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 عثماني خالفت ته يوه لنډه کتنه

و خالفتونو څخه وروستی يعثماني خالفت په نړۍ کې د مسلمانانو د تېرو شو    

 ۴۲ وړل شو.يه کې رامنځته او همدلته له منځه يترک په اوسنۍخالفت دی، چې 

 ز کال پورې واکمن وه. ۰۱۱۱ز کال څخه تر د  ۰۴۱۱عثماني واکمن د 

عثمان د ارطغرل زوی دی، چې د پالر د مرګ  ايښودونکیانو بنسټ يد عثمان   

 .ز کال کې واک ته ورسېد ۰۴۱۱څخه وروسته په 

 :ليکيکې داسې  ترکيهخ يتار    

 ته د هغه مشر زوی عثمان د هغه ځاینه وروس ز(۰۴۱۱) د ارطغرل د وفات    

فرمان له مخې عثمان د  يوهز کال کې د سلجوقي سلطان د  ۰۴۱۱ناستی شو. په 

 (۰۴ :۱)  سرحدي حاکم په توګه وټاکل شو.

و په مټ له وسايلعثماني ډلې د بېزنطي دولت د امکاناتو او د عثمان په الس     

ز( ۰۴۴۱زوی اور خان ) يېاسلوبه دولتي اسلوب ته واوښتې، په عثمان پسې  قبيلوي

بن  ، ورپسې محمدبايزيدزوی  يې بياکال پر تخت کېناست، ورپسې لومړنی مراد، 

او ورپسې محمد الثاني د قدرت واګې په الس کې  زيدبايدوهم مراد بن  بيا، زيدباي

کې د محمد الفاتح په نوم شهرت لري، چې په  تاريخ، دغه محمد الثاني په يوېون

 فتح کړه، بېزنطي قسطنطينيه يېز کال  ۰۲۴۴ز کال کې واک ته ورسېد، په  ۰۲۴۰

 بېزنطي امپراتوري په يېوواژه او په دې توګه  يېن( قسطنطي يوولسمامپراتور )

 (۰۴۰ :۰۴بشپړه توګه له پښو وغورځوله.)

د  اسيانو څو ځله د همدې الرې د ياوه، روم لو دروازهيود ن اسياد  قسطنطينيه    

خته و ه کرامو لهلو لپاره د صحابيوې د نينيقسطنطلو لپاره حملې کړې وې. د يون
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ولس ځلې مسلمانو مشرانو يوکوښښونه شوي وه. د فاتح له حملې څخه مخکې نږدې 

کال د می په  ز ۰۲۴۴لۍ شوې. فاتح د ياهم نه وه بر يوهحملې کړې وې؛ خو 

تنبول نه اس يېد اناطول يې مېنهله او پالزيوون يېه سيمکې حمله وکړه او دغه  مياشت

 ته ولېږدوله.

الی دی. ده وکو سليمو کې بل مهم شخص سلطان عثمانياند فاتح څخه وروسته په     

 ام، شمصر ې،سيم ځينېد فارس  و امپراتوري ال پراخه کړي،عثمانيانشول، چې د 

 کړي.د خالفت اعالن وي او ونيس په بشپړ ډول حجاز او

 :ليکياالن ليکو يېترک تاريخد     

ځای کې  يوهد خالفت اعالن وکړ؛ نو د اسالمي نړۍ په  سليمکله، چې سلطان     

 (۱:۰۰۲هم د مخالفت غږ وانه ورېدل شو.)

ان اعظم، چې په سليمزوی  يېنه وروسته  ز(۰۴۴۱) د وفات سليمد سلطان    

دی، واک ته ورسېد. ده عثماني امپراتوري ډېره پراخه ان القانوني مشهور سليم

 ل.يوون يېنس يهنګري او و ه،بلغاري هېوادونه ييکړه. اروپا

ان القانوني له دورې سره د عثماني خالفت د زوال خبرې سليمد  مؤرخين ځينې    

 ش او عشرتمت کولو طرز بدل شو، واکمن په عيپېلوي؛ ځکه له ده وروسته د حکو

وځ ف کېدو وړ نه ول، خليفهواکمن د کم عمر په درلودلو سره د  ځينې بوخت شول،

 وژل. يېاو واکمن به   تره وخت بغاوتونه کوليابه ز

، د هغه ان په خپلې واکمنی کې عثماني سلطنت خپل عروج ته ورسوهسليم    

؛ کېدې ليدلوروسته د خالفت زوال شروع شو. د څو کلونو پورې د زوال نښې نه 

ترکي مؤرخ  يوهان القانوني په وخت کې پېداشوې. سليمخو داخلي ستونزې د 

 يېقوطچي د سلطنت د زوال د پېل په اړه څو مادې ذکر کړي، چې درې مهمې 

 کم.يدلته ل
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و سره وزيرانوان په هر مجلس کې د خپلو يکې به سلطان د د يوپه لومړ -۰    

ان القانوني دغه رواج پای سليمکوله؛ خو مشوره  يېموجود وه او د هغوی سره به 

 ته ورسوه.

هل ا يووټاکل، چې د لوړو څوک يوان داسې کسان په لوړو څوکسليمسلطان  -۴    

 نه ول.

و پر ځای د حرم د ښځو او نورو هغو خلکو څخه چې د وزيراند سلطنت د  -۴    

 (۰۲۴ :۱)پېل کړل. يېستل نه درلوده، مشورې اخي اړيکههېڅ  يېسلطنت پورې 

و کې داسې کوم شخص نه عثمانيانان القانوني وروسته په نږدې سليمد سلطان     

 ېيي او عثماني سلطنت ته دی تېر شوی، چې هغه دې د سترو کارنامو لرونکی و

ې سيمره تياو خپلې زعثمانيان يوپه واکمن يوکوم ستر خدمت کړی وي، بس د وروست

و کې بغاوتونه وشول او سيمه او نورو والچي، بيانان، سريوله السه ورکړې، په 

 ړېجګ ځينېاو فرانسې سره  يېو د روسعثمانيان. واخيستهو ازادي سيمپای دغو 

 کړل. السليکهم  يې تړونونه وکړې او

 ز(۰۱۴۱-۰۱۱۱) سلطان محمود دويموروسته د  ډېر ان القانونيسليمسلطان  د    

 و پهعثمانيان، دی د مصر والي وه او د په وخت کې محمد علي پاشا رامنځته شو

له  يېسره جګړې وکړې او هغوی  نوياد پلو تحريکپه نجد کې د وهابي  يېاشاره 

 .يوړلمنځه 

 :ليکي د پاشا په اړه ډاکټر علي محمد محمد صالبي    

او ښه ذهانت په وجه د مصري علماوو اعتماد ترالسه  فريبهغه د خپل مکر و     

ړ ل )واکمن( لرې کياپه مصر کې خپل س يېکړ، په ډېر خباثت، مکر او چاپلوسی 

ز کال کې د مصر د والي په توګه وټاکل شو. ډاکټر صالبي مخکې  ۰۱۱۴او په 

-۴۱۲ :۱)موجودې وې. اړيکې، چې د ماسوني ډلې او محمد علي پاشا تر منځ ليکي

۱۹) 



 طان عبدالحميد ثانيسل                                                                   7
 

 ته ورشئ  www.ketabton.comنورو کتابونو لپاره:  د

مات په نوم يز( کې د تنظ۰۱۹۰-۰۱۴۱) په واکمنۍ مجيدعبدالد لومړي سلطان     

 ي. هغه دوه فرمانونه د قانون په شکل وړاندې کړل.کيږنوې دوره شروع  يوه

ز کلونو کې دوه فرمانونه جاري شول، د دې فرمانونو په  ۰۱۴۹او  ۰۱۴۲په     

ېوادنۍ ه يانېاصطالح ده،  يوهاتو په نوم نوې دوره پېل شوه، دا يمخپرېدو سره د تنظ

و په جاري کولو سره په اسالمي چارې په غربي ډول مخکې وړل، د دې فرمانون

عت باندې د عمل کولو سلسله ودرېده او په هېواد کې د قانون او نورو ادارو د شري

 (۲۴۱ :۱نوې لړۍ پېل شوه.) يوهرامنځته کېدو 

رامنځته  جګړه کريمياد واکمنی پر مهال د  مجيدعبداللومړي سلطان د همدې     

او  انګلستانمتحدو فوځونو )بلخوا وه. وروسته  ترکيهخوا او  يو روسيهشوه، چې 

پ يوپر ضد د جګړې اعالن وکړ، د دې اعالن وجه د سائن يېروسهم د  (فرانسې

 عام وژنه وه، چې د روسيې لخوا وشوه.

