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 جمهوريتستي ترکې  پرمختللې کماليد
  زم او سېکولريزمې اسالميپان ترک

  :سريزه
ارويو په روزنه کې ساده ېۍ پورې پيتر لسم تورکان  په مرکزي اسيا کې .      ت ووبوخ کوچې ژوند درلود اود 

ۍ کې دوی دسلجوقيانو ل شول خپله سيمه التېاو مغولو له په لسمه پې د .   پريږدي اودالتې غرونه  خوامجبورک
ۍ په پيل کې دوی  په انا رنننکوچني اسيا  کې په   وليه  ياديارلسمه پې د .  شولند مورنې هيواد ترکيه کې را 

 له کوچې کې ع کال کې د تر١۴٠٠عثماني امپراتوري چې په . ي تاريخ هم له همدې مهاله پيل شوعثماني امپراتور
خه جوړه شوې وه  ع کال کې ١۵١۶په  .نيوه  ع کال کې يې استانبول و١۴٣٣، په ډيره لنډه موده کې په قومونو 

يدهسوريه او  ريپه اروپا کې. مصر  ان  تر مراکش پورې ورزغ رومانيا،  ، عثماني ترکې امپراتوري تر هن
وسالويه  تر ا له په . يټاليې او سويلي روس پورې ورسيدهيو  ع کال ترکانو د اطريش پالزميه ١۵٢٩ او ١۵٨٣دوه 
ه و بيا اروپا ته جمهوريت  ورسته  ېترکي. وينا الندې ک يتوب کې ونيولې شوه،تر  و په غ له همدې امله هم دنا
  . واښ نه شي 

خ دبيلتون   د مذهب او دولت ترمن مډرن جمهوريت بنسټ ې د ترکې نېټه ٢٩په  مياشت  کال د اکتوبر ١٩٢٣په 
نسياست  پر  بنسټ   ترکيې په تاريخ کې د  دې د.  کيښودل شوفی کمال  له خواولسمشر مصط نامتو  د لوم

 مهاله په له همدې.ته د پاې تکې کيښود ک عمأل عثماني امپراتوري اتاتور. کانو پالر په نامه ياديږيوراتاتورک يا د ت
   .تنظيم شوي دي سره ه ړيکې په يوه نوې ب دولت  ادترکيه کې  د اسالم مبين  دين او 

هې کوم بل اسالمي هيواد سېکولريزم  او لودي تمدن  . تاريخ  ډير په زړه پورې تاريخ دیسياسي   ونو  دولتېد ترک
ي لکه د ترکيې جمهوريتهته  دنږديوالې الر په دومره مسلسل ډول نه د  ١٩۶٠نوې دولت  له بنسټه تر .  تعقيب ک

ل کيدو يو  ې پورکالونو ريز کچه يو خورا مهم هيواد دی  ترکيه .مخ پر وده هيواد  يواله سودا و مهم . نن په ن دنا
ديدو نږدې کانديدهيواد دی اتحاد تي هيواد دی، اروپايېغ واکمن. ه د ور ی يو باثبات او ، ولسواک ،د اسالمي ن

  .  هيواد دی مخک
ه يو مکنې پ جوړ وي ترکيه د اروپا او اسيا ترمن   ٪ خاوره ٩٧د ترکيې هيواد   .،د ختي او لودي  ستره  ډړه ده 

وليه کې  او درې  سلنې خاوره په اروپا کې  ده ان په .په اسيا يا انا ر کې  ې ډ  ترکيه په سياسي،اقتصادي او پو
ې  ديدويولنې هې کوم بل هيواد اروپايي د اروپاي .اروپا کې  ي لکه د   اتحاد ته د ور دومره انتظار نه دی ک

ډيدو پرلپسي  غوښتنه او  تمه لري ١٩٨٩ د . هيوادېترکي ولنې  ته د وور خه را په ديخوا  ترکيه اروپايي  .  کال 
ولنه  کې تر  ترکيه  و چې ت.  ع کال پورې هې چانس نه لري ٢٠٢٠په اروپايي اتحاد يا  کان په کلتوري او ورتر 

ان ا ي يروپايولنيزه کچه  ولنې  له   کال ددسامبر٢٠٠٩د . نه ک ل  بيا د اروپايي  په مياشت کې ترکيې يو
ون  ن ت ولنې او شين خه اروپايي  ه ) ١( مشرتابه  ديدو غوښته وک   . ته دور

نالره اروپايي ودکماليزم  دوکټ يدلد  ته هيوادورين  بنسټيزه ک الره جوړوي ور ولنيهمدا کماليزم بيا اروپاي . و ت  ې 
ديدو يولوی خنډ يدليته د ور ر ولنه ته د يکماليستي سيکولر جمهوريت د لودي ارزښتونو او اروپاي. دی    

ديدو معيارونه لکه  هيواد ترکيې   د  حقوق او داسي نور،مذهبي ازادي ولسواکې، دبشررښتونه ،د لږکيو رښتونه رو
و واري پر منتخبو ستي پرنسيبيد کمال. په دننه کې تر پښو الندې کوي  ونو ساتونکې وسله وال پوځ  په ترکيه کې 

ي د ې کودتاوي الس پوري ک    . یحکومتونو باندې  په پو
ۍ  يوه پره والو سياسي کتونکو ته د اسالمي ن  لږ  اودروازه ه  ډړه يا له اثرارو ډک دې سېکولريسته ترکيه تل لودي

واښمن هيواد  ښکاريدلې دی     . ه 
اسالم په . خوا مډرن او لودي پلوه هيواد دی ي دوه مخونه لري، له يوې خوا دوديزه او ډير خوار له بلدغه هيواد

ي دی ه ترکي .دواړو خواو کې مهم رول لوبوي  ته ک ۍ کې يو خاص ډول اوفورم د دولت رامن   .  په اسالمي ن
 بهيره  ته د ورتلو الر ي لکه  تور. کوي  ته خاص پاميک موقعيت ژ لودي  پلوه سياست او ستراتيې لودي د ترکي

و لپاره اا  يو خاصکنټرول، له پخوانې شوروي اتحاد سره پلوله، په ساړ جن کې دنا ې   په   . درلو د ین
رې و هيوادي کالونو کې د اروپاي١٩۶٠ ريزو چارو ښه مل  کال کې ترکيه ښه اقتصادي ١٩٨٠و، په  هيواد  د سودا

و او د ص ۍ سيالنيان ته ترکيه . ادراتو کچه يې ډيره لوړه شوه پرمختک وک  ور ت چې دعايداتو يوه خورا ود ن
ل کيږي  ل او مهمه سرچينه   ميليونه يې  په المان کې درې. کان په اروپا کې په کاروبار بوخت دي ورميلونه ت٩ ا

خه  دميلمه ١٩۶٠د  هر ار ک کالونو  وسيان   کارکوي ، دوی اوس د نورو بپه تو هرنيانو په پرتله  له  لمسيانو او ک
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ټلې پېسي په تورکيه تورکان  . سره ښه منظم کلتوري ترکې اروپايې ژوند لري  ولي  ټه اچوي کې خپلې  د  . په 
ولنيز او سياسي  واده کې ستره ونډه اخاسيا اروپايي دغې     .   ده ييستهيواد په اقتصادي،

