisco, Martin Luther and Islam: A Study in  Sixteenth-Century  Polemics 

and Apologetics. Leiden and Boston, 2007, p. 9.  

Thomas King, “Exposing Martin Luther’s Love Affair with Islam. [Shoebat: 27/12/2013]. 
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 زييز کې ټامس  جفرسن ١٧۶۵ کالونه وړانــدې په  ١١د امريـکې د خپلواکۍ له اع�مې نه    
نکی، او دريم  ولسمشر د امريکې د خپلواکۍ د اع�ميې ليکو کې١٧٧۶په   :م١٨٢۶تر١٧۴٣(

آنـدي جفرسن په زيار، د امريکې  نور موسس  د روڼ. قـرآن مجيد Kسته  راوړ (١٨٠٩تر ١٨٠١
دغه قرآن . پـروټـيسـټــنټ ملت رامينځته نشي  نيکونه دې پايـلې ته ورسيدل چې په امريکا کې دې

قرآن مجيد په  اروپا کې له   . دیپه برخه کې ساتل شوی» کتابونو نادرو«کتابتــون د  مجـيد  د کانګرس
په امريکا  کې مھم   پيړيو١٧/١٨د اعتراضچيانو لپاره په اروپـا کې او  د   ديني  اص�حاتو راوروسته،

 په جنوری کې د امريکې د کانګرس د ولسي جرګې غړي کيت آليسن په محرمانه   ډول د ٢٠٠٧د . و
دا  چې جفرسن . و امريکايانو  تاوترريخوالی وښودخو ځينو متعصب .په  قرآن مجيـد قسم وخوړ جفرسن

خو  دا  څرګنده ده چې . قرآن مجيد څومره لوستلی وي، څه به يې ورنه زده کړي وي، معلومه نه ده به
ساتــنـې، د ټامس جفرسـن ديني زغم، د  اشتمال شـعـور، او د ھــغـه  د ھـغه په کتابتون کې د قرآن مجيد

 :کتاب ولولئ د امريکې او د اس�م  د تاريخ پوھاندې! مترقي دريځ په ډاګه کوي
Denise A. Spellberg, Thomas Jefferson’s Quran. Islam and the Founders. New York: Alfred A. Knopf, 2013 

 

محيط کې  دا  د دغه بدلون پـه. منځنيو پـيـړيو له پای وروسته نوې سوداګره طبقه راميـنـځته  شوه د 
ـيواد په دولتینظر راو يانې په نوي  .حکومتي چارو کې Kسوھـنې ونـکړي- ټوکيده چې کليسا بايد د ھ

 پيـړۍ کې يو ١٩عـثمانيانو په  .چاپيريال کې دې غـيردينـي موضوعګانو او ګټو ته ھـم پاملرنه وشي
 ، ليـبرالخو کله چې خپل ھـيواد ته راستانه شول. شمير افسران يورپ ته د زده کړې لپاره ولــيــږل

دغو نوو مفکورو په عثـمانيه کې د . مفکورې يې د ځان سره راوړلې) آزادي  طلب،روڼـفــکره)
بـدلون له Kرې د اغــيز Kندې راغلل او په  د دغه  شـعوري» ځوان ترکان«. مفـکورو ټکر راوKړ کړ

ې ديـن به پکې په غوښتنه کې شول چ او سياسي نظام ټولنې سياسي خپل ھيواد کې د يــوې داسې
په  د دين) ِعــلم(جوړښت کې ساينـس) سيکولر/غيرديني) دنيوي -په دغه ډول مادي.  نه وي برKسی

  .ځای ونيو  څنګ  کې

له   زييزې پيــړۍ١۶فرانسه  کې د  ورپسې په  سړۍ  په احتياط سره ويلی شي چې ښايي په جرمني او
 پـيـړۍ په ١٩الھام  لومړی د  د سيکولريزم نـه به) تجـدد/اعتراض: پروټيسټــنـټـيزم(»ديني اص�ح«

له دې  بحث نه د  يو ايراني ديـنـپوه  په  وينا  داسې ھـم پوھـيدلی شو  .وي انګلستـا کې راوKړ شوی
سـيکـولـريزم  -باشد چيزی را که مربوط  به اين دنيا و بی ارتباط با مسايل دينی و اخروی«:چې 
تر اپرٻـل ١٨٧۶اګست ) کالونه  واکمن٣٣م سلطان عبدالحميد نږدې د عثمانيـې څلور دٻرش» .است