 کي:يانصارالحسن لسر پروفي    

 مياکريز کال په سپتمبر کې متحد فوځونه )انګلستان او فرانسه( د  ۰۱۴۲د     

و څخه د ترکي او روسي فوځ تر منځ مياشتته ورسېدل، دلته د تېرو شپږو  جزيرې

 سيندلما د يد ا ۴۱جګړه روانه وه، د دواړو خواوو تر منځ ستره جګړه د سپتمبر په 

 (۱۱-۴۱۱ :۲)سره نږدې وشوه، چې روسي فوځ په کې ماته وخوړه.

 عبدالعزيزد وروسته د هغه ورور جيمسلطان عبداللومړي  ز کال کې د ۰۱۹۰په     

 شو. خليفه

د اروپا دوره وکړه، هغه دا احساس کړه، چې د اروپا ټول  عبدالعزيزسلطان     

قوتونه د عثماني دولت پر ضد متحد دي او هر وخت د دوی پر ضد توطئي جوړوي، 

هغه کوښښ وکړ، چې د اروپا او روس تر منځ د شته اختالفاتو څخه ګټه واخلي. د 

رکړ. ر ته څو ځله استنبول ته د راتګ دعوت ويروسي سف يېدې موخې لپاره 

د بې ځايه مصارفو او اصراف  يېهېوادونه ترې ووېرېدل او د هغه پر ضد  يېاروپا
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لرې کړ او د خپلو ملګرو په مرسته  عبدالعزيزښه پروپاګند وکړ. پای مدحت پاشا 

 (۲۲-۲۲۴ :۱هغه وواژه.) يې

 ليفهخاالسالم د فتوا له مخې  شيخوراره )پنځم مراد( د  يېوروسته  عبدالعزيزد     

 زوی وه. عبدالحميدوټاکل شو، دی د لومړي سلطان 

 :ليکيډاکتر صالبي     

 

د لرې کېدو نه خبر  عبدالعزيزکړل شو او د  ويښشپه د خوبه را نيمهکله چې     

ن چې کله د حس بياپرېښوده او  ياملګرت يېپرې راغله، عقلي قوت  ويرهشو؛ نو 

جرکسي د وژنې نه خبر شو؛ نو عصبي کمزوري ورته پېداشوه. کله چې مدحت 

پاشا په خپل الس د جوړ شوي قانون اعالن کاوه؛ نو د پنځم مراد حالت نور هم 

ه، االسالم فتوا ورکړ شيخنی شو. په دې وخت کې يوخرابېده... تر دې چې بشپړ ل

نی وي؛ نو د امامت هدف له منځه يوپوره لداسې چې، کله چې د مسلمانانو واکمن 

ځواب ورکوي(  بيادي او کنه؟ ) صحيحلرې کول  يېپه دې وخت کې  ياځي؛ نو ا

 (۲۹-۲۲۴ :۱دي.) صحيحپه دې وخت کې د امامت )خالفت( نه د هغه لرې کول 

کېناست. دی د  باندې په تخت دعبدالحميسلطان  دويمورور  يېوروسته  له ده    

 ۰۱۱۱ر د ز کال څخه ت ۰۱۱۹دی، چې د  خليفهم(  ۴۲عثماني خالفت وروستی )

ز کال پورې موجود وه؛  ۰۱۴۲هسې خو عثماني خالفت د  وه. خليفهز کال پورې 

 خو واک د عثماني واکمن پر ځای د نورو سره وه.

 شخصيت عبدالحميدد سلطان 

خالفت  د د عثمانييمعبدالحسلطان لکه مخکې چې مو ورته اشاره وکړه،     

وروسته د  مرادعهد وه، د ي، دی د پنځم مراد ورور او د هغه ولوروستی واکمن وه

 وټاکل شو. خليفهمدحت پاشا لخوا  وزيرلوی مفتي او لومړي 

 :ليکيالي او زده کړو په اړه داسې يود هغه د کوچن ډاکټر محمد صالبي    
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کلن وه،  ۴۲م سلطان وه.  ۴۲د عثماني سلطنت په واکمنو کې  عبدالحميدسلطان     

 وه.ز کال کې پېداشوی  ۰۱۲۴چې په تخت باندې کېناسته؛ ځکه چې هغه په 

د ناسکه مور په غاړه شوه، هغې  يېمړه شوه او پالنه  يېلس کلن وه، چې مور     

 همينېره پالنه وکړه. هغې د سلطان سره ډ صحيحسکه مور په توګه د هغه  يوېد 

 ملکيتکړی وه، چې زما ټول  وصيت يېدرلوده، تر دې چې د مرګ څخه مخکې 

هم په همدې ډول کړې  يېداره ښځه وه او د سلطان پالنه ديند هغه دی. هغه ډېره 

 ي.کيږ ليدل اغېزد سلطان په ژوند باندې د هغې  چې وه،

د سلطان په قصر کې د خپل وخت )مروج( اخالق او علوم د  عبدالحميدسلطان     

 ېياو ادب  تاريخزده کړې،  يېتکړه استادانو نه زده کړل، عربي او فارسي ژبې 

هغه په ترکي ژبه  رالسه کړل اومالومات ت يېمطالعه کړل، د تصوف په اړه 

 (۲۲۱ :۱).ويلشعرونه هم 

قران  .ووايهانو نه درس شيخد استنبول د وتلو علماوو او  يېالي کې يوپه کوچن    

ه السالم سنت او د حنفي په درست ډول لوستالی شو، د پيغمبر علي يې شريف

صوفي په توګه وروزل شو، په ځانګړي  يوههم ولوست. هغه د  يېفقهې مکتب 

 يدللډول د نقشبندي او هېلوتي په فکر، کوم فکر چې د هغه د واکمنۍ په پېر کې 

 www.islamichistory.comي.کيږ

مهارت ترالسه کړ،  يېزده کړ، په توره او نېزه وهلو کې  يېد وسلې استعمال     

ژور نظر ساته او د خپل  يېست به ياال سيوکاوه. په نړ تمرينجسماني  يېتل به 

 ځان پوره خبروه. يېپه پېښو به  دننه هېواد د طول او عرض

تي دول يود کاکا( د اروپا دوره کوله، چې حمي)د سلطان عبدال عبدالعزيزسلطان     

شخص چې  يوپالوی هم ورسره موجود وه، په دې پالوي )عثماني پالوي( کې 

نو په مخکې په خپل ساده لباس او پاک ياد نومېده هم شامل وه، چې د اروپايمعبدالح

 سېرت سره والړ وه



 طان عبدالحميد ثانيسل                                                                   11
 

 ته ورشئ  www.ketabton.comنورو کتابونو لپاره:  د

مه پای ته  ۱ په پېل او د اګستمه  ۴۰ز کال د جون په  ۰۱۹۱دغه دوره     

تونه د هنګري دول-اسټريااو  بيلجيمورسېده، دغه عثماني پالوي فرانسه، انګلستان، 

 .ليدلنږدې و

د ډېرې تجربې ترالسه کړې او وروسته ميحت نه سلطان عبدالحياد دې اروپايې س    

 ستو کوښښ وکړ.ين کې ترې د ګټې اخياد خپل حکومت په جر يې

 دادي: يېمهمې  ځينېچې    

 ې، مختلف اخالق او کلتوري بدلونونه.طريقنو اقتصادي ياد اروپا -۰    

 نګړي ډول د جرمني او فرانسې ځمکنيصنعتي او فوځي پرمختګونه، په ځا -۴    

 او د انګلستان بحري فوځي پرمختګونه.

 لوبه. سياسياله يونړ -۴    

 (۲۴ :۱)هېوادونو اغېز. ييپه عثماني دولت باندې د اروپا -۲    

 :ليکيپه اړه  شخصيتاالن د هغه د ليکو يېترک تاريخد     

کار شخص په توګه فريبچاالک، مکار، بزدل او  يوههغه د  مؤرخين ځينې    

 :۱جنجالي شخص دی.) يوکې تر ټولو  تاريخپېژني... او هغه د ترکيې په معاصر 

۴۹۱) 

اسې په اړه د شخصيتال فتح هللا ګولن د سلطان د ليکواو  وتلی ترکي مفکر    

 :    ليکي

ن، ياتفاق ډېر ذهد سلطان د حکومت پېر د فتنو او فساد پېر وه او هغه د ټولو په 

معتدل او بې ادبه خلک هغه  غير ځينېره انسان وه... بلخوا زموږ ر او باتدبيياهوښ

 بزدل شخص په توګه ګوري. يوهته د 

بط موجود وه، کې چې کوم نظم او ض شخصيتهغه په  هغه ظالم نه وه، بلکې د    

هغه غوښتل، چې ټولنه د زوال او شاتګ  نافذ کړي. يې، چې په ټولنه کې يېغوښتل 



 طان عبدالحميد ثانيسل                                                                   11
 

 ته ورشئ  www.ketabton.comنورو کتابونو لپاره:  د

ټولنې ته پرمختګ ورکړي او کنه وي؛ نو د نورې ابترۍ نه خو  يانه وژغوري، 

وستل د وخت غوښتنه وه. وژغوري. په دې وخت کې د سخت نظم او ضبط را يې

بان او شاعران په خپلو يتکړه او د احترام وړ اد ځينېسربېره پر دې هم زموږ 

که کوي؛ خو که چېرته هغوی د سلطنت يون شخصيتکنو او شعرونو کې د هغه په يل

به پوه شي او بښنه به  يود سقوط نه وروسته حاالت مشاهده کړي؛ نو په خپلو غلط

 وغواړي.