   .کلتوري اړيکو ورته والي  سره پټ پاتې شوي  دی تاريخ له  تاريخې، مذهبې، هيواد ېموږ افغانانو ته د ترکي
   رېښي ي تاريخليزم دکماليزم  او نېشن. ١

ل ټنېشنليزم د ترکې دولتي سيستم  له دوک.  ستن بلل کيږي  دولت بنستيزه  ملي ترکېوان  کماليزم د  خه  ورين 
خه هم کار اخيستل کيږي پلې کولو لپاره بونو دي پرنسيستيکيږي،دکمال واک   ې  د ترکې جمهوريت بنسټ  .   له پو

په ډيرو اسالمي هيوادو کې دد اسي  سياست  تصور ا .  پر  بيلتون  والړ سياست دی   د مذهب او سياست تر من
ر  او د د اتاتورک دغه سياست د اسالمي دود دستو.   سياست  دی يد ترکيې لپاره  دا يو انقالب.  نه کيږي  صأل

ۍ سره يو ډول پريکون و  ل  له هغې جملې  .اسالمي ن  خهترکې دولت  يو شمير بدلونونه  په هيواد کې پلي ک
اېد اسالمي کليز.  يوشمير مهم  بدلونونه دا دي  خه کاراخيستل ،د سويس مدنی  پر  يواله عيسوي کاليزې   ي له  ن

ير  لغوه ک يې  اسالم مقدس  دين دکول ،قانون، د ايټالې او فرانسي جزايي قوانين  پلې  و ود دولتي مذهب په  ،دښ
اکنو  ې سره واده او درښتهلپاره د  ې رواجول وو ،ديوې ښ   .  التين ابې

وند په واک کې وو کال١٩۴۵تر  ونديزه سياست د اتاتورک جمهورې غښتوونکې ولسي  په ،پورې په ترکيه کې يو 
ونو  پر بي پرنسيستنېشنليد  اساسي قانون  او ېد پوځ دنده ده چې دترکي  . والړ وځ ن کې  يو وفاداره وسله وال پو

ي    هيزټ بنس شپږ          .رين منل شوي  وپه ترکيه کې دولتي دوکټ مفکوره کماليزم د  .بنسټ  د کماليزم ساتنه وک
   . جوړه وي يالوجيډ ا پرنسيبونه يا ارزښتونه  د دولت

ول ريفورهغه  ته کيدل  يالوجډمونه د کماليزم ايمهال  وان .  پربنسټ رامن داسي فکر کيدو چې اسالم نوې 
واښ دی  نالره کې  کال کې دغه ريفورمونه ١٩٣١په . جمهوريت ته  وند په ک  وليکل دمصطفی کمال د يوالي 

يدو ١٩٣۵په . شول ر  اساسي قانون کې  کال کې په١٩٣٧ او په  کال کې دغه پرنسيبونه  د دولت دوکټورين و
  . تصويب شول 

ای نشته  عجيبه داوه چې اسالم د ترکيې د ملي کلتور يوه برخه او .داسي مالوميدو چې په کماليزم کې اسالم ته هې 
خه پاتي شوي  شمېر .دملت په اجنډا کې جوت رول لرلو  بيا  کماليزم د اسالم په نامه دعثماني امپراتوري  

ول د يو تورک  ملت په نامه سره مسلمان توکمه ولسونه ل که کردان،قزاقان،البانيان،بوسنيايان،تاتاران او نور قومونه 
و    . يومټي ک

  . ه مټي په الندې ډول  دي يزټد کماليزم شپږ بنس. ٢
ي ورمذهب نه بلکې ترکې کلتور او ژبه بايد خلک ت  و، يو ترکې ملي دولت بنسټ ايښودلد :نېشنليزم.١    .کان ک
 سره دولتي فورم ، له همدې  ته ويل کيږي په مذهب نه والړ دولت  يا د مذهب او دولت ترمن بيلتون  :ولريزمسېک. ٢

خه ووتله ه  ترکيال مذهبه  ولنې    .د اسالمي 
و ي غوښتونکې اساسي قانون د ولس استقالليت ،خپلواکې او قانوني ديو جمهور:جمهوريت  .  ٣ ولو و  عدالت د

ه   و،  غوښتوونکې دولت بنسټ ايښودل يپه مذهب نه والړ جمهوريت  د يو جمهور.  دي  ول تظمين مساوي ترمن
  . شوه  ل   واړه وچې ورسره  سلطنت او خالفت  ته شاه 

و: يت بمحبو . ۴ ولو و خه ي او مذهبيته له قومي ، ژبن پر  و ويش  مساوي حقوق سره  دد    .  توپير 
 پر اقتصاد باندې  دولتي انحصاردهيواداو کې هيواد په اقتصادي وده اوپرمخت  ه ددن د د دولت ستره :حيتايزم  . ۵

   . لرل دي 
ولنې ته  په سيستماتيک ډول  سمون او فورم  ورکول :انقالبي ريفورمونه . ۶    . دي لودي ته په کتوسره دولت او 

کانو ته ورولو ت ه نښاند کماليزم اصلي اما. دونه ډول ډول وزنونه  درلوب په تاريخ کې دغه پرنسيې جمهوريت د ترک
  . کيږي اوپر خلکو منل  کيږي تظمين کماليزم  بيا د پوځ له خوا .نېشنليزم  او  په مذهب نه والړ جمهوريت  دی 

  تاريخ    دبنسټ جمهوريت ن رډ ترکې مد.  ٣
د . هلک د مصطفی په نوم وزيږدو  کاله وړاندې د عثماني امپراتوري ديونان په سالونوکې ښارکې يو ١٢٩دنن نه 

ې له خوا دمډرن  ترکې  دولت   خه ورسته  ده بيا د خپلو السته راوړنو له امله د  ترکيې ولسي جر و  ې زده ک پو
ټلو   په پاې ي امپراتوريترکې جمهوريت د عثمانن رډيالوج  بنسټ يو مډد اتاتورک  يا د کماليزم اي. دپالر نوم و
ته کول ونه په اساسي ب پورې د کماليزم پرنسيهله هغه مهاله چې ترکيه خپل فورم اخيستې دی  تر نن. و  کې رامن

يتوب لري  اکونکي پرنسيدکانو ورد ت. قانون کې لوم ي پوهاوي او ملي ويښتيا لپاره برخليک    . ونه دي بخپل من
ون ،اوربند  Mudrosس   نېټه عثماني امپراتوري،، د مودرو٣٠ په  ستوکال  د ا١٩١٨په  يوالې ت ی ن  د لوم

واو تونکو سره الس ليک ک ې  ون  السليک  )٢(  Severs  زيورز  ورسره يې دچې ه،تسليمه شو ج سولې ت
ته شو. و ک سلطان د امن اونظم راوستولو او مات شوي پوځ دبيرته . له همدې سره  د اسالمي امپراتوري پای رامن