 ھغه که له يوې خوا زورواک و، نو له بلې خوا يی.  ژوندی و١٩١٨تر ١٨۴٢او له ) ١٩٠٩

 د  د دغو لڼـډ مھاله سمونونو له ډکون نه ھغه قوه راووتله چې. اص�حات رامينځته کړل/»تنظيمات»
 د چې (م١٨٧۶) سلطان يو داسې اساسي قانون راووٻست .سکوره کړهواکمني يې ران سلطان عبدالحميد

. ګڼل شوی و «عثمانی«افرادو  حقوق پکې بې له تبعيضه خوندي شوي وو او د ھيواد ھرتبعه پکې 
په اس�مي نړۍ  کې  ھغه. دغـه اساسي قانون د سلطان دوھم عبدالحميد د مترقي افکارو مھمه نمونه وه

سلطان دوھم عبدالــحـميد به . لوباوه  چې پاپ په عيسوي نړۍ کې په واتيکان کېتقريبا ھغه رول لوباوه
يو له دغـو عزتـمـندانو نــه سيد جمال . ھر ګوټ نه خپلې ماڼۍ ته رابلل اس�مي عزتمندان د نړۍ له

 .الدين افغاني و

په »  �رپ«پيـړۍ کې د  اس�می تجدد ١٩په  ) ١٨٩٨مارچ  ٩تر١٨٣٨(سيد جمال الدين  افغانی 
په نوم » تنظيمات«چې د (په استانبول کې د منورينو له خوا. او استانبول ته Kړ کې  مصر١٨٧٠

د يو مفکر او فعالګر په څير د افغاني شغل . تود ھرکلی وشو د ھغه (اص�حاتو کې يې رول لوبولی و
چينه ده   نو لپاره د الھامپه اس�مي نړۍ ژور اغيز Kره، او تر نن پورې د ھغه نړۍ ليد د ځينو مسلمانا

 :د اسـ�مي نـوښتګــرۍ لپاره د افـغــانــي پـروژه په دې مــفکوره وKړه وه. خو د نورو لپاره د کړکيـچ

کې ښکيل شوي دي، خو د لويديـزې نړۍ علمي او تخنيکي  عنعنوي اس�مي کلتور مسلمانان په
يعنې اص�حات او تجــديد  د  ! چې د حل Kر ولـټويورکوي ) چليــنج(برياليتوبونه مسلمانانو ته بـلــنه 
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غندي ځکه چې د دين او بشري (ماديت) سيد جماالدين افغاني مـټـرياليزم .اس�م د بقا لپاره حتمي دي
هللا د يو ولس په وضع کې بدلون  : افغاني د قرآن مجيد په  دې آيت اتکا کوي .دی) دښمن(ټولنې  غليم 

ِافغاني د فرانسوي عالم ارنيست  سيد جمال الدين  .راولي ځان کې بدلوننه راولي، خو دا چې په 
دی چې ټول دينونه لږ و ډٻـر دعلمي او فلسفوي حقيقت په   موافق سره) زييز١٨٩٢تر١٨٣٢(رنان

په )  تنوير(افغاني غلی شان په دې پوھــيـږي چې روڼ آندتيا. سره ټکر لري» آزاد  تحقيق«پوھه کې د 
انسانان د کليسا له سرټـيـټۍ نه راويستلي دي،او له دې وروسته انسانانو د پوھې په Kر  ېلويديزه نړۍ ک

په  ښايي افغانـي به ھم د مسلمانانـو لپاره دغه ډول خوب وينـي؟. کې غټ ګامونه پورته کړي دي
لو لپاره ټينګار کړی و چې له موجود کرغـيـړن حالت نه د راوت مسلمانو باندې سيد  جمال الدين افغاني

په ټول افغانستان کې باچاخان فخرافغان، او په برتانوي ھـنــد کې موKنا . دې په ځان کې بدلون راولي
ابو الک�م آزاد او جواھـر Kل نـھـرو د روښانـفـکر مسلمان سيد جمال الـدين افغان د ټيـنګار په قـدر 

 !پوھـيـدل

د روسيې سره  د عثمـانيـې جګړې، او داچې  :٪ نفوس خوړلی و۶٠دوه پيـښـو د عثماني سلطنت  
روسانو د عثمانيانو سره د  م کې١٨٧٨په    .لويديزو قدرتونو ته بايللي وو  يې ټونيس عثمانيـې مصر او

د سلو )  بيليون کوروش ٢۴(سولې تړون  Kسليک کړ، او عثماني دولت مجبور و چې  د جګړې تاوان 
دولتي   .ټکنۍ کړې وه ډٻـره عثمانيه دغې ماتې او دغه تاوان .کالونو په اوږدو کې روسيې ته ورکړي