لومو دی، چې په ع عبدالحميدپه ټولو عثماني واکمنو کې د فاتح وروسته سلطان      

ستر خدمت کړی دی. پوهې او علومو ته د خدمت په برخه کې د  يېنو کې او فنو

ت لري، په نوي ډول د مدرسو د جوړولو کار د يثينابغه ح يوهد  شخصيتهغه 

 په وخت کې پېل شو. عبدالحميدسلطان 

دومره زړه سواندی انسان وه، چې دغه زړه سواندتوب د هغه  عبدالحميدسلطان     

 يېل نه غوښتل، همدا يونې تويذهني ناروغي ګرځېدلې وه، هغه د هېڅ انسان د و

 www.fgulen.comرحمت او شفقت وه.

و د ځوانهم  يااو و عثمانيان يوچې د نو فعالين سياسياالن او ليکوهغه ترکي     

ته په نېک نظر نه  عبدالحميدترکانو د غورځنګونو غړي وه، هغوی ټول سلطان 

د دواړو غورځنګونو ګڼي.  يېاو د پرمختګ دښمن  که کوييو، په هغه نګوري

 کيهتر، چې په يېد اخالقو او کلتور نه اغېزمن شوي ول او غوښتل  لوېديزغړي د 

 – ن پلي کړيقواني لوېديزنظام او نور  سياسيستم، کې په هماغه ډول اخالقي سي

د غوښتونو مخالفت خو سلطان د هغوی  ؛ -همداسې وشول  بيالکه وروسته چې 

 ينېځپلوو د غوښتنو سره د مخالفت المل وي، چې  لوېديزکېدای شي، چې د  کاوه.

 که کوي.يوکسان په سلطان باندې ن

 يېدل يواک ته رس

د لرې  عبدالعزيز، د سلطان وراره دی عبدالعزيزد سلطان  عبدالحميدسلطان     

و ازې څيو، چې وراره پنځم مراد په تخت کېناست يېکېدو او وژل کېدو وروسته 
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 ايلهپدو او اورېدو په يناوړه حاالتو د ل ځينوواکمني وکړه. وروسته د  يېې مياشت

 له السه ورکړ. يېنی شو او خپل عصبي توازن يوکې ل

 :ليکيوروسته د پنځم مراد په اړه داسې  عبدالعزيزډاکټر محمد صالبي د     

د لرې کېدو نه خبر  عبدالعزيزکړل شو او د  ويښشپه د خوبه را نيمهکله چې     

ن چې کله د حس بياپرېښوده او  ياملګرت يېپرې راغله، عقلي قوت  ويرهشو؛ نو 

جرکسي د وژنې نه خبر شو؛ نو عصبي کمزوري ورته پېداشوه. کله چې مدحت 

پاشا په خپل الس د جوړ شوي قانون اعالن کاوه؛ نو د پنځم مراد حالت نور هم 

ه، االسالم فتوا ورکړ شيخنی شو. په دې وخت کې يوخرابېده... تر دې چې بشپړ ل

نی وي؛ نو د امامت هدف له منځه يوپوره لداسې چې، کله چې د مسلمانانو واکمن 

ځواب ورکوي(  بيادي او کنه؟ ) صحيحلرې کول  يېپه دې وخت کې  ياځي؛ نو ا

 (۲۹-۲۲۴ :۱.)دي صحيحپه دې وخت کې د امامت )خالفت( نه د هغه لرې کول 

 ۰۴ز کال د اګست  ۰۱۱۹ې په ورځ د خپل ورور مراد نه وروسته د پنجشنب د     

عت لپاره کاله وه. د بي ۴۲عمر  يېد هغه په الس بيعت وشو، په دې وخت کې مه 

او د دولت نور ملکي او فوځي مشران د طوبقبو په سرای کې حاضر شول،  وزيران

په دې ډول د مختلفو ډلو د نمائندګانو لخوا هغه ته د خالفت مبارکي ورکړل شوه. د 

شنونه او ج ووهل شوه سلطنت په طول او عرض کې د توپونو سالمي

 ( ۱:۲۴۰)وشول.

واک ته ورسېد؛ نو ټول سلطنت د ستونزو سره مخ  عبدالحميدکله چې سلطان     

ډول ورته  يودغه حالت د حضرت علي کرم هللا وجهه د خالفت سره وه. د هغه 

وخت  : د هغهليکيع الزمان نورسي ترکي يوالی لري. د شلمې پېړۍ ستر مفکر بد

وه  ايته اړت شخصيت يود سترو فتنو د ختمولو لپاره د حضرت علي )ک( په شان 

 .او هغه )سلطان( په ډېرې ځوانمردۍ سره د هغه وخت د فتنو سره مقابله وکړه

 کله، چې هغه سلطان وټاکل شو؛ نو د خالفت حاالت څه په دې ډول ول:    
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 انو په مراکش کېيټالوانو او اييفرانسوپه تونس کې نا امني خپره شوې وه،     

ربان لي متوقع وه، عستره تبدي يوراپارولې. مصر کې  يېالسوهنې کولې او فتنې 

اله جګړه کې داخله شي؛ نو ضرور يوپه کومه نړ ترکيهنا ارامه ول، لنډه دا چې که 

 به ماته وخوري.

حاالت هم هماغه ډول ول، د هغه ځای فوځ او حاکمان د  جزيرېد  کريټد     

خطرناکې بال په  يوېن د بياوضعې په حاکمولو ناکامه ښکارېدل؛ ځکه هلته غر

نه درلوده. په بالکانو کې روسيې ښکاره  يېتوګه موجود ول او د وتو هېڅ اراده 

 ېدونکياوس يېنو د بلغاريامداخله کوله اومخالفتونه او فتنې راپارولې. سالو

 www.fgulen.comول، چې د عثماني سلطنت نه ازادي واخلي.تحريک

په توګه  وزيرلومړي د  بياځل  يومدحت پاشا  يېواک ته د رسېدو وروسته     

 وټاکه.

 يفهخلپنځم مراد وروسته ني ورور يولکه پاس چې مو ذکر کړل، سلطان د خپل ل    

 دويم و کېعثمانيانپه  واکمن وه اوکاله د عثماني خالفت  ۴۴نږدې وټاکل شو. دی 

ز کال کې د ځوانو ترکانو  ۰۱۱۱ شخص دی، چې دومره اوږده واکمني کوي. په

په مالتړ له واکه ګوښه کړای شو، چې وروسته به  يوالو توطيوپاڅون او نړ يوهد 

 ل سره خبره وکړو.يپرې په تفص

 اساسي قانون

ثاني د واکمنۍ په لومړي کال اساسي قانون جوړ شو،  عبدالحميدد سلطان        

 په جوړولو کې ډېر کوښښ وکړ.  يېوه، هغه  وزيرمدحت پاشا چې لومړی 

ي، چې هغه غوښتل، تر څو جمهوري نظام رامنځته کيږ ويلد مدحت پاشا په اړه     

 کې ترکيهوروسته هم همدا خبره کېده، چې هغه په کړي. تر دې چې د هغه د وفات 

 دولو وړياقانون لرونکي جمهوري نظام غوښتونکی او مالتړی وه، دا خبره د  يوهد 

ت پاچا د منصب او مقام په اهميد  يېت کې يده، چې د جمهوري نظام په موجود
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ي وه، چې: ويلباندې زور اچوه. هغه د مراد )پنځم( د معزولی پر مهال مجلس ته 

 دولت د پاچا پرته نشي چلېدای.