ول و بلکې له . وليي  واليت ته وليږلو انايې  اتاتورک  لپاره  جنرال  مصطفی کمالورا ول ک ې پوځ را  ده نه يوا
و  واک سره  . همدې مات او پاشلې پوځ سره ده په وسلوال مقاومت الس پوري ک ې   مقاومت يملولسي دپو
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ن  و يې غور اکل شو .  هم منظم ک ن د کميټې مشر و  د ه  کال کې دغه کميټ١٩١٩په . دی د همدې غور
ون د ې کال د اپريل په مياشت کې داستانبول ولسي جر١٩٢٠د .   شوه  کې ميشتې په ښارانقر  منحل ليدو په غبر

ه په انقره کې  راوبلله ورکې  ت ې برياو سره . کانو ملي جر ه د پو ن ن دسياسي مشرتابه تر دی د ملي غور
  . مخامخ شو 

ې مخه يې ونيوله د ارمنيانو بيلتون غو ده  کال کې ١٩١٩په   کالونو کې يونانيانو ته  ١٩٢٢ او ١٩٢١په . ښتونکې ه
ه    . ته ننوت  ښار کال کې استانبول ١٩٢٢بالخره همدغه  ازادی بښونکې  پوځ  په . سخته ماته ورک

ل   واکونه يې مصالحه  ته مجبوره ک ه کې نور شامل  سولې ه  ناد لوز. دمصطفی کمال  سخت مقاومت  په ج
و اکلې او د ترکي ) ٢ (ن ت  له هم دې سره د ترکې جمهوريت  ،استقالل په رسميت وپيژندل شوې د ترکيه پولې و
  .  ډبره کيښودل شوه نبنسټ لومد

ن. ټه ترکې جمهوريت وزيږيدو ې ن٢٩ کال د اوکتوبر ١٩٢٣په  وان  ترکې جمهوريت   جمهورلوم وند د   ي 
وند و ولنيز سيستم کې ريفورمونه راوستو،دغه ريفورمونهکيې په د تر وند. غوښتوونکې ولسي   د  سياسي او 

ملي تاريخ يو  د ژبې ريفورم  او  د دغې بنسټيزو ريفورمونو يوه برخه. کماليستي کلتوري انقالب په نامه هم ياديږي 
ته کول و خه  يو سيکولر دولت ديو نوې  . ورامن ته شوحقوقې سيستم سره ر سياسي ،د خالفت دولت  اسالم  .  امن

ولو  نوې قوانين او مقررات شمير له همدې امله ډير . د جمهوريت لپاره يو خنډ ليدل کيدو لي  دين د پ  داسالم  سپ
ته شول لپاره    . رامن

ول شو  دو اومجلسونو باندې  بنديز ول   .  ـ  په سترو مذهبي غو
خه تر ١٩٣۴له ـ     .  شو زيارت منعشريف    کاله دحج١٩۴٧ کال 
خه تر ١٩٣٣له ـ   ي په پوهنتونو کې   رسمآ شتون نه درلود  ي لوړي کالو پورې مذهب١٩۴٨ کال    . زده ک
ې  او اسالمي حجاب په رسمي دوايرو کې منع شو ـ     . د کاليو سټيل يا ډول  لودي ډوله  شو  .ک
ې داسالمي قانون پرـ  ډول  غير قانوني شول اوپه رسمي ادارو کې نسټ ترسره شوي وه، په قانوني ب وادونه چې يوا

  .نه منل کيدل 
و سره  ٩٩له همدې سره ترکيه د خپلو  .  اسالمي مرکز په موزيم واړول شو ي امپراتوري دعثمانـ   ٪ مسلمانو و

ه  ولنې ته شا واړوله او لودي ته  يې مخه ک ې او      . اسالمي ن
ولو مقرراتو موخه دا وه چې ملي تر واکمن  اود دغو    .  شي ې  هويت کمزوري مذهب ورسره کې هويت 

واښونه يې ورته وکول،هر يوه  ه کې متحدينو او متفقينو دترکيه  پر دولت فشار راوړلو او  يواله ج په دوهمه ن
ي  رې ک ه کې مل انه سره  په ج اما ترکيې دولت خپل ناپيلتوب په دغو  ډيرو .غوښتل چې  ترکيه له 

  .  کې وساته او د يو ملي ناورين مخه يې   ونيوله  سختوشرايطو
   سياست   او پوځ ترکې  . ۴

واک دی واکونوباندې برالسې  ولو   او دترکيې په سياسي سيستم کې تل پوځ د ترکيه په سياسي سيستم کې پر 
ي ده   کالونو کې  په ١٩٨٠ او په ١٩٧١ ، ١٩۶٠د ترکې جمهوريت  په تاريخ کې په مستقيم ډول په . السوهنه ک

ي ده  و ١٩٩٧غيرمستقيم په . سياست کې الس وهنه ک  کال کې د نجم الدين اربکان حکومت يې استعفا ته مجبوره ک
ل ٢٠٠٧په .  ولټاکنو کې   عبداله  واښ وشو ه د پوځ لته  کال  د ولسمشری په   ٢٠٠٨ په           .خوا  د کودتا 

چې ،وند پروړاندې د منع عالنولو قضايې دعوا پيل شوه  او پرمخت  يا دعدالت ا ،ک ، پ . AKP د کال کې
پوړي افسران هم بنديان شول  يانو  .ورسره يوشمير ج خه که پو واښ له دوی  دا د  . محسوسه وه کماليزم ته 

واک  سېکولرو او اسالمي محافظه کارانو ترمن ه په  تاريخ ت. ازميل دي  پرسر زور  د سياسي مبارزو واک او 
ي د ر امپراتويدعثمان .  امپراتوري کې ريښي لري يکتوسره  دپوځ  خاص رول  دترکيه په سياست کې ان په عثمان

ې په ترڅ کې د ترکې جمهوريت ه تللو سره مصطفی کمال اتاتورک دملي خپلواکې ج  پو ځ  .بنسټ  کيښود  لمن
ترکې پوځ په . ل کيږي  وکيل  مدافع يونوميراثبنسيسياسي پردملي يوالي،دجمهوريت امنيت ساتلو او دکماليزم  

ې ولسواکې پر مخ بيايي     .ترکيه کې يو  ډول  پو
ولپښتنه کېسروې ونو په  يوه يتتي کال د اوکتوبر په مياشت کې د مختلفو انس٢٠٠٨په  )     پيا           ( چې د او 

Piar T S M   ٨٩،٩ وسله وال   پوځ يېد ترکيې  په دولت کې ، دترک له خوا تر سره شوي  ښيي   )۴(موسسې ٪ 
ان دی     .خلکو ته يو اعتبارې منل شوې اور

ا  ۵٣،٨ ، ولسمشر  ۶۶،٠، له دی نه ورسته داساسي قانون محاکم    وي  ٪   ښودل ش٧١،١ کې پوليس یپه دويمه 
ي وزير  ای۴٢،۶٪ ، لوم وندو  ولو نه ورسته  دسياسي  ول ٪  د  ه ي رانه کې  د ترکيې په  وليزه تو  چې  په 

ولنه کې لري ک بډې اخيستونکې ، د وا ور په  ږي، او بې اعتباره ان ور وليزهپه .  و ه د رايو ان و  ته په کتو  
ي توکې رامن ته ي  فکتور  او خنډ ژوريوسره ويلي شو،دغې سياسي حاالتو ولسواکې ودې  ته     .  دی  ک