د لويديزو   عثماني صنايعو. خوړلې وې) ٪٨٠(کله ناکله  د  ټولو عايداتو نـږدې اتياسلنې) قرض(پور
عثمانيې يواځې د دې تومنه لرله چې اروپا ته  خپل  .صنايعو د غټو توليداتو سره سيالي نـشوه کولې

تر ١٨٧٧  د  .استھ�ک کړي په خپل ھـيواد کې جوړشوی سامان او ھلته   کړياومه مواد  وړانـدې
عثماني سلطنت دوه نور . امله  په سلګونو  زره کډواKن  استانبول ته راغللل م جګړې له١٨٧٨

په بالکان کې د نيشنليزم  راپورته کيدل، او د عنعنوي ټولنې په وړاندې د موډرنيزم : ھم لرل مشک�ت
کې پارلمان منحل کړ او قدرت يې  په خپل Kس ١٨٧٨سلطان عبدالحميد په  .راوKړٻـدل) نوښتګرۍ(

مقرر کړل چې د ھغه غوښتنې د ) د تماس خلک(» مـبـين» د ولس سره د تماس لپاره يې  .کې ونيو
سلطان  .غازي او جنرال عثمان پاشا و) زييز١٨٩٧تر ١٨٧٨(مشر مباين . دولت مامورينو ته ورسوي

د ولس د ديـني او ساينسي تعلــيم  لپاره يی خپلې شخصي پيسې  .پوھنتون وتاړه ې د استانبولک١٨٨١په 
 .ھم لګولې وې

سلطان دوھم عبدالحميد په ملکي او عسکري ساحو کې علم ته ډٻر خدمت وکړ او جرمني او فرانسوي 
ندې پوھنځي  پـکې  پوھنتون بيا پرانيست او K م کې يې د استانبول١٩٠٠په  . استادان يې راوغوښتل

د ټيټې طبقې زوزات په علم او د دولت . رياضيات، جسمي علوم، دين، او ټولنــيز علوم: رامينځه  شول
خره يــې د  دغه نوي ظرفيت سياسي فعاليت ته Kر ھواره کړه  او ب� .په اداره کې د برخې خاوند شو

حـميد د سلطنت په رانسکورولو کــې په انق�ب او پخپله د سلطان دوھم عبد ل» ځـوان ترکانـو«
 .برخه واخيستله) زييز١٩٠٩(

په ترکيه باندې تور  .د پينځلسمې زييزې پيړۍ په  اوږدو کې ارمينيا په عثمانيه کې  جذب شوې وه
تر    شپـږ سوه زره  (١٩١٧تر ١٩١۵له  )يې په  اوږدو کې د لومړۍ نړيوالې جګړې لګيدلی دې چې

په  .دعوې حل دقيقوـ بې طرفه مطالعاتو ته اړتيا لري د دغې .وژلي وويونيم  ميليون ارمنيان 
 په اپرٻل کې  د ٢٠١٧د  (*تنير توکچم) مورخ [ټولنپوه او المانی[ماسيچـيوسيټ  پوھنتون کې ترکی

په  حيث زما په ټـينګه عــقــيده، په ترکيه کې  ُد تـرک« : چې رابرت سپينسر له خوا اقتباس شوی دی
او بشري حــقوق ھغه مھال خونــدي کـــيدلی شي چې تاريخ او تباھـکاريو ته مخامخ وکتل ولــسواکي 

 «.شي

*) Taner Akcam quoted in: [jihadwatch.org published 23 April 2017]. 

 

  ١٩٣٨تر١٨٨١:ُمـصطفا کـمال عــطا تــرک
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د لومړۍ  نړيوالې جګړې په  .نوم ورکړ» کمال«استاد يې ورته د . د زيـږٻــدنې  نوم  يې مصطفا و
دغې جګړې د کرغيـړنو   ترکيې لپاره د راتلونکې او د) ١٩١٨نومبر ١١تر ١٩١۴جوKی ٢٨)مھال

 .نـتـيجو په مھال د عطاتـــرک شخصيت او ابتکار مھم وو

 پـيـنـځم) د عثماني سلطان  . وغځيدله١٩١٨نومبر ١١ تر ٢٠١۴  جوKی ٢٨لومړۍ نړيواله جګړه له  

 ٧٣دغه  .رامينځته شوه موضوع او د  غربي متحدينو په مينځ کې ډزبند (سلطان پينځه دٻـرشم / محمد
 د عثمانيې د بحري چارو انګريز بحرساKر کالتورپ.  مړ شو٣د جوKی په  ١٩١٨د   کلن سلطان

 شې مياشتې سياسي ت۶له   .کړ قانع ډزبـند په تړون نيټه د٣٠ د اکتوبر په ١٩١٨وزيـر رؤف بای د  