ذولو اعالن بجه د قانون د ناف يوهز کال ماسپښين نږدې  ۰۱۱۹-۴۴سمبر په د دې    

ت خلک موجود ول؛ خو سلطان نه وه، د ياوشو، د قوي باران د ورېدو سربېره ز

توپونو د سالمۍ په وهلو سره د قانون د نافذولو اعالن وشو، خلکو خوښي  ۰۱۰

ماښام ځوانانو جلوس روښانه کړل، په همدې ورځ  يېخپل کورونه ښکاره کړه او 

و مدرس دينيوهلې. د  يېدحت پاشا زنده باد نعرې سته، د سلطان زنده باد او ميوو

 يوېمه د  ۴۲ګڼوالی د ليدو وه، د دېسمبر په د زده کوونکو  يواو فوځي ښوونځ

 ک په دې ډول وه:يورځپاڼې سرل

 ت لپارهيپرون ورځ د ټول عثماني رع

 ورځ وه پيلېدود خوښۍ د 

مسلمو  غيرد هېواد په لر و بر کې خوښۍ ښکاره شوې؛ خو د سلطنت په         

ر ه کې خو د قانون پرومانيکېده، په  ليدلتونو کې د بالکان د عوامو خوښي نه اقلي

ان په يهودن وشو؛ ځکه دا خلک د جال والي غوښتونکي ول، ارمن او يوضد الر

ي نو هم خوښيانانيوکې پرتو  نيلياول، په استنبول او ادردې قانون باندې خوښ 

 .ووايهورته  يېښکاره کړه او ښه راغالست 

مادې درلودې، چې د سلطان د حکومت  ۰۰۱برخې او  ۰۴ز کال قانون  ۰۱۱۹د     

االسالم د ټاکلو، د نظامي افسرانو  شيخو او وزيراند ټاکلو، د  وزيرکولو، د لومړي 

 (۱۱-۴۱۰ :۱د ټاکلو، د جرګو د واکونو او نورو ذکر په کې شوی وه. )

 بياځل  يوز کال کې  ۰۱۱۱په غوښتنه په  يوکړ ځينوثاني د  عبدالحميدسلطان     

لي د دې قانون د پبرخې  يوېاساسي قانون نافذ کړ؛ خو په ورپسې کال کې د فوځ 

والي او يود کې  قسطنطينيهکولو پر ضد د اسالم په نوم بغاوت وکړ، دوی په 

محمود شوکت پاشا راپاڅېده او پرمختګ د ګوند ځينې غړي ووژل، په دې سره 
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ځوانو  االسالم په فتوا له تخته کوز کړ او واک  شيخد  ۴۹په  اپريلد  يېسلطان 

 ترکانو ته انتقال شو.

 يېمدحت پاشا، فکر او کړنې 

ث دنده په حي وزيراشا د ډېر وخت لپاره د عثماني ترکانو د لومړي مدحت پ    

 . داو پنځم مراد په لرې کولو کې ستر رول ولوبوه عبدالعزيز، هغه د اجراء کړه

 سلطان ،واک ته ورسوه په فتواد مفتي  عبدالحميد يېپنځم مراد د لرې کولو وروسته 

 .په توګه وټاکه وزيرد لومړي  بياځل  يومدحت پاشا  ،عبدالحميد

، هغه غوښتل، چې د کې د جمهوري نظام غوښتونکی وه ترکيهمدحت پاشا په     

اساسي قانون منظور کړ، هغه په  يې په سلطان باندې ،سلطان واکونه محدود کړي

 ت واک ولري، مالتړ کاوه.ياپارلماني حکومت نه، چې ز يوهکې د  ترکيه

ې باند شخصيتپه  يې االنوليکودا چې مدحت پاشا څنګه شخص وه، مختلفو     

تر عرب ساو  مقاله کې( يوه)په  ال فتح هللا ګولنليکوکړي دي. وتلی ترکي  ليکل

 يېاو هم  پټ غړی ګڼي تحريکد  انويهودهغه د دونمه مؤرخ ډاکټر محمد صالبي 

 .په وژلو تورنوي عبدالعزيزد 

 :ليکيډاکټر محمد صالبي     

 ۰۱۱۹-۴۴وټاکه او د دېسمبر په  وزير( مدحت پاشا لومړی عبدالحميدسلطان )    

ضمانت ورکړی  يود ښاري ازاد يېقانون اعالن وکړ، چې په کې  يوهد  يېز کال 

 (۲۴۰ :۱وه.)

 :ليکيفتح هللا ګولن     

درلوده، هغه سره د اروپا مالتړ  اړيکهانو( سره يهودمدحت پاشا د دونمه )    

 رول لوبوه. يېتازه کولو کې موجود وه او د فتنې د اور په 
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 زيزعبدالعسلطان کاکا  عبدالحميدد سلطان مدحت پاشا د خپلو ملګرو په مالتړ     

د دې وژنې د پټولو لپاره دا دعوه وکړه، چې سلطان ځان وژنه  يې بياوواژه او 

    www.fgulen.comکړې ده.

د  کې لوېديزاو  ختيځنو په مبغليوه. ماسوني  انو څخهيهودمدحت پاشا د دونمه     

چې هغه په عثماني امپراتورۍ کې د ازادۍ او غ کاوه، يلپاره تبلهغه د ښه توب 

د بابا نوم ورکړی وه، هغوی  کولرانو هغه ته د قانونلوړ کړی دی. سي بيرغاصالح 

نونه کول، تر دې، چې هغه کمپايدو کې د هغه لپاره ښه يپه ورځپاڼو، رسالو او جر

و ب او سازشونيد تخر يې بياڅوکۍ ته ورسېده،  وزيرد عثماني سلطنت د لومړي 

نو مالتړ ورسره مل وه، د حکومت د پرځولو يايهودنو او يالړۍ شروع کړه. د ماسون

او ماسوني  ييهودست... مدحت پاشا د نو د چلونو نه کار اخيياد ماسون يېلپاره 

ولنه والي او پرمختګ( ټيوکېښود، چې د ) ټولنې بنسټ يوېالو ډلو په مرسته د يونړ

ي سازشونو نه خبر شو؛ نو هغه يهود( چې کله د دې عبدالحميدنومېده... سلطان )

 (۲۲۲ :۱کړ.) يې تبعيداو  يوهژر ون يې

مدحت پاشا به د شراب څښلو په محافلو کې د حکومت ټول مهم او پټ رازونه     

په ش يوهبرې د استنبول د خلکو په خولو وې. ه ورځ به دغه خدويمافشاء کول او په 

خپل اراده )پالن( داسې ښکاره کړ، چې زه به ډېر ژر د عثماني دولت پر ځای  يې

 مشري کوم. يېاعالن وکړم او په خپله به  جمهوريتد 

 دعبدالحميد وژنې تور هم وه. سلطان  عبدالعزيزپه مدحت پاشا باندې د سلطان     

 تورن کسان محکمې ته يې بياق وکړي، يسون وګماره، چې د دې په اړه تحقيکم يو

خو سلطان محکوم کړ؛  يېوړاندې کړل، مدحت پاشا مجرم وپېژندل شو او په مرګ 

دل کړ. مدحت بحبس په ابدي  يېمداخله وکړه او د هغه د مرګ جرم  عبدالحميد

 ود وه.موجزندان  يونو لپاره ياکړ، چېرته چې د فوځي بند تبعيدحجاز ته  يېپاشا 

لو د خپاکمنۍ په اوږدو کې د خپلو اسالفو په شان د خپلې و عبدالحميدسلطان     

و راتياوه، چې د هغه د اخت راتو نه استفاده کوله، مدحت پاشا لومړنی شخصيااخت

ه . هغلومړنی وزګوړی وګرځېدهاو هغه د دې قربانۍ  په مقابل کې خنډ واقع کېده
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)مدحت  وزيررات )واکونه( چې قانون سلطان ته ورکړي ول، لومړي ياپراخه اخت

مقام  دويمپاشا( غوښتل، چې هغه محدود کړي؛ ځکه په حکومتي چارو کې هغه 

 (۴۴-۱:۲۴۴).واک د سلطان سره وه اصليدرلود او د واکونو 

 

 او جګړه اړيکې يېاو روس يېد ترک

 اړيکې -۰    

 د واکمنۍ په عبدالحميدد سلطان  اړيکېتر منځ  يېاو روس يېد عثماني ترک    

ې د الس الند يېپخوا هم د عثماني ترکدوران کې تر ډېره خرابې وې؛ ځکه روسيې 

غوښتل، چې  يېخلک د ترکي حکومت پر ضد بغاوت ته هڅول. روس و کېسيم

ې( تر خپل واک الندې سيمد بالکانو او بحيره، توره د باسفورس ابناې )سيمدغه 

کوله، چې  يېو پر ضد شورش ته هڅول او دا بهانه عثمانيانراولي، هغوی يې د 

 يېسوي اوسېدونکو سره ښه سلوک نه کوي او ازادي يد هغه ځای د ع عثمانيان

 ستې ده.يترې اخ

ې سيمالمل هم همدا  يو پيلېدود جګړې د  کريميادونو تر منځ د د دواړو هېوا    

 تر منځ پېښه يېاو روس يېد ترک( چې پورې ز۰۱۴۹-۰۱۴۴جګړه ) کريمياوې، د 

نګلستان ، اواخيستههم برخه وروسته په کې متحد فوځ )انګلستان او فرانسې(  شوه او

د  په ګټو کې يېد ادعا مالتړ وکړ؛ ځکه د ترک يېپه مقابل کې د ترک يېد روس

 انسس په کنفراو د پاري په ماتې يېروسد دغه جګړه  ښتې وې.غانګلستان کټې ن

 سره پای ته ورسېده.