ه ډو ولنيزو چارو کې لري پوښتنه دا ده چې  پوځ    . ل رول د ترکيه په  سياسي  او 
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 ماده کې داسي ليکل شوي ، پوځ ته د توهين يا سپکاوي   په صورت  کې سخته جزا ١۵٩د ترکيه د جزاقانون په 
  . په بله مانا  پوځ د حکومت په من کې  بل حکومت دی .اکلې شوي ده 

وندپه دې ورستيو کې د ترکيه لوی درستيز تور ول   د دولت او مذهب .پ . ک . ا AKPاوه چې واکمن اسالم پلوه 
ه د ي و ې بيا اسالمېزېتر دې مخکې پوڅ  د ترکي . يبيلتون پرنسيبونه ترپوښتنې الندې راوستي دترمن واښ ک شن 

ون کې وويل شولدپه دې اړه .  په . چې  لوی درستيز د ولسمشر تر قوماندې الندې دی  ،حکومت په يو غبر
سل کې د اروپايب ولنيرو ون کېخبرود د پوځ  ،، کميسار اولې رههن ،، ې   مهمه ، وويل يوه نيوکه کې  په  په غبر

ي ،دا  ان پوه ک  ي په اروپايېترکي ونو دب پرنسيمقررات اودا ده چې پوځ د ولسواکې  پر مقرراتو او لوبه  باندې 
ه بلل کيږي   و   .  کيدو کې د زړه 

لسمه نېټه د تر کي کال د ا٢٠٠٩په  ل د کردانو هويت ۍ لوی درستيز هلکر بسبوک  په لومېپريل  مياشت په پن  
ي .  پ . ک. د ا اسالم ته ومانا او خه خبرې وک واښ ،وند  د نږديوالې   ورسره يې حکومت ته په ورو يو 

زه وايم چې پوځ هې .  اوري ده وويل ، ډليزه رسنې  خبرې اوري خو په هماغا الفظوکې دوې ويناوي. و لليږروو
ولن ې اسالمي هويتيووارې خپل سر د ترکد وينا پر مهال بسبوک  .وخت د مذهب مخالف نه و و ې  يټ ک   ده . ته 

ه ،  وک خپل مذهبي مراسم زياته ک يد پو ځ دنده ده چې هر  ي وک  او هې ولمن . حق نه لري مذهب سياسي ک
ور د  نه بدليدونکې ځ پوېدا د ترکي يوال ان ان پځ پو   .ین   . نې ېژ په دوديز ډول د سياست کنټرولر 

ي دي۴۵ په ورستيو  پوڅ لور منتخب  حکومتونه دکودتا له الرې  ړن ک    .  کالو کې 
وند اېه د ترکيېټ ن٣١ کال د مارچ په ٢٠٠٨په  پر وړاندې د منع  کولو  .پ . ک.  داساسي قانون محکمې د حکومتي 

ه کوي .پ .ک.د ا ، وسيکې داد دعوا اصلي  .نيستله ا پرقضايې دعوا وند ه لويه . دولت اسالمي شي چې  
ه چې   یارنوال وندپ .ک.  ا ددعوا وک  وزير د رجب ی سياسي چارواکو سره  د لوم٧١او د شي ل  منع کبايد 

ل  فعاليتونه ان او ولسمشر عبداله  واکمن  د ترکيه .  منع اعالن شي  بايدطيب اردو و واري  و  په تاريخ  کې 
ي  و دکماليستانو سره مقابله وک ته شوي دي، تر  وندونه رامن واک او اسالمي  ي او . اسالمي  پو ځ مداخله ک

ا ي دی یسېکولريزم يې بيرته په    . ک
  مذهب او سيکولريزم .  ۵

  .تور يوه برخه ده  يعنې د ترکې کلی د اسالم ترکې شوي ،ې داسي تعريف اسالم  په ترکيه ک
يزم يا ددولت اومذهب  ترمن   د  د  چېداسي نه عملې کيږي لکه  فرانسوي انقالب سياست  بيلتون دپه ترکيه کې لي

خه منع . ولت او مذهب بيل والي تعريفوي  يژم په دې مانا دی  چې  دولت  مذهب له سياسي فعاليتو  په ترکيه کې  لي
ي   د دولت او په سېکولريزم کې وي ، او يا دولت کمزوري ک دولت پروړاندې دونه چېهغه سياسي فعالت .)  ٣ ( ک

و چې مذهب سياسي نه شي .   اړيکي يو ډول رسمي اړيکې  دي همذهب  ترمن  .مذهب سياسي کنټرول کيږي تر 
ولر  او بله برخه يوه برخه بنسټپال سيک.ول تورکان المذهبه خلک نه دي . ترکيه يو المذهبه يا سېکولر دولت لري 

 .بنسټپال اسالمپال  دي 
 د مذهبي چارو وزير محمد  ايدين  يوه  نوې خبره کوي چې د ولسواکې بنسټيزه ارزښتونه بايد مذهبي ېد ترکي

   )۴( .ولسواکې بايد په اسالمي هيوادو کې  اسالمي ريښي ولري  .بنسټونه ولري 
له همدې سره .  و اړ  چې مذهب  دولت  ته  دی پاۍ رارسيدليد مذهبې چارو وزير وويل ،په ترکيه کې دهغې پېر 

کې ايښودل کيږي  دنوې سياسي کلتور په خپره  ته  سياست بيلتونددمذهب او دولت ترمن    .  ولو سره دپاۍ 
ته شول په  وندونه رامن  کال کې نجم الدين اربکان د ملي سالمتي  ١٩٧٠په . مذهب نه والړ دولت  کې مذهبي ملي 

خه يو بل ډول اسالمي دولتي موډل غوښتلو ،نه  دغه ن. وند بنسټ کيښود په .  اسالمي ترکې سيستم ادوی له بهر
وند ١٩٩٠ ولو ته دعدل نظام اونظم  تر نامه لمخهخپل شعارد کال کې بيا د رفا  الندې  برې ته الره ومونده او   ، 

ې  کال  ١٩٩۶د ټولسي جر اکنې  و وند . ي ل  چې   ، بياويلو او نوريم په اسالمي دولت کې لټه وال نظعدد دغه 
ي  له دې ې سفرونه  لیلوم. سره کماليستي دولتي  پرنسپونه تر پوښتني الندې را  بيا، ي وزير  اربکان خپل لوم

ل او داخواناامسل تل يايران ته ترسره ک و سره يې و وند  له غ وند .مين  ه  د رفاه  ې ه ې  يوي غ دولسي جر
ه ي ،وک ې  يا پارلمان ته ننو کرې سره  ولسي جر اکنو کمپاين پر مهال زرغون بيرغونه ښوريد.  چې  له   او د لد

 ١٩٩٧په                                                                                    .لسيکولريزم پای شعارنونه ورکول کيد
و چې  نېټه٢٨کال کې د فبروري  په  ه او اعالن يې وک وند په سياست کې  مداخله وک  پوځ په واضع ډول د رفاه 
واښ دی یاسالميزم هيواد ته  يو لو خه بيا د .  وند  وند د رحب .پ  .ک . ا د همدې  د عدالت او پرمخت حاکم 