عثماني سلطان شو، په (٣۶) اخري د متحديــنـو د  چترۍ  Kندې وروسته، د ھغه ورور شـپـږم محمد
ھغه وتښتيد او په . عثماني سلطنت پای ته ورسيد  کې له سلطنت  نه لرې شو او په دې ډول١٩٢٢

ني شخړې، له ډزبند وروسته، په عثماني واکمنۍ  کې دي .م کې   په حق ورسيد١٩٢۶په  ايټاليه کې
ګيرکه  - دغې رټــلې وضعـې ما تــه ھغـه کابل[ .غ�ګانې، شوکـې، او  جنګ ساKرۍ راميــنځته شوې

يې په ) اتحاد شمال(چې د ملي ارمان وژونکې ډله چورکه  سړک الطوايفي را  په  زړه  کړه- او اس�م
  .ه سقاويسمسور افغان، دويم: ولولئ). ١٩٩۶تر سپتمبر ١٩٩٢اپرل )سر کې وKړه وه

دوھم چاپ . ز١٩٩٨/ل١٣٧٧لومړی چاپ . جرمني-دافغانستان دکلتوري ودې ټولنه:  خپرندوی
 ]ززيي٢٠٠١/ل١٣٧٩

عـثماني پوځ . متحدينو سره م�تړ وکړ لومړۍ  نړيوالې جګړې د د عثماني سلطنت  په ضد د عربانـو
تنظيم  کې کماندو په تـرکچې په سوريه  او فلسطين کې ماتې خوړلې وه، سوکه سوکه يې ځان د عطا 

او ورپسې يې د بالکان په جنګونو کې ) ١٩١١(عطا ترک په ليبيا کې د ايټالويانو په ضد وجنګيد .کړ
عطا  ترک عسکري شھرت ھغه مھال زيات شو چې  د لومـړۍ  د. برخه لرله) ١٩١٣تر ١٩١٢(

د متحدينو قواو ته  کې) غربی ترکيه- شمال(م کې  په دردنيليس ١٩١۵نړيوالې جګړې په مھال يی په 
د عثماني سلطنت قواو بری نه و کړی او جنرال فخري پاشا   په منوره  مدينه کې .درانه تاوانونه واړول

په دغه ډول  ګډوډۍ کې د ولس او عسکرو توجه عطا ترک ته .  په فبروري کې تسليم شو١٩١٩د 
سلطان د عطا   .( ع�قه لرلهھغه سربيره په عسکري د سياسي موضوعګانو سره ھم)راوګرځيــدله

عطاتـرک د  .خوھغه د عثماني سلطنت  له ماتــې پاتی برخې ته نجات ورکړ .ترک د تکفير حکم  ورکړ
 په اپـريل ١٩٢٠د . رامينځته کړ يو نوی تــرکي حکومت کې (کوچنۍ اسيا(خپـلې ډلې سره په اناتوليا

راوبلله او عطا تـرک يې خپل  ( نيشنل اسمبليګرينډ(»لويه ملي غوڼـډه» مليګرانو په انقــره کې کې
کې عثماني ١٩٢٢ په .(دغه لويه ملي غوڼډه د افغانستان لويې جرګې ته ورته برٻښي)مشر وټاکه

جمھوريت رامينځته ) غيرديني/ُدنـيـوي(کې په ترکيه کې سيکولر١٩٢٣سلطنت پای ته ورسيد، او په 
 .جوړ کړ (د خلکو ګوند)يوګونديـز نظام م کې١٩٢٣په سپتمبر  ھغه .شو  عطا تـرک يې ولسمشر. شو

څوګونـديـز نظام غـوره  عــطا ترک. رامينځته شو» ګوند مترقي جمھوري«م  کې ١٩٢۴ورپسې په 
عطا «م کې يې د ١٩٣۵په . او د ګاوڼـډيـو ھيوادونـو سـره يې د ناپيــيـلتوب سياست غوره کړ ګاڼـه،
 .لقب په برخه  شو) د ترکانو بابا(»ترک

ښايی ديني معلومات  .کورنۍ کې زٻـږيدلی و) ښايي کوچي(په بيــوزله ( م١٩٣٨تر ١٨٨١(عطا ترک 
ھلته  کلنۍ کې عسکری ليسې ته داخل شو،١٢ھغه په  . وي يې له خپلې بيـسيوادې مور نه Kسته راوړي

عطا . ورکاوهخوند  د اص�حاتو د منور ليکوال نميک کمال ليکنو .د  نيشنليـزم  د اغيز Kندې راغی
عطا . ترک فکر کاوه چې  د رواجي ديني عالمانو او سلطانانو له امله يی ھيواد وروسته پاتی شوی دی