 :ليکيډاکټر محمد صالبي     

او اقتصادي الملونو په وجه غوښتل، چې ځان ګرمو  سياسي، دينيروسيې د     

و سره دې عثمانيانکړی وه: د  وصيتروسانو ته  اوبو ته ورسوي. لوی پطرس
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تمدني کشمکش جاري وساتل شي، تر دې چې د هغوی نښه له دې نړۍ څخه ورکه 

 .شي

د واکمنۍ په پېر کې  عبدالحميدت عمل وکړ. د سلطان په همدې نصحي يېروس    

نو په اشارو ياو خلکو د روسانو او اروپاسيمنان او د نورو عثماني يود بالکانو، 

 (۱:۲۹۱بغاوتونه وکړل.)

 :ليکيانصارالحسن  پروفيسر    

په غوښتنه د  يېاوسېدونکو د روس جزيرېد  کريټز کال کې د  ۰۱۹۹په     

هم مالتړ وکړ، په دې سره د  يېنان يوپورته کړ،  بيرغترکانو پر ضد د بغاوت 

قومونو مداخله  يېنان تر منځ د جګړې خطر رامنځته شو؛ خو اروپايواو  يېروس

 (۹۰۱ :۲داخلي ازادي ترالسه کړه. ) جزيرې کريټز کال کې د  ۰۱۹۱وکړه او په 

ل، هڅو يېته مالتړ کاوه او بغاوت  يېره نه وه، چې روسانو يجز کريټازې د يو    

کې هم  ونوتحريکاو نورو بالکاني هېوادونو د ازادۍ په  بلغاريي، يېرومان، بياد سر

 .الس درلود مستقيم غيراو  مستقيم يېروس

 :ليکيمحمد فضل هللا بخاري  سيد    

نت کې پروت )عثماني( سلط لوېديځت په پای ته رسولو سره په ختيځ او يد مرکز    

 غيرو کې سيموالي څخه هره ورځ بې برخې کېده او په لرو پرتو يو سياسيد 

 ( ۴۴ :۱تونو د نورو په مټ ورانی پېل کړ.)يمسلمانو اقل

 جګړه -۴    

تر منځ پخوا هم ډېرې جګړې شوې وې، چې د جګړې  يېاو روس يېد ترک       

غوښتل، چې د بالکان هېوادونه  د پخوا څخه يېروسمرکز به د بالکان هېوادونه ول. 

 ي دي اوسېدونکيسايبه د بالکان د هېوادونو ع يېد خپلې ولکې الندې راولي. روس

 پر ضد جګړې ته هڅول. يېعثماني ترک
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ر منځ د ت يېاو روس يېد ترکرپ کې يو جديد تاريخانصارالحسن په  پروفيسر    

 ي دي.ليکلز( کال د جګړې الملونه په دې ډول  ۰۱۱۱)

 ياهرزګون او ياتونو بوسنيد ولکې الندې وال يېز کال په اګست کې د ترک ۰۱۱۹د     

تړ هم مال يېو نيګراو مونټي  بياوواژه او سر يېترکي چارواکی  يوبغاوت وکړ، 

 وکړ.

و ضد بغاوت وکړ ا پرخلکو د ترکانو  يېکې د بلغار اپريلز کال په  ۰۱۱۹د     

 ن اعالن کړل.ياباغ يېقتل عام کړل، ترکانو وځپل او هغوی  يېترکان 

اره په اش يېخلکو د روس بياو او سرنيګرز کال په جون کې د مونټي  ۰۱۱۹د     

د خلکو د مالتړ لپاره د ترکيې پر ضد د جګړې  يېاو بلغار يا، هرزګونياد بوسن

اعالن وکړ، چې په دې سره حاالت نور هم بحراني شول. په زرګونو روسي رضا 

 (۰۱-۹۰۱ :۲)ته ننوتل. بياروسي جنرال په مشرۍ سر يوهکار د 

ي هېوادونو لخوا ډېر کوښښونه وشول، ياروپا ځينولپاره د  يويد جګړې د مخن    

 زونه وشول، چېتل شول، د روسيې لخوا داسې وړانديراوغوښ مختلف کنفرانسونه

ې څو داس بيابه  يېل شوه؛ ځکه روسيوهم د جګړې مخه ونه ن بياترکانو ومنل؛ خو 

ز کال  ۰۱۱۱ول، چې سلطان ته به د منلو نه ول، هماغه وه، چې کشرايط وړاندې 

 پر ضد د جګړې اعالن وکړ. يېد ترک يېروس ۴۲په  اپريلد 

ه رومانيو ا يا، هرزګونيا، بوسناسټريا، روسيهه، بلغاري، بياسر خوا او يو ترکيه    

 بلخوا ول.

 شوی. ليکلد جګړې احوال د ډاکټر محمد صالبي په کتاب کې داسې      

سره ډېر سخت جنګ  يېو د روسعثمانيانه هم د روس ملګرې شوه، روماني    

د  ېيې سيمرې نه تېر شو او د عثماني دولت ډې سيندب د يووکړ، روسي فوځ د دان

هېواد  هبلغاريقو لبلي، چې اوس  د يستې، لکه تېره نو او نخپلې ولکې الندې راو

لې. روسي فوځ ته د ماتې ورکولو يوې ونسيممهمې  يېې دي. په دې ډول روسسيم

 ات راوستل، روسيې کوښښ وکړ، چې دغيرت ځينېلپاره سلطان په خپل فوځ کې 



 طان عبدالحميد ثانيسل                                                                   21
 

 ته ورشئ  www.ketabton.comنورو کتابونو لپاره:  د

ي، دا بالکانو ته تلونکې مهمه بندرګاه وه؛ خو د عثماني ونيسښار  (Plevna)نا يوپل

ګ شا ت يېفوځ تکړه سپه ساالر عثمان پاشا روسي فوځ ته ماتې ورکړه او هغوی 

 ماته وخوړه، د يې بياحمله وکړه؛ خو  بياد خپل ډېر فوځ سره  يېته اړ کړل. روس

ځانګړی فرمان صادر کړ، چې په کې  يوعثمان پاشا د تکړه والي په اړه سلطان 

 نه کړې وه.يد عثمان پاشا ډېره ستا يې

 يې يپاليسکله چې روسان د دغه تکړه مشر په مقابل کې ناکام شول؛ نو خپله     

د سامان د  يېدفاعي فوځ ته پېل کړه او عثماني  يېد ښار محاصره  کړه،بدله 

په ښار باندې حمله هم وکړه، چې  يېدې  بنده کړه، سربېره پر يېرسولو الره 

درلوده د  يېلک فوځ  يور چې يي امرومانيصر هم په کې شامل وه، د يروسي ق

روسيې سره مرسته وکړه، په دې جګړه کې روسي فوځ برالسی وه، د روسي فوځ 

 عثمانيانکرښو په جوړولو سره  يولکه شوه، هغوی د در يمټوله شمېره دوه ن

و د عثمان پاشا په مشرۍ ډېره سخته مقابله کوله، د عثمانيانمحاصره کړل؛ خو 

 ازېيووښود، هغوی نه  يېزره وه؛ خو ډېر جرأت او کمال  ۴۱و شمېر عثمانيان

 و په زړه کې همداعثمانيانهم کاوه، د  يېی يودفاع کوله، بلکې د هغوی د حملو مخن

ان هيدشبه ټول  ياوړو او لي کېږو او محاصره به له منځه يابه بر ياخبره تېرېده، چې 

 شو او د هللا تعالی رضا به ترالسه کړو.