ته شو  ان په مشرې رامن   .طيب اردو
ل يواسالمي  بنسټپالپهپه تاريخ  کې  کال د جوالې  په مياشت د کماليستي ترکيې ١٩٩۶په  ی  وند ه، نېشنلت لوم  

اکې  و چې ددغې هيواد تاريخ و   .پيل وک
اکنې يې په .پ .ک .ا  کال د نوامبر مياشت په دريمه نېټه٢٠٠٢په  ې  د نوې اسالمي سياست له الرې د ولسي جر

ټ و لحيرانوونکې ډول و ان ا. ې  او واک يې ترالسه ک وند  بنسټ ايښودونکې په رجب طيب اردو ل د  و عبداله 
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و ډهيواد کې  کماليستي اي اې وک وند اوس . د شعاري حرکتونو مخه يې ونيوه .يالوج ته په خپل سياست کې  دا 
وند معرفي کوي لکه په المان کې  ونديمس واکمن  ان ولسي محا فظه کار   .عي دموکرات اتحاد 

ان پخوا د شپاړلسو م ه  اسالمي سمبوليکرجب طيب اردو  پروژي پالنونه ييليونو ښار استانبول ښاروال په تو
ي و، لکه  يو سترجومات د تقسيم  په سيمه کې،پلي   او طرحه ، پر جووول ډوله  کلتورې ژوند  مرکز يو لوديدک

ولو لږ      . بنديز او داسي نوري پروژيه شرابو خر
نې ختيز  له ښو  اومخورو  ٢٠٠٩په  ان يې  د روان کال  د سيمي او من  کال کې د فارين پاليسي اخبار  ښاغلې اردو

اکه  ،د ترکيې . د فارين پاليسي رسن چې  د امريکا  دبهرني  سياست په اړه خپريږي . سياسي مشرانو  په نامه و
يوالې ديپلوماسي او ستراتېژي  يو ۍ وزير يې دن ان په اړه داسي ليکې، .   لوی لوبغاړي  وبله  لوم اخبار د اردو

نې ختيز د سياست او ډيپلوماسي اصلې لوبغاړي دی  ان کوم نوی سياسي چارواکې نه دی ، دی اوس د من .  اردو
رتوب لري  خه  ستراتيژيک مل . دااړيکې د ساړ جن پر مهال زيږيدلي دي . ترکيه عمآل د اسرايلو سره له پخوا 

ان مجبور شو په همدې . ترکيه او اسرايل دواړه د امريکې سره د پخواني شوروي اتحاد پروړاندې متحد وو اردو
الر  مسلمانانو په من کې وښي  ې په . سختو شرايطو کې خپل مخالفت د اسرايلو سياست د غزې په اړه دمن دبېل

ان د اسرايلو ولس ه د سويس د داووس ښار په غونده کې اردو يوالو رسنيو مخ ته  تو مشر  شيمون پيرز  سره د ن
ل ٢٢دغزې  د  وزارونه وک ه لفظې   خه ورسته  په شديده تو ې  ني ج په سيمه کې د ده د  محبوبيت له  .   ور

ل   کيږي  خه    .الملونو 
وند اروپاي. پ .ک .د ا ي دهيحاکم  چې نه دوديزه  . سياست پرکورنې سياست او دولتي ارزښتونو باندې اغيزه ک

وند رفاه او نه کالسيک کماليستي سياست ته ورته والي لري  وند او حکومت په دې ورستي يو .  پ.ک .ا  .اسالمي 
ونو باندې عمل کيږي .  شوي دی ي سياسي سيستم له بل هر وخته اروپايېکال کې دترکي يوالو السليک شويو ت پر ن

ته شوي دي ، قضايې سيستم ريفورم ترسره شو، د شکنجې ولنيز  بدلونونه رامن پ .ک. د ا. مخه نيول شوي ده ، 
و  په پوځ کې دکماليستي پرنسيبونو ساتونکې جنراالنو . سياست د پوځ په اړه  داسي دی چې دوی صبر کوي  تر

ي  ای ک ای پر  يزم  د کماليستي نېشتلد ترکيې په  سياست  کې. متقايد کيدو سره خپل خلک ورو ورو په پوځ کې 
په .پرې بيا کتنه  شوي ده  له سره  دیپوهاوي او د ترکې ژبې کلتورې هژمونيزم چې دهيواد ملي يوالې سمبول 

يو کې اجازه شته او په کردي  ژبه .دولتي تلويزيون کې کردي خپروني پيل شوي دي  کردي ژبې ته  اوس په ښوون
  .ي د پيل شوي  همنومو نه ورکول ايونو ته 
لو او کماليستې اډيره سخته مبارزه د نوې عثماني پان ترکيزم اسالمي بنسټپ اوس است کې  په سيېد ترکي

ه پيل شوي  ي . سېکوالريستانو ترمن ۍ ه يوه خوا  په ترکيه کې کومچې دا به تاريخ ثابته ک  به په يوويشتمه پي
    .برالسي شي
د  .دی هيواد  ښه پرمخ تللې اسالمي  ډيريل، ترکيه يو وو په مثبت اند  وزير دترکيه په اړه  يو بهرنيوچارو ددامريکې

وښه شوي  ترکيه ولسمشر  سيزار  و مخکې له دندې  و ور کوکې وويل ، ترکيه غ،په وچې  ون کې په سختو  بر
  . هيواد دي  يو   په مذهب نه والړ  ترکيه بلکې،يو اسالمي  هيواد نه دی 

ل شي ،يوه اسالمي ترکيه به يي که ترکيه د اروپا . همه ده  ترکيه د اروپا   لپار نه د امريکې لپاره م خه وش ولنې 
ولنې امريکا له همدې امله پر اروپا. ترنه جوړه شي  خه کار اخلې يي  و ترکيه په اروپاي . له خپلې اغيزې   يتر 

ير ورسره چلند وشي يبرابره ومنل شي اود يو اروپاي ولنه کې ې هيواد په   .   غ
 
ۍ ده    ې الوتکووړونکې  بې و ١٩۴۵ترکيې د . ترکيه امريکې ته يوه نه ډوبيدونکې د جن خه  راپدخوا په نا  کال 

ه په  مډرنو وسلو سمبال  پوځ  سره  مهم رول لوبولي دی ۶٠٠٠٠٠کې دساړ جن په پېرکې  له  په اقتصادي .   مې
کل کچه د کسپي ې  کې  ا ل ١۵٠ن په سمندر خه  ۍ له سترو زيرمو  له اومه تيل  شتون لري، چې دن  ميليارده بي

يرمه د . امريکايې  کمپنيو ته ډيري مهمي زيرمي دي .کيږي  خه دکسپين بهيري ته  ور دتيلو پايپ الين له  باکو 
 .ره بهيږي ترکيې تر کيهان بندره پوري په ترکيه کې  له نورو پايپ الينونو س

 
ويشتمه ورځ  هوايي بمباريو ته نوره هم  زور  دامريکې له خوا په افغانستان باندې د امريکې   هوايي بريدونه  په  پن