د مفکورو د اغيز  (نميک  کمال او ضيا ګوکلپ(ليکواKنو ترک په ځوانۍ کې د خپل ھيواد د روڼ اندو
ھغه په دې  .غړی شوی و) کانوځوان تر(Kندې راغلی و او په ځوانۍ کې د منورينو د انق�بي خوځښت 

. چې د عرب قبيلو لپاره  به ښه و خو ښايي. اس�م د ترکيې پرمختګ ته پاټک  اچولی دی باور و چې
عطا . په عــثماني سلطنت او اسـ�م کې: د خپل ملت وروسته والی په  دوه برخــو کې ليده عطاترک

 ترکيه کې ،او په ه کې نيولی وهترک او نږدې سياسي او اجتماعي ملګرو يي واکمني په ولک

په رسميت  شوروي اتحاد نوی ترکي جمھوري دولت. دمه چليـږي سيکــولريزم  او جمھـوريت تر دې
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 .منع شوې) Kره چې زوڼـډی يې(او جګې رومي خولۍ  په نوي جمھوريت  کې څوښځتوب. وپيژاند

ته   يونان (ميليون١،۴تقريبا ) انراھسې په ترکيه کې ميشت يوناني قبل المي�د١٠٠٠نوي حکومت  له 
له يونان نه ترکان ترکيې ته راوستل چې خپل ولس متجانس کړي او اقليتي  او  په بدل کې يې تسليم کړل

 .کړکيچونه حل کړي
R. R. Palmer and Joel Colton, A History of the Western World. New York: Alfred Knopf, 1978, pp 746-750  

 

 پـرتـله کـول  خان او عـطا تــرکامان هللا

 د لويديز امپرياليزم سره  Kس په  ګرٻوان وو او ھريو د خپل ھيواد  خپلواکي او پرمختګ دواړه 

تــر ١٨۵٧:  زبــيده حـنيم (مـــور يی : عطا ترک په ډٻره بيوزله کورنۍ کې زٻــږٻدلی و. غوښتل 
د ) ز١٨٨٨تر  ١٨٣٩(يې علـي رضا افـنــدي  روه او  پ� يا د  بزګــر لــــور  کوچـۍ) ز١٩٢٣

پادشاه او مـور يـــې مـلکه   د امان هللا خان  پــ�ر خو ګمــرک کوچنی مامور او بيا لرګي پلورونکی  و؛
عطا . ھيواد د ځوان شوروي اتحاد له خوا په ګړندي ډول  په رسميت  پيـژندل شوي و يوه ھر د .وه

د امان هللا . وټاکله) پايتخت(طر له امله انقره خپله موقـته پ�زمينهپه مبارزاتي وضعه  کې د خ ترک
شھيد شوی و او امان  هللا خان په ګړندي ډول ځان په کابل  ز کې١٩١٩په   (حبيب هللا خان(خان پـ�ر 

امان هللا . عــطا ترک قـــوي عسکر او ګونـد لــرل .که څه ھم نايب السلطنت نه و کې پاچا اع�ن کړ
). خـفـه وو  ځکه چـــې معــاش يې لږ و يـې عسکر) نـه ګــونــد Kره  او نــه قـوي عـسکرخان 

لـرله،  (سـيکولـريـــزم) لپاره خـپله څـرګـنده مـفکــوره) مادرنـيزيشن) يعنې عـــطاتـرک  د نـوښتګـرۍ
ر محمــود طرزي د د کړاندو او د خــپل  خس په خـپل شـډل ھـيواد کې  د عــطا ترک امان هللا خان

خــپلواک او  خـپــلو سترګو لـيدلی و او په په عطا ترک پــه لـويــديزکې پــرمختګ .اغـيز Kنـدې و
نــيم  ، اماهللا خان په نيم غـوڅ .سياسي فعاليت کولو  يې نسبتا پـرمخ تلــلي عـثماني سلطــنت کې

 ١٩١٩په   .راوستله تــرقـــي يــو څـه ـلواکي اوخپــ افــغانستان کې بـر او ډٻـر وروسته پاتی مستعـمره
پوځ په   انګريزانو د مړنيانـــو کې د خــپلــواکۍ  په جګــړه کې د وزيــرستان او پخـوانۍ پکــتيــا

د ګـټلي  خو. ګوڼـډو کړ او په پايــله کې يې بايد له امــو تر اباسيـنه ټول افغانستان خپلواک شوی وای
ځکـه خو جـنرال . امـيد پنچـر شو د خـپــلواکـۍ د ټــول افـغانــستان  تــړون کېد ډزبـند په ډګـر