وي ان ششهيد يېن يات فوځياو د عثمان پاشا په مشرۍ حملې کولې، زعثمانيان    

هم  يېه دويمد روسانو لومړۍ محاصروي کرښه ماته کړه،  يېهم  بياوه... خو 

ې ې کرښيمد در يې... کله چې الس ته ورغلي وه يېماته کړه، د دښمن ډېر توپونه 

څه ټپي شو... هغه ښار کې د ماتولو کوښښ کاوه، مسلمان مشر په همدې وخت لږ 

ته د ننوتلو کوښښ کاوه؛ خو روسي فوځ ښار ته داخل شوی وه، دښمن د څلور 

شي. دا پېښه په  سليممجبور شول، چې ت عثمانيانخواوو څخه اورونه ورول، پای 

شوه او عثماني مشر )عثمان پاشا( هم وسله وغورځوله...  ز کال کې رامنځته ۰۱۱۱

 (۹۰-۲۹۱ :۱ږه.)يپه دېسمبر کې روس ته ول يېعثمان پاشا 
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 ز کال د جنورۍ په ۰۱۱۱نا د ماتې وروسته د ترکي فوځ قوت کم شو، د يود پل    

، په دې سره سلطان د سولې غوښتنه وکړه او ته ورسېد نيل ياروسي فوځ ادر ۴۱

 (۹۴۴ :۲)وکړ. السليکد سان سټيفانو په تړون باندې  يېمه  ۴د مارچ په 

 تړونونه برليند سان سټيفانو او 

، شو السليکلخوا د روسانو سره  عبدالحميدد سان سټيفانو تړون د سلطان     

سلطان مجبور وه؛ ځکه چې روسان نور د سلطان پالزمېنې استنبول ته نږدې شوي 

ره لرې لومتيازې پنځوس کيوله مخې د پالزمېنې نه  ليکنېوه او د ډاکټر صالبي د 

 وه.

 .ليکيډاکټر صالبي      

، وکړه يېشوي شرطونه راوړل او غوښتنه  ليکلروسي استازي له مخکې څخه     

نکړي؛ نو روسي فوځ به مخکې  السليک يېشي، که چېرته  السليک بايدچې دا 

له الره پرته ب السليکي. عثماني دولت سره د ونيستګ شروع کړي او استنبول به 

 نه وه. تړون الندې مادې درلودې.

 اعالن کړه. يېسرحد وټاکل شو او ازاده  بحيرهتوره  -۰    

 ازاده )خودمختاره( اعالن شوه. بياسر -۴    

سې د باج په څه اندازه پي يوه هم ازاده اعالن شوه؛ خو سلطان ته به بلغاري -۴    

 ډول ورکوي.

 .ازاديد رومانوي دولت بشپړه  -۲    

 عثماني دولت به د ارمني، نصراني او سرکس قومونو بشپړه ساتنه کوي. -۴    

کولو لپاره نو د حالت د ښه ياد نصران جزيرېد  کريټعثماني دولت به د  -۹    

 اقدامات کوي.
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نه د سرو زور لېرې تاوان ورکوي، يوليم ۴۴۱عثماني دولت به د جګړې  -۱    

ې په خپله ولکه راوستی هم سيم ځينېپه بدل کې  پيسوکه روس وغواړي؛ نو د دې 

 شي.

به د جګړې او سولې په دواړو حاالتو کې روسي فوځ  نيلباسفورس او دردا  -۱    

 ته خالصې وي.

 د بلغاريې مسلمان اوسېدونکي چې هر خوا وغواړي، هجرت کوالی شي. -۱    

وشو، کله چې د  السليکمه  ۴ز کال د مارچ په  ۰۱۱۱په دې تړون باندې د     

د  ېيکاوه؛ نو سترګې  السليکعثماني دولت لخوا صفوت پاشا په دې تړون باندې 

رطونه وه، چې د عثماني اوښکو څخه ډکې وې، ښکاره ده، په دې تړون کې داسې ش

 (۹۴-۲۹۴ :۱)دولت د هالکت سبب شول.

ه، و يابې ساري بر يوهټل بي له نظره: دا تړون د روسيې لپاره يد وتلي مؤرخ ک

 يې ي بېرته جبران کړه، بالکانللی ذلت او رسواييپه جګړه کې با کريمياروسيې د 

ې ک بحيرهد خاورې برخه شوه او په توره  يېه بلغاريپه خپله ولکه کې راوسته، 

 الس وهنه پېل شوه. بيا يې

ړ ډول په بشپ بحيرهد نفوذ پراخېدل او توره  يېد بالکان په هېوادونو کې د روس    

اره د ش لپد اتري الس ته ورتلل، د انګلستان د ګټو سره په ټکر کې وه. يېد روس

 هرومانيه... منځته راتګ د منلو نه و يېسترې بلغار يوېد د الس الندې  يېروس

ه سيمنان يواخيستې وه، د  يېترې روس بيانه خفه وه؛ ځکه سر يېهم د روس

 او انګلستان تش الس پاتې وه. اتريش ته ورکړل شوې وه. يېبلغار (موناسټر)

ځل غور )نظر ثاني( غوښتنه وکړه، انګلستان  دويمانګلستان په تړون باندې د     

ل د ح يې روسيهمسئله تل د اروپايي هېوادونو لخوا حل شوې ده،  ختيځ، چې د ويل

 (۴۲-۹۴۴ :۲کولو هېڅ حق نلري.)

 دالحميدعبپه دې موضوع کې د انګلستان شاملول د سلطان  بياخو، ډاکټر صالبي     

 :ليکيکار ګڼي، هغه 
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 ق نه کړ او د لوړېيوښ نه وه، هغه تړون تصدسلطان اصالً په جګړه کولو خ    

د ځان  لی شو، چې انګلستانياپېل کړې، تر څو بر يېکې هلې ځلې ماتيپلوسطحې دې

ي. وميږنن کنفرانس يبل کنفرانس جوړ شو، چې د  برل يوملګری کړي، د دې لپاره 

 يهروسنو د تړون اغېز کم کړي او بلخوا سټيفاخوا د سان  يوهدف ترې دا وه، چې 

جګړه ونکړي. دې کنفرانس عثماني دولت  روسيهروي، تر څو يد انګلستان نه وو

 (۲۹۴ :۱تاوان کم وه.) يېت ني تړون په نسبيته لږ ګټه وکړه او د مخک

ځل غور کولو لپاره د ټولو اروپايي  دويمد سان سټيفانو په تړون باندې د     

. بسمارک شو پېلز کال کې  ۰۱۱۱-۰۴کې د جون په  برلينپه  کنفرانسهېوادونو 

ه لي پيزرائسرته ورسوله، د ډي يېماندار دالل دنده يا يوهمشري کوله، چې د  يې

ښه  ېيموخه د ترک کنفرانسد انګلستان نمائنده وه، د دې ستوال ياچاالکه س يوڅېر 

ټو سره د ګ اسټريانو تړون د انګلستان او سټيفاسان والی غوښتل نه ول؛ بلکې د 

 :۲نه وشول.)ليکوپه دې تړون باندې الس ۰۴موخه وه، د جواليي په  يېبرابرول 

۹۴۲) 

 شو. السليکتړون د الندې مادو په اساس  برليند     

 شول. غيرت يېخودمختاري ومنل شوه او حدود  يېد بلغار -۰    

نان سرحد د شمال خواته لږ پراخه کړل شو؛ خو په دې ټول پوهېدل، يود  -۴    

ه اړه ن يېنو د تړون پورې سټيفانان په جګړه کې ښکېل نه وه او د سان يوچې 

 درلوده.

 پورې ونښلول. اسټرياد  يې يااو هرزګون يابوسن -۴    

 پورې ونښلول شوه. يېنه جال کړه او د روس يېد رومان يې بيابسارا -۲    

 خودمختاره اعالن شوه. بحيرهاو توره  بياسر -۴    

پرېښودل  ترکيهنه د سرو زرو لېرې وه، په يوليم ۴۴۱د جګړې تاوان، چې  -۹    

 شو.
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په محکمو کې به د هر ډول مذهب په عثماني دولت باندې دا ومنل شوه، چې  -۱    

 او ملت لرونکو خلکو شاهدي مني.

 ي.ږکينو د فالح او ښه والي لپاره کار يابه د نصرانره کې په جزي کريټد  -۱    

د جوړېدو غوښتنه وکړه، چې د روسيې جرمني بسمارک ځکه د دې کنفرانس د     

ن ونه ياوالي ته زيوګړه ټولې اروپا ته خپره نشي او د جرمني او انګلستان ج

 )بسمارک( والي لپاره ډېر کوښښ شوی وه. هغهيوږي، ځکه د چې د جرمني د رسي

 بيادې نو په تړون بانسټيفاستر هېوادونه دې کنفرانس ته راوغوښتل، تر څو د سان 

کړه لو په اړه پرېتر منځ د پېښ شوي جنګ د پاي يېاو ترک يېغور وکړي او د روس

 (۲۹۲ :۱)وکړي.