ل شو  خه وغوښتل چې . ورک و چې امريکې   په انقره کې له ترکې حکومت  ورسره ډيرو ډليزورسنيو خبر ورک
لوالې دتقويه  لپاره د طالبانو پروړاندې  ورواستوي ترکې س لويزيون خبر  NTVد . رتيري  او افسران د شمالي 

و  د امريکې  ۍ وزير بولنت  هيويت  خپله کابينه  د مشورې لپاره راوغوښتله، تر و چې دهغه مهال  لوم ورک
ي  ي خه لويزيون  CNNد .  غوښتنه و و چې له انقرې  نال راغلي دی  بيا خبر ورک واب زي ترکيه .  د مثبت  

لوالې سره په تيره بيا خه د شمالي  ې جرمونو  له ډيرو مودې   له بدنامه مليشايې  جنرال دوستم سره چې په جن
 .تورن  دی  نږدي اړيکې لري 

 



 
 

 
و شميره   ٩تر ٦  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

 

  پان ترکيزم او سيکولريزم          .  ۶
لې ور يا په مذهب نه والړ سياست  سيکولريزم ې او ته واي سياست بيلتون  دمذهب ترمن  يزم د دولت او له سره  ت

ي ي  مذهبانه  کېبايد په عامه چارو او ژوند دولتسيکولرريست  .دی  ولنو سره  مرستهي د مذهب، سمبولو منع ک   
ي ، وده  بنده ي نه يې هم  وساتنه   او  ک    . ک

ه ته ک ۍ کې يو خاص فورم د دولت رامن وري ، هغسې .ي دی ترکيه په اسالمي ن ۍ  ترکيه په بل ډول  ه ن لودي
اون وري لکه  ۍ  عراق ،سوريه ډي هيوادونه نه ورته  وري  اواسالمي ن رکې   .ورته  ې په سياسي ډ ترکيه نه يوا

خه کاپ ه کاپي  موډل کې هم له لوي کوي بلکه په تمدونيله اروپا  و سويلې جبهه  جوړه.  کوي يدي  ترکيې په خواد نا
ه تللو سره دغه جبهه نوره نشته ،وله  ترکيه  له همدې وجهې اوس په يو سيميزه  .د پخواني شوروي اتحاد په لمن

ني .ولسونه اوسيږي  ترکې او په نور هيوادو کې لږه کې که د مرکزي اسيا په  شپږ جمهوريتونو  . واک بدليږي 
ونو کلونو خه لږ  په افغانستان کې شتون   لري ترکې لږه کې په سوريه،عراق،ايران او له سل                                                     .

ان ي کتوسره  لکه  عرب پهيوپوليتک موقيعت او ترکيې قومونو ته د ترکيه دغه ج ۍ او پان عربيزم   ډول  ولنه يا ن  
و خه خبرې وک ۍ  خه نيولې تر چين  .ته غوره کوي ،له همدې امله  موږ کولي شو د ترکې ن دغه سيمه دبلقان 

د چين  په کسنين  .تان ويل کيږي  ترکسخوا ورته ختيه د ترکانو ل. پورې رسيږي   دييجمهوريت  شمال لو
کل اته ميليونه  مسلمان ت کل  .کان ژوند کوي ورواليت کې ا ۍ ته  ا ديږي ١۶٠دغې ن د .  ميليونه ترکې ولسونه ور

مه ژبه باندې خبري کوي  ۍ په  پن د                                                                 .يونسکو په حواله دوی  دن
و چې اروپاي يپايوار دوی د سره ايډيا پان ترکيزم د ترکيې ولنه ترکې دولت ته  په يپلوه سياست ال ژوندې دی، تر  

ه دغې مفکوری  .ي  پلوه سياست  ته دوام ورکيدوی به اروپاي .ټه تماميږي  که التر اوسه د ترکې دولتونو ترمن
ترکيه ،کرغيستان   ترکې دولتونه ازربيجان ، قزاقستان،دپان ترکيزم . ته شوي نه دی ته جوړجاړي رامن

   .                           قبرص هيوادونه دي ي،ترکمنستان ،اوزبکستان او شمال
. د ترکانو همدا توکميزه ،کلتوري اړيکې  په مرکزي اسيا کې د يو نوي جيوپوليتک راتلونکې سره تنظيموي 

خه بيلويديي د لووورو  ور کماليستي ترکيه ۍ     . ې ن
 ترمن د روس او ترکيې .  د روس سره په مرکزي اسيا کې په رقابت بوخته ده سشي  چې ترکيه اوه بايد ويره ن

ه کې يوه ب ه ېسياست دبوسنياپه ج خه مرکزي اسيا ته ډير پام کوي .ه ول کتونکې په دې باوردی چې ترکيه د بلقان 
ستي وتلې روند اندي ي بنسټپال عثمانيزم بدليږي ،دغې موخې ته اسالمي او کمالاسالمي عثماني ميراث اوس په نوې . 

خه رامن ته کول غواړي يدوی هغه پخواني عثمان .کار کوي  له دغې پان ترکيزم .  امپراتوري  د ترکې ولسونو 
  .خه ايران او عربي هيوادونه په ويره کې دي 

تان ولسمشر نظر سلطان نظرباې يوف په انقره کې ديو رسمي سفرپه د سپتمبر  په مياشت کې دقزاقسکال  ١٩٩١ په 
ته ي د دې احتمال شته چې ترکې ولسونه يو متحد ترک، دهۍېۍ د ترکانو پېوويل ،يوويشتمه پکې ترڅ    ستان رامن
ي      )۶ (.ک
يوالو چارو کارپو ښاغلی   ل ١٩٨۴ان په  هستوي  core state يو ې ختېنوپتيله چې من ،کارل برون. کال کې د ن

زړې  ي يچې دغه سيم.  لري تياهيواد ته اړ يا من وله ک ولو غوره کانديد چې دغه دنده .  سره را دی ليکې تر
ي د ترکيه هيواددی نه  يې دختيز باد پروړاندې وقايه ې جمهوريت کماليزم ترکاوس موږ وينو چې   ).٧  (ترسره ک

   .و ک
يوال نوې نظم کې ون  کتاب ټچا چې د سمويل هن کرپه نامه لوستې وي ،هغه  پوهيږي چې دی په دې ن  دتمدونو

زړي  يا مورنې هيواد اړين بولي  هر ون ټهن. اسالمي  تمدن  نن کوم هستوي هيواد  نه لري . يو تمدن ته يو من
کوي .  ) ٨(ترکيه ته دا مشوره ورکوي چې دا  دنده واخلې  و د اروپا دروازه   بيرته ي بهسرتيټ او ترکيه به تر

ې  ه والړه ده ي اوس کماليستي ترکيه د اروپاي .را ولنې او پان ترکې اسالميزم ترمن  .  
خه   په چوکاټ کېي امپراتوري دولت د عثماني  په ترکيه کې  ډير اسالميستان اوس يو مذهب   له ترکې ولسونو 

  سره  کلن کماليستي جمهوريت ٧٠ د ږي نږدې  اوسي او ښارونو  ته  سيمو په کليوالي چې  تورکانيډير .غواړي 
ين دوی په خپل اسالمي دوديزه ژوند باندې يزم پرنسيبونو ته  .  والړل خلک دي   د دوی له خوا سيکوالريزم او لي