زمــوږ  مجاھديـــنو له نظره دا دريـم «: چې دي ليکلي پـه  خپـل کتاب کې يـارمحمد خان وزيــری
فغانـستان د د ا  : خـپروونـکـی .د افـغــانستان د خــپـلواکۍ  او نـجــات تــاريـخ  -«.نـاولی تـــړون و

  ١٠٣لـمريز،  مخ ١٣٧٩،  ٢٠٠٠پيــښور  . کـــلتـــوري خـــدمتونو اداره

خو په شډل افغانستان کې د . ھيواد  کې د ښځو حقوق تامين کړل نسبتا پرمختللي عطا ترک په خپل
 او ژمن مترقي ور او منور عسکر و او سرتيري، عطا ترک  زړه .شول ښځـو حقـــوق شـړ پاتي

 دعطا ترک .د دغه ډول تنظيم او ظرفيتونو نه په غټه اندازه محروم و  خان امان هللا .ي يې لرلملـګــر

کلي د خلکو په ژبه  او  کې عطا ترک د) محيط(په دغسې ټولـنيزه ورشو. مور او پ�ر غريبان  وو
ھن او د کلي په ھغه په کليوال ذ. و کلن ځوان٢٧امان هللا خان شھزاده او د  کابل ښار . ذھــن  پوھـيده

د ښار ) عبدالغـفار خان مشھـــور په بـاچاخـان او فــخـر افغان(د کلي سړي . پوھــيده نه) پښتو(ژبه 
يې نوکې زده کـړه  د کــلي ژبـه. ته سپارښتنه وکړه چې د کلي ژبه   زده کــړي) امان هللا خان(سړي

د کابـل  ــياست کې د کـــلي د رول په اړهپه س ]!خـو د کلي د خلکــو د ژونــد په طرز نه پــوھـيده
پخواني رئيس رڼــاګل اريـــوبزی پوخ  او روزنې د پوھــنځي پخواني استاد او د ښوونې  پوھـــنتــون

خپره   يـې او زر تر زره ودې شي چې استاد اريوبـزی د کلي د سياست مـوضوع راوسپـړي  .نظر لري
 .[کړي

په حربي پوھنځي کې  د کابل استاد نه ترکي/عثماني-  خان له عرب امان هللا. عطا ترک مبارز عسکر و
خو امان هللا خان دعسکـري عملياتو تجــربه نه لرله  او  پاڅــون يې نه شـو  تــم . زده کړه کړې وه

امان هللا خان قوي قومــونه لرل، خو په م�تړ کې يې وKړ . عطا ترک قوي عسکري نظام Kره. کولی
عـطا ترک  قوي  .و له امان هللا خان نه ګيله لرله، ځکه د ھغوی معاش يې ټيټ ساتلی وعسکر .نه وو
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ته ځـوان شـوروي  اتحاد يـو څو  ھــغه( يـوه ھم نه لرله  امان هللا خان. وسلې او د جنګ تجربې لرلې
 کې ديني په ترکيه .و عطا ترک يو قــوي قوم Kره، افغانستان له قـبيلو ډک .(الوتکې سوغات کړې وې

  کلنه پـرلپسې عثماني ۶٢۴تر کيــې  .تعصب کم و، په افغانستان کې ديني او مذھبي تعصب زيات و
. ، افغانستان د صفويانو او  مغـليانو په مينځ کې ښکيل  شوی و)ز١٩٢٣تر ١٢٩٩(امپراتوري لرله 

 ترکيه په.  په ټکـــر کې ووسره صفويت او مغـليت د افغـانيت. ُعثمانيت د تـرکيت لپاره Kر ھــواره کړه

برتانوي ھيند او )وه، خو افغانستان د دوه متضادو قدرتونـو خپلواکه سيمه کې پرته   په غټه انــدازه
په لومړۍ   او  جرمني  عثماني  ترکيې .په مينځ کې پروت و) ورپسې شوروي اتحاد/تزاري روسيې

خو سره له دغه  .عثماني سلطنـت پای ته ورسيداو  ماتې وخوړه د متحدينو په وړاندې نړيواله جګړه کې
يې  ميشت يـونانيان کې عطاترک له يونان نه خپل قوميان خپل ھيواد ته راوسـتل او په ترکـيه حالته

سرتيرو انګريز ته په عسکري جبھو   کې د وزيرستان او پخوانۍ پکتيا١٩١٩په  .وليـږدول يـونـان ته
د اسم بې مسما په ډول پاتي » شمال مغربي سرحدي صوبه» ـسـېکې ماتې ورکړه، خو لرافغانستان ھمغ