 اړيکېد انګلستان سره 

ورې تره وخت د انګلستان د ګټو پياز اړيکېتر منځ  يېد انګلستان او عثماني ترک    

ځ مالتړ يد در يېپه مقابل کې د ترک يېوستره وخت د رياوې. انګلستان به ز تړلې

په مالتړ جګړې ته ودانګل او  يېد ترک يېپه جګړه کې  کريمياکاوه، تر دې چې د 

 ماتې ورکړه. يېته  يېروس

ه ډېر ت يېترکنو په تړون کې سټيفالکه مخکې چې مو ورته اشاره وکړه، د سان 

ن په بالکانو کې د انګلستان نفوذ هم تر پوښتنې يان اوښتی وه، چې دغه زياز

 غور کولو بياالندې راوستی وه، هماغه وه، چې انګلستان په دغه تړون باندې د 

ذ ومو سيمو کې چې ترکيې نفوپه کو، کنفرانس جوړ ش برلينغوښتنه وکړه او د 

ته پرېښودل شوې وې، د برلين  او په سان سټيفانو تړون کې روسيې درلود

کنفرانس نه وروسته د روسيې د نفوذ له ساحې ووتې او د انګلستان نفوذ په کې 

 پياوړی شو.

 ېيو )بالکان هېوادونو( کې د روسسيماو شاوخوا  ترکيهدا چې ولې انګلستان په     

 :ليکيالحسن داسې انصار پروفيسرنفوذ نه خوښوه، په دې اړه 
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ې د چغوښتل، کې د روسيې اغېز نه خوښوه. انګلستان  ترکيهپه انګلستان     

 شتون ولري؛ ځکه دا )خنډ( پهخنډ په شکل  يوهد  ترکيه بايدپه مقابل کې  يېروس

ل ايد دان مهم وه. ډېر ت لپارهکې د انګلستان د موجودي بحيرهلوی هند او د روم په 

ت ځکه مهم وه، تر څو هند ته بحري حاکمي يېه باندې د ترکيناو په قسطنطيپه دره 

 (۴۱۴ :۲)تلونکې الره په امن وي.

 يپاليس يېپه اړه  فلسطيند 

ي بيپه وخت کې د مسلمانانو لخوا فتحه شو. د صل خليفهراشد  دويمد  فلسطين    

ح سلطان صال بيا؛ خو يوهبي لښکرو ونيجګړو په اوږدو کې د لږ وخت لپاره صل

ز کال  ۰۴۰۱په  ...راوست يېبي بېرته ازاد کړ او د خپلې ولکې الندې يوا دينال

 ستقيممته وسپارل شوې او په  سليمنو کلي ګانې عثماني سلطان لومړي يکې د حرم

ل ځ يوانو يهودوروسته  يود څو پېړ واک الندې راغلل. د امپراتورۍ ډول د عثماني

 . کوښښ پېل کړ وليود ن فلسطيند  بيا

ل، کې اوسېد لوېديزپه  يېتره يات او پرک پراته وه، زيان په نړۍ کې تيهود    

پېړۍ په اوږدو  مې۰۱د ي دولت نه درلود، هماغه وه، چې يهودځانګړی  يودوی 

 ينفلسطي دولت د جوړولو لپاره هڅې پېل کړې. يهودجال او خپلواک  يوهد  يېکې 

انو د لومړي يهودوه. ماسوني په دغه وخت کې د عثماني امپراتورۍ د ولکې الندې 

ته ور ولېږه، چې د هغه نه د  عبدالحميدځل لپاره خپل نمائنده قره صو سلطان 

ان د ځان لپاره مستقل يهود، تر څو هلته د السته راوړلو غوښتنه وکړي فلسطين

 دولت جوړ کړي؛ خو سلطان د هغه غوښتنه رد کړه. 

صح علوان په خپل کتاب کې سلطان ته د قره صو د ورتګ او د سلطان عبدهللا نا    

 :ليکيد ځواب په اړه داسې 

 ته د رسېدو او په فلسطيننو يايهودانو لومړنی اقدام داسې پېل شو، چې يهودد     

لومړنی اقدام دا  يېجوړه کړه او په دې لړ کې  يې هغه باندې د قابض کېدو طرحه

و ستر بډای )قره صو( چې د ماسوني ګوند د مشرانو څخه و تر ټوليهودوکړ، چې د 
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د استازي په توګه ور واستوه او سلطان ته د وروستلو  يېته  عبدالحميدهم وه، سلطان 

ه د دربار تيمګ( شو، کله چې قره صو د سلطان عبدالحيواسطه )عارف ب يېدپاره 

م، چې ي، چې زه د ماسوني استازی وويلورته  يېورغی؛ نو په صراحت سره 

تاسې رې مو سېي لينه طاليولينځه مياو پ يما استول شوی ستاسې عالي حضور ته ر

بال  ت المال ته ديرې مو ستاسو بېي لينه طاليوليشخصي خزانې ته راوړي او سل م

کې څه  فلسطينسوده پور په توګه درته راوړي، په شرط د دې چې موږ ته په 

 راکړئ.زات ياامت

ر د قهاو  بدله شوه يېواورېدلې، د مخ بڼه  عبدالحميددا خبرې چې کله سلطان     

 يېي يهودپه څېره کې څرګندې شوې او هغه سړي ته چې دغه  يېاو غوسې نښې 

 رته پوهېږې، چې دغه خنزي يا، چې: آوويل يېور وستی وه، مخ ور واړوه او ورته 

قره صو ته مخ ور واړوه او په ډېر لوړ اواز او غضبناکه لهجه  يې بياڅه غواړي؟ 

 (۰۴ :۰۰)له.، چې: رانه ووزه اې سپکه او ذليوويلورته  يې

ګ نوم يسه کوي؛ خو هغه د عارف بيق الواعي هم دې ته ورته کيډاکټر توف    

 ګ وي.يترې هماغه عارف ب يېی دی، چې کېدای شي، موخه ليکلکمال بک 

ان په ارام يهودبېرته وشړه؛ خو  يېسلطان د قره صو غوښتنه رد کړه او هغه     

ي مفکر هرتزل يهودستوال او ستر ياخپل مشهور س يېز کال کې  ۰۱۱۱. په نشول

پاره هلته د ځان ل او غوښتنه وکړي فلسطيند  بياور ولېږه، تر څو د سلطان نه  بيا

 هم ملګری ليفيي مال موسی يهود يو، د هرتزل سره ي دولت جوړ کړييهودمستقل 

 ولېږه. يېلې ي؛ خو دا ځل هم سلطان د هرتزل غوښتنه رد کړه او نا هوه

واب ځ عبدالحميدق الواعي د هرتزل د غوښتنې په باره کې د سلطان يډاکټر توف    

 :ليکيداسې 

: د وطن ځمکې نه پلورل وويل يېغه سره ي.... سلطان په غصه شو او په چ    

په  ي؛ مګرکيږنو په بدل کې تر السه شوي نه پلورل يهغه ملکونه چې د و ي،کيږ

 هماغه ارزښت سره.
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څ سره د مالقات په تر عبدالحميدداشت په خپله کتابچه کې له سلطان ياهرتزل د     

ت يحنص عبدالحميد: او ماته سلطان هغه ليکي، نا نقل کړېيکې د هغه له خبرو دغه و

 فلسطينوکړ، چې په دغه الره کې بل هېڅ قدم وانه خلم؛ ځکه دی نه غواړي، چې د 

نه دی، بلکې هغه د  ملکيتشت ځمکې څخه تېر شي؛ ځکه هغه د ده ېلو يوېله 

جګړه کړې ده او د همدغې  يېدی، چې د هغې لپاره  ملکيتهغه اسالمي امت 

ماته  يېنو لندې کړې دي. همدارنګه ينو په وياد هغې د بچ يېځمکې خاورې 

اړم( نه غو يېزه  يانېسې وساتي )نونو پييوليان دې په ميهودحت وکړ، چې: ينص

رته پ پيسوله  يېه شوه؛ نو تاسې به يورځ زما امپراتوري تجز يوه: که ويل يېاو و

له اخلئ؛ خو دا چې زه ژوندی وم؛ نو زما په بدن کې د چاړې کارول په ما باندې 

 جال نم، چې زما له امپراتورۍ څخهيوو فلسطيندې څخه ډېر اسانه دي، چې زه 

 (۴۴۹-۴۴۴ :۹شوی دی او دا ناشونی کار دی.)