خه مخ اړول په مانا کتل کيږي ) ج (تر ډيره بريده اتيهستي  يا نعوذبااهللا د خدای     . شتون 
  حقوق  رښتونه يا و  لږکيد  ترکيې  . ٧
روپونه  ننۍېد نولسمې پ  خه را په دې خوا ډير مسلمان توکمه  د جمهوريت له بنسټ .ې ترکيه ته کدوال شول ن 

کل  يو ې کالونو پورې  رسمي احصا١٩٩١ نه تر ١٩٢٣ايښودلو سره د  ي ترکيه ته کدوال ١،۶۵ښي  ا  ميليونه و
   .) ١٠ (  توکمه ، ژبي او مذهبونه شتون لري۴٧کې   و ميليونه  و٧٠  په  ترکيه د.شوي دي 

 تر ١۵ سلنې پورې سنې مسلمانان  او ٨۵ تر ٨٠له .  ميليونه کردان   اوسيږي ١۵ ميليونه تورکان، ۵۵په ترکيه کې 
ان ژوند کوي ٢٠    )  . ١١(  سلنې پورې الويتن  يا شعي



 
 

 
و شميره   ٩تر ٧  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

 

 کال کې ١٩٢٣ي  هغه لږکي په رسميت پيژني کوم چې  په سره له دومره ډيرو لږکيو  توکمو او مذهبونو ترکيه يوا
ون  کې ياد شوي دي  ون پر . هغه يهود، ارمنيان او يونانيان دي . د لوزانه  په ت ترکي مامورين وايې چې د لوزانه ت

ي په ترکيه کې  لږه کې دي  ې نه مسلمان و ا الويان  په ميليونوله همدې سره ترکيه.بنسټ يوا  او بل ن يا شيعه 
ون کې نه مسلمان لږکې لکه  يهود، ارمنيان درسمآ  . توکم کردان  په رسميت نه پيژني  ميليونه ١٢ستر  لوزانه په ت

  . دي او يونانيان پيژندل شوي
کې د ترکيه په تاريخ کې لکه يوه سره کرښه  . ې په مسلمان او نه مسلمان باندې ويشل شوي دي کلږه  د يوملت 

انپه ترکيه کې ېومر نيکمرغه دی هغه چ .ايستل شوي ده  ه  يو .رکې بولي وت     داد ترکې دولت او ولس ترمن
ان په ترکيه دولتي ولس پيژني . منل شوي اصل دي    .تورکان 

واښ په تور قانونآ مجازات کيږي کردي مور . او پالر چې  خپل ماشومان په کردي نومونو نوموي ، دهيواد تجزيي 
وند د ١٩٨۴له . دوی بايد ترکې نومونه پرماشومانو کښيږدي  ر  خه د ترکيه په سويل ختي کې د کردانو کار  کال 

ي ده  ه پيل ک ه د کردانو  د پ ترکيې  يوه ډير .  خپلواکې لپاره  وسله واله  ج يا د کردانو . ک.ک.ناوړه چټله ج
وند   ر   خه ډير کدوال۴٠٠٠٠پر وړاندې پر مخ بيايې چې  تراوسه د   PKKکار ي  او له يوميليون  خه ډير م   

ولنه  پ . لري  ره ډله پيژندلې ده . ک.ک.ترکيه،امريکا او اروپايي    . يوه تره
ۍ خورا .   لري ي زيرميډير   اوبودتيلو او د وی سيمې  د کې ژوند کويکردان د ترکيه  په ستراتيژيکو سيمو د ن

خه  دي ي  کردان په ايران او شمال . ديي انرژي لرونکو سيم  خپلواکدوی  ،.  عراق کې له مخور لږه کېو 
  او کماليستي يل د هيواد يوايانو په اندد ډيرو ترکې سياست پوهانو او پو. کردستان لپاره وسله واله مبارزه کوي 

ي دی  ته ک واښ  رامن ه روانه ده . ميراث ته ستر   ١٩٩٠ د                .د ترکيه په سويل  کې له همدې امله  ج
خه را په ديخوا ترکي ي ېع کال  يوال قوانين ترپښو الندې ک عراق په اود  په کردستان لکه .  په مسلسل ډول ن

ې کې خاوره                                                                                            . دي عمليات تر سره کول دکردانو پروړاندې پو
 

نيوکه د ترکيې پر موسساتو باندې يو جنايي  .  ماده کې داسي ليکې شوي دي ٣٠١د ترکيه د جزا قانون په  و هره يوه 
ي به د حبس پر  ي  جرم ياعمل دی او هغه س وک چې دا عمل ترسره ک ډير ليکوال او روند . جزا محکوم شي، 

  .اندي د همدې مادې پر بنسټ محکمې ته درول شوي دي 
خه تر ننه داسي ښي ترکې  کمال په ترکيه .  چې د دوی په خاوره کې د ملتونو پوښتنه نشته يستي جمهوريت له بنسټ 

له  . هتر فشار الندې د لږه کيو رښتونو اوساتنې له کبله   له دوو خواترکيه د .  او هغه تورکان دي  شته  يو ملت کې 
يوالو ه  فشار الندې دترد لږه کيو ډلو او د بشري رښتو سازمانو  د ريفورمونو يوې خوا   او له بلې خوا له بهره د ن
ي ډول په نوالسليکولو او په نوکنوانسيو ولنې  دي کال  د اروپاي٢٠٠۵ان   . يط پلې کول دي ديدو شرا ور 
ولنيز عدالت، لکه تولنې ارزښتونهيد اروپاي قانون دولت،دانسان او لږه کيو د انسان ته درناوې ، خپلواکې،ولسواکې،
ې مساوي رښتي دي د،پيوستون او  پر ته   توکميزه توپيرد،دبيان ازادي ساتنه، رښتي ي اوس                     . ښ

ه  کال د مارچ په دريمه ١٩٢۴په  يو کې کردي ژبه منع ک ولو کردي ښوون   .په خپله  کمال اتاتورک په 
کيچونه ې  د ترکي اری  د زښت دير دي  لکه  کورنې ک ې ډول د  . ٪ په شاواخوا کې ده٢٠بې روز ان په 

ک ې کې دی چې  له  .  دی چ  ېکردانوک نې هيواد په ن خه ورسته  يوا خه  IWFدترکيه هيواد له برازيل هيواد 
   . ميليارد امريکايي ډالرو پورړولي  دی ٣٠

خه د يونان سره د قبرس  پر سر النجه لري  کېچ دوام لري ،  يونان  به    . ترکيه له ديرشو کالو  و چې دا ک تر
ي  ر د  ديدو يو لوی خ ې په اړه  د . ترکيې ته د اروپايي تولنې ور ې کولې شي د نوې غ ولنې هر يو غ که د

ې هيواد دی ويتو حق ولنې غ خه کار واخلي ،  يونان  د اروپايي    . يا  رښته 
  لنډيز    .٨

يو لترکيه نن يو هيواد دی چې د دوو اقتصادي سياسي  ، له يوي خوا اروپا له خپل .   شوي دیولکه خوا ه  کلتوري ک
  او اسالمي ه د اتاتورک تر مشري الندې له عربيترکي . سره مخامخ ده واک سره له بلې خوا دعربي هيوادو اغيزه 