جنرال يارمحمد خان وزيري  !منلې وای)انګريزانو(ګـټلی اړخ بايـد خپلې غوښتـنې په بايللي اړخ. شوه
ګڼلی   و،ځکه چې د ډزبند په موافقه کې د ګټونکو غازيانو سره مشوره » ناولی تړون«دغه تړون 

 .ونشوه

خو د بر افغانستان په درباراو دولت کې فـارسي  .يت کې ترکي رسمي ژبه وهد ترکيې په جمھور
. نه يـــواځې دربارخيلـو، بلکې جمھوريت خيلوھم د صفـويت Kر خپله کړې وه. رســمي ژبــه وه

 اپرٻل ٢٧(کې په تقريبا شل مياشتنۍ واکمنۍ (نورمحمد تره کي او حفيظ هللا امين(يواځې د خلکيانو 
 تـر اکتوبر  ١٩٩۶سپتمبر (کې  او د طالبانو په  پـينځه کلـنه واکــمنۍ) ١٩٧٩دسمـبر ٢۵تر  ١٩٧٨
امان هللا خان  ټـينګار سره بـاچـا خان فخـرافـغان په د .ژبــه وه پښتو بلعـمل ملـي او رسمي (٢٠٠١

دغه   .پــښتو زده کړې وه، خـو دربار يــې د پخــوا په شان صفــوي مــزاجــه و (١٩٢٩تر ١٩١٩(
په برافغانستان باندې د  حکومتي فارسيتوب په پښتنو کې د پرديتوب احساس راوKړ کړی دی خاصتا

د احمد شاه مسعواو  .(تر ننه٢٠٠١ اکتوبر ٧( نيـم کـلن يرغـل او نيواک راھيسې١۵امريـکې لـه 
ھغه  مريکا کې داو په ا ، د مسعود (ل١٩٩٢/١٣٧١(رباني د دوھمې سقاوۍ په پيل کې  برھــان الـدين

په نيمايي کې د پښتنو  ١٩٩٢په ھڅه  د امريکې مرکزي استخباراتو په خپل کلني کتاب کې د  د ملګرو
  .ډٻـرې راټيټې کړٻدي او د  ھغوی د ژبې احصائيې

. د عـطا ترک کورنۍ په تقــريبا ټيټه ميينځنۍ طبقه کې راتللی شي، په ترکي ژبه غږيدله او مسلمانه وه
  استانبول کې له عسکري پوھنځي  نه  فارغ شوی و او د لومړۍ نړيوالې جګړې په مھال عطا ترک په

د ھـغه ژمـنه د . د ترکيې سـره و يې خو زړه. ھغه له لويــديز نه  زده کړه  کړې وه. بريګـډير جــنرا و
ـو په  ھغه د خپلو خلک .سره وه،نه د جغرافيايي ساحې سره) د خپل ھيواد د پرمختګ(يـوې مفکورې 

د عطا تـرک ارمان . ژبه غـږٻده او د ولس په ژبــه به يې ھغـوی ته د مرستې او ملګرتيا بلنه ورکوله
په بيــن الملـلي چاپيـريـال، کلتوراو تجارت کې   خپل ھـيواد اوملت ھغه بلکې کوم تـش خوب نه و،

شو، خو د   په خپله ړنګخپل) ز١٩٩١تر ١٩١٧(شــوروي اتحاد . غـښتلی کړ او سرلـوړی يی وساتــه
 .عطا ترک جمھوريت تر اوسه چليــږي

د امــان هللا خان په ھڅه د ټول افغانستان يوه برخه . عطا ترک د پاک او شين چاپيريال م�تړ کاوه 
تر ١٩١٩(َخــپلواکه شـوه، خو څو ځلې پکې خپلې او پردۍ کودتـاګانې او يرغلونه  رامينځته شول

ترکيه يو  .نظام پـينځه عسسکري کــودتــاګانې شڼـډې کړې  دي جمھــوريخو د ترکيــې ). اوسـه
د ترکيې د جمھوريت . ٪ مسلـمانــان لري٩۵ جـمھـوريت دی چـې) َسـيکــولـر(قـانـوني دنــيـوي 

اساسي قانون او د دغه نظام د ) سيکولر) تل د  مصطفا کمال عطا ترک د  دنيوي عسکري قـواوې
ترکان د قانوني سيکولريزم او ديـني ھويت په مينځ کې  .او دي  ساتـنـدوی وېمــوسـس د ارمانونو

 زما ولس بـه د ولسواکۍ اصول، د حقيقت امرونه او د« :عــطا ترک ويلــي وو چې  .ژونــد کـوي