په اړه، چې درلوده  فلسطيني او نظر د پاليسثاني  عبدالحميددا وه، د سلطان     

 د عثماني واکمنۍ د واک الندې پاتې شو فلسطينه پورې ، د هغه د واکمنۍ تر پاييې

 ووساته؛ خ يې فلسطينابله وکړه، ي توطئو سره مقيهودد  يېاو په ډېره مېړانه 

ی وکوال يېپرې چپه کړ، چې له ده وروسته  يېه پرېنښود، حکومت و په اراميهود

 ترالسه کړي. فلسطينشول، په اسانۍ سره 

 زميپان اسالم

ي والي ته رابلليود لومړي سره ټول مسلمانان اتحاد او په توګه  دين يوهد  اسالم    

هر ډول نژادي، قومي، ژبني او نورې برترۍ منع ګرځولي  يېپه دوی کې دي، 

 يفشرورته تقوا ټاکلی دی، چې د دې خبرې ذکر د قران  يېر يادي او د برترۍ مع

 ثو په مبارکو کتابونو کې شوی دی.يتونو او د احادياپه ګڼو ا

 يفهخل يوهېل کې د راشده خلفاوو د خالفت پر مهال ټول مسلمانان د د اسالم په پ    

ه او روسته چې د اسالمي حکومت ساحه لوي. واو امام د مشرۍ الندې راټول ول

لمانان د ډېرو حکومتونو ؛ نو حکومتونه هم ډېر او مختلف شول، مسپراخه شوه

نو بياغر کې په اوږدو يوږدي پېړيز مې ۰۱او  مې ۰۱ مې، ۰۱. د لرونکي شول
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ډول  ممستقي غير يا مستقيماو په  يونيسمسلمان هېوادونه  ځينېوکوالی شول، چې 

 د خپل اغېز الندې راولي. يې

و کوالی، چې ش يېچې د وسلو او مهماتو له پلوه کمزوري ول، نه  عثمانيان      

که ؛ ځيونيسې بېرته سيماو خپلې دالسه ورکړل شوې  د هغوی سره جګړې وکړي

ت ياعثماني دولت ډېر کوچنی او کمزوری شوی وه، بلخوا د اسالمي نړۍ زچې 

زي لکه د لوی هند په څېر د انګري ياخپلواک وه او  ياشمېر مسلمان هېوادونه 

کړې  ې الندېسيمشمېر  يوقا کې فرانسې يشمالي افر ښکېالک د ولکې الندې ول.

ستونزې  يېز او فرانسه نه ول، چې عثماني خالفت ته يازې انګريو وې. خو،

هم د دې سترې لوبې وتلې  روسيهالندې کول، بلکې  يېجوړولې او هېوادونه 

لک و کې خسيمپه بالکانو کې د عثماني خالفت د واک الندې  يېلوبغاړې وه، روس

کوله، چې عثماني  يېجګړې کولې او هڅه  يېو سره عثمانيانشورش ته هڅول، د 

 يومې ز پېړۍ په لومړ ۰۱سي، د خالفت د له منځه وړلو فکر د يوخالفت له منځه 

د روسي لوی پطر لخوا د روسانو په غوږونو کې پو شوی وه. په همدې ډول 

لو ويروسانو د بخارا، سمرقند، قفقاز، افغانستان او شاوخوا نورو مسلمانو هېوادونو ن

 ه.ته هم الس ور اوږد کړی و

رامنځته شول، چې  مفکرينشمېر مسلمان  يوورپسې پېړۍ کې  اومې  ۰۱په      

والي ته رابلل، دوی يواتحاد او  يې په ځانګړي ډول مشران د نړۍ ټول مسلمانان

ې پرې کاوه، چې په خپلو ک يېد يرول او تأکنونو نه ويياد استعمار د ز لوېديزد  يې

ي ې، قوځانګړ يوهاستعمار پر ضد  لوېديزشي، السونه سره ورکړي او د  يوسره 

همدغه فکر ته د پان اسالمېزم نوم  او نظامي ټلواله جوړه کړي. سياسياو خپلواکه 

 ن( ده.يوالی )اتحاد المسلميود مسلمانانو  يېورکړل شوی دی، چې مانا 

په اصطالح مجدد څوک دی، په  ياچې د دې فکر لومړی رامنځته کوونکی  دا    

 ت ولوستل.يادې اړه ما دوه مختلف نظر

 :ليکياالن ليکو يېترک تاريخد     
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والي لپاره د لومړني کوښښ په اړه مالومات وکړل يو سياسيد که د اسالمی نړۍ    

ولې په ټ يېشي؛ نو هغه شاه ولي هللا وه، چې په خپل کتاب )حجة هللا البالغه( کې 

کړنالرې )منشور( سره راټول شي او  يوېد کړی، چې په ياسالمي نړۍ باندې تأک

 (۴۱۱ :۱اسالم د لوړوالي لپاره کار وکړي.)د 

بې له شکه، چې  ايښودونکیبنسټ ال اسالمي خوځښت يود معاصر نړخو،     

په اسالمي نړۍ کې دی، د هغه د کوښښونو له امله وه، چې  دينجمال ال سيدافغان 

او  ليکنې رونه،يسفرونه، تقر سيد والي فکر رامنځته شو. د افغانيواو د  ياتويښ يوه

ر خبر کړ، دا فکرغل نه د استعمار او کلتوري ي لوېديزد  يې ختيځمبارزه وه، چې 

د هغوی د اخالقو او کلتور پر ځای د هغوی د سائنس او ټکنالوجۍ  ورکړ، چې  يې

 . وکړئ مينهسره 

 :ليکيمرتضی مطهري استاد     

جمال  سيدسلو کلو د خوځښتونو راخوټوونکی عالمه  يوشک نشته، چې د وروست    

ونه پېل کړه او د مسلمانانو ويښرا يېافغاني وه، چې په اسالمي نړۍ کې  دينال

 ( ۰۱ :۴)ه.وښود يېن او د سمونې الر بيانۍ يپه ځانکړې واقع ب يېدردونه  ټولنيز

ي؛ ږکيال اسالمي فکر د رامنځته کېدو خبره يووالي او نړيوکله، چې د اسالمي     

ې وه، چ سيدي. هغه افغان کيږپه سر کې ذکر  يېنوم  دينجمال ال سيدنو د افغان 

وی رول، هغيد استعمار نه وو لوېديزد  يېرا ژوندی کړ، مسلمانان  يېاسالمي فکر 

ور وښوده، چې استعمار د مسلمانانو د وروسته پاتې والي اصلي المل دی.  يېته 

ن د اخالقو او کلتور پر ځا لوېديزد  بايدپه دې پوه کړل، چې مسلمانان  يېمسلمانان 

ولري، د هغوی د کلتور او د ژوند د مادي  مينهد هغوی د سائنس او ټکنالوجۍ سره 

 خپلولو څخه ډډه وکړي.فکر له 

 :ليکي ريهمحمد ابو    

ه سته او په دغه الرر ويياکې ډېر ز په السته راوړلو يې سيداځينی هدف چې يو    

کې د ډېرو ستونزو سره مخ شو، هغه د اسالمي هېوادونو د خلکو د ژوند د سطحې 
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والی د ورورولۍ رامنځته کول او د مسلمانانو د برابرۍ لپاره کار کول يولوړول، 

 (۴۴ :۴وه.)

 :ليکيډاکټر محمد صالبي     

والي يود حکومت په اوږدو کې په لومړي ځل د اسالمي  عبدالحميدد سلطان     

په تخت باندې  عبدالحميدز کال کې چې سلطان  ۰۱۱۹فکر رامنځته شو او په 

 الحميدعبدخپله کړه، کله چې سلطان  يې)خوځښت( بڼه  تحريک يوهکېناست؛ نو د 

په  يېاو واک  خالصون ترالسه کړ يېذهنونو نه  يولږ ارام شو او د غرب ځپل

)پان اسالمېزم( د فکر په پلي والي يو؛ نو د اسالمي يوهبشپړ ډول په الس کې ون

 (۲۹۴ :۱)پېل وکړ. يېکولو 

کې د اوسېدو پر مهال د لومړي ځل لپاره دغه  ترکيهافغان په  دينجمال ال سيد    

 ايد پراخت يېاو د روس د استعمار لوېديزد  بايدفکر رامنځته کړ، چې مسلمانان 

 خليفهعثماني  او نظامي جبهه جوړه کړي. سياسيقوي  