خه بيله شو رانه شوي دهتورکانو دغه الره اوس  .ي  اواروپا ته يې مخه کيهيوادو     .ته ډيره 
ولنې په اړه  په خپلو کې التر اوسه  په يوه خوله  شوې نه دي  ولنې مشران  داروپايي  وندونه . د اروپايي  ښي اړخه 

ولنه  ولنه يا دمسيحيت کلوپ تعريفوي اروپايي  ولنه يوه . د عيسويت د ارزښتونو يوه   وندونه اروپايي  کي اړخه 
ولنې په ډول پيژني  دونه . سياسي اقتصادي  وندونه ترکيه ته لږ خ وندونو په پرتله  کي اړخه  داروپايي  ښي اړخه 

وندد جوم.مخ ته کوي  ې په ډول په سويزرلنډ کې ښي اړخه  ول، چې دوی ادعا کوي دبېل اتو پر منارو بنديز ل
واک نښې  په اروپا کې دي  ښي اړخه مسيحيان په اروپا کې  د مسلمانانو سره  توپيري  چلن هم . منارې د اسالمي 

  . کوي 
  . په ترکيه کې ستر ستر ريفورمونه  دادارې فساد پروړاندې پلي شوي دي .  کالو ترکيه نه ده ١٩٨٠ننني ترکيه د 
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خه په ترکيه کې  د اعدام جزا په قوانينو کې لغوه شوي ده ١٩٩٩ له  کال داستانبول ښار د ٢٠١٠په   . کال 
    .اروپاکلتوري ښار په نامه ونومول شو 

لور الرې کې والړه دهترکيه اوس ديو  رکيزمنوې عثماني اسالمي پان ت هيواد ترکيه دمسلمان .  بدلون په  
،  بنسټپالواو ،ترکيه د اسالميرمن  سيکوالريزم تاوکماليستي  الرو ترمن  ترکيه د اسالم او دويزه اسالمي  من

اکونکو اړخ.   والړه ده لوديدځ ترمن ، ترکيه د اروپا او امريکې ترمن ه په ترکيه کې د دغوبرخليک  ونو ترمن
خه د ترکې دولت مشران او سياست پوهان په ډير احتياط سره له. توده مبارزه روانه ده لورالرې   دغې حساسی  

   .تورکان دکماليزم ايډيالوج سره ورو ورو خدای په اماني کوي . تيرريدو په حال کې  بريښي  
ي ديقسياسي  ، دولت دارې او دهيواد سولې  ته ستريدولتي  فورم نتورکانو خپل نن د عثماني  ،رباني ورک

ول  ورونه  ، دتره زامن او نور داسي کسان چې ترکې امپراتوري ته يې امپراتوري پر مهال د منلې شوي سلطان 
خه واده . د سلطان مخ ته به وژل کيدل  واښ پي کاوه خه  نه بلکې له نورو توکمونو  سلطان ته به  له ترکې توکم 

کيچونه رامن ته نه شي  و  ترکې  امپراتوري ته  دسياسي واک پرسر نوې ک ې  او. کيدو،تر  سلطان بايد يوا
ې حکومتي نظام  اود امپراتوري  وسعت او ساتني  ته پام وکوي    . يوا

ي، توريالي ترکې ولس  د اتاتورک  سياست او کماليستي پرنسيبونو د تورکانو اسالمي احساس ډير سخت ژوبل ک
و ه کې په ترکي. سره  له دې مذهبي ژوبل احساس  دوی  د دولت پروړاندې په وسله وال مقاومت  الس پورې نه ک

ډه  مخ پر بره روان  نک په ډيرو برخو کې  الس په الس په  ن په   اوس  ترکې نېشنليزم د ترکې اسالميزم سره 
وند بهرني او کورني سياست دي . دی  الرې  عدالت او پرمخت  ې د حاکم  من همداسي  په عربي . ډيره ښه بېل

الري سياسي اسالمي  ۍ کې د پان عربيزم الروي اومن ن والړ ن ن په  وندونه د خپلو ولسونو په چوپ کې 
  . دي  

نې په پای کې ي ۍ  د دغي  ون کې بايد ويلې شي ،چې   ترکيه نشي کولې چې د اسالمي ن ټون تيوري  په غبر دهن
زړي  او موډل هيوادونه دي  ولنې  ماشين يا من زړي هيواد شي لکه المان او فرانسه چې د اروپايي   که په. من

ي اوسنيو سياسي حاالتو کې عربي او نه عربي اسالمي هيوادونه به د ترکيه دغه رول سره  مخالفت و زما په اند . ک
ي  ر زړي هيواد و   .ترکيه کولې شي چې  د ترکې ولسونو من

 کمونيستي دسېکولريزم  د افغانستان  اوسني حاالتو لپاره لکه  .  تاريخي اړيکي لري  اوږدي فغانستان سرهترکيه له ا
ر  .زهرجنو،ترخو تجربو تکرار به وي   موږ افغانان بايد افغانستان نوره د نويو  پرديو ايډيالوجيو،سياليو واردولو ډ

و ر  او  ترکې تاريخ بې له شکه موږ د .موږ خپل لرغونې  زوړ تمدوني افغانيت او دوديزه اسالميت لرو . ونه 
ه زده کولي شوسوليزه بلهاريو    .خه ډير 

يوال کلي ته په کتو سره د  يو مخک ،  ۍ کې او ن   په ډيره خواشين سره بايد وويل شي، چې په  اسالمي ن
ولو ته دمنلو وړ  الري ،ولسواک او داسالمي قانون دولت  ای ال  تش من   .دی  اسالمي موډل دولت  

  
ليکونه    :  لمنليک  او اخي

ون  ) ١(  و هيوادو١۴ون  مياشتي په  کال  دج١٩٨۵په  :شين ت ل د پن ۍ  ون په لوم المان،   نېټه  دشين ت
دو پولو د نه کټرول په اړه دلوکزامبوګ هيواد د شين په ښار  ه د فرانسي ،بلژيک ، لوکزامبورګ   او هالند ترمن

ولنې .  کې السليک شو ون کې  اوس   داروپايي  لو کنټرول نشته او بې  هيوادونه  چې په کې د پو٢۵د شين په  ت
يتوب لري   نې مادي . له ويزي  ت او رات کيږي   غ ون  ولنې  دوه هيوادونه ايرلند او بريتانيه  د ت داروپايي 

  .منلي دي 
  
و٢۴ ع کال د جوالي مياشتي ١٩٢٢په  ) ٢،٣(  ې  السليک شو سويس د دن  نېټه د لوزانه ت                    . اوښې په ما
ه ترسره شوي وه ١٩٢٢د ه چې د يونان او ترکيې ترمن ې . کال ج ټونکې وپيژندل شو او د لوم دترکيه هيواد

ه د ولسونو  و د ترکيه او يونان ترمن ون لغوه اعالن شو ،تر  ې  په پاۍ السليک شوې د زيورز  ت يوالې ج ن
ون   .شي تر سره تبادله   د له استانبوله  ورسره  اوو شو پيژندلد ترکيې استقالل په رسميت له مخي د لوزانه ت

ريزي  ونو وتل  ان    . پيل شول پو
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