 «.تدريس زده  کړي) ساينس) عــلـم
Elliot Ackerman (July 16, 2016) in: [Newyorker.com  26 March 2017]. 
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ھغه د شلمې پيـړۍ يو ھوښيار او مھم مشر . عطا ترک د ګاوڼډيو ھـيوادونو سره د ناپيلتوب اړيکې پاللې
د (لويډ جـورج   :لکه د نړۍ غټانو درناوې ښودلی دی د ھغـه د شخـصيت په اړه. او د خپل ھيـواد اتل و

امريکې د (فــرانکلين روزويلټ  ،(١٩٢٢تر١٩١۶:صدراعظم/انګلـيستان لومـړی وزير
؛ ١٩۴۵تر ١٩۴٠:ليکوال اود انګلستان صدر اعظم)، وينسټـن چـرچـل)١٩۴۵تر١٩٣٣:ولــسمشـر

د (، جــان کـينـډی (١٩۶٩تر ١٩۵٩ :او ولسمـشر فـرانـسوي جـنــرال،)  ، دوګـول (١٩۵۵تـر١٩۵١
تر تر ١٩۵۶:،او ولسمــشر د مصر انـق�بـي(، جــمال نــاصر)١٩۶٣تر١٩۶١:امريکې ولسمــشر

د ھيند ملي (، جواھرKل نھرو)١٩۶٣تر١٩۴٩:د لويديز جرمني صدراعظم(، کـونراد ادناور(١٩٧٠
، د ټــونيـس (١٩۶۴تر١٩۴٧ :لـيــډر،اود ھـــيواد لــومړی ولسمـشراو د بھـرنيــو چارو وزيـر

  .،  او نور ډٻر(١٩٨٧تر ١٩۵٧(حبيب بورقـيبـه  صدراعظم

مترقي »  کې١٩٢۴ورپسې په . موجود و» خلک ګوند«د راھيسې ١٩٢٣په ترکيه  کې له سپتمبر 
د  بري لپارره عطا ترک قــوي  .عطا ترک څو ګونديز نظام غوره ګاڼه .رامينځته شـو» جمھوري  ګوند

 په ضد امان هللا خان د  .افغانستان يو ھم  نه Kره د امان هللا خان په مھال .ګوند  او قوي عسکر لرل

خــو عطا ترک د بچه سقاو په شان خلک په سوړو . کلکانی راوKړ شو حبيب هللا» امير«غـلواک 
په افغانستان کې ډيره ماته ګوډه وه، ځکه چې نه يې ) نوښتګري(ھغه مھال ماډرنيزٻشن . ننويستلي وو

عطا ترک . مالـي او اقـتصادي چــينې لرلې، نه يې قـوي عسکري نظام، او نه يی مسلکي اشخاص لرل
خو امان هللا خان مجبور وو چې د انګريزانو په ضد د  . دنيـوي دريځ Kره، نه دينيد نوي دولت لپاره

کې رول Kره، خو په دولــت جـوړولـو کې  امان هللا خان په غزا. په چغه ولس راوKړ کړي» غـزا«
) ټليزمکپيــ(امـان هللا خـان نه د  پانګـوالۍ . خـو عــطا تـرک په دواړو کې بـرKســی و. کمــزوری و

زور Kره، نه د سوشليزم، ځکه چې غوڅ شوی افغانستان د  متضادو غټو ګاوڼــډيانو په ميـنځ کې 
اقتصاد په ټيټه سويه و او د ولس د شپې . نه Kره) اور ګاړی(افغانستان د وړلو راوړلو وسايل  .پروت و

 .سباکولو لپاره يې بسنه کوله

ھيواد اقتصادي پرمختګ او  له بحر نه غـــوڅ وساته اودد ډيـورنډ رټـلي تـړون ھم بـر افغانستان 
په دغه  افغانستان کې  قوي عسکري نظام او ملکي اداره نه  وو  .ستراتجيک مقام ته  يې پاټک واچاوه

په عطا ترک پسې ھم ځينې ډلې  .د غلواک بچه سقاو لپاره  اسانه وه چې تخريب پيل کړي. موجود
دولت په ځای خ�فت رامينځته  کړي، خو ھغه دومره  ظرفـيت ) يدنيو(راپورته شوې چې د سيکولر

 امان هللا خان په تعليمي او ټولنيزو. Kره چې مخالـفان او ځينې مــطبوعات محکــمې ته راولــي

د ژوند سويه  دومره ټيټه وه چې حتی کليوالو خلکو ته ښاري ژونـد ھم بې : اص�حاتو کې پاتی راغی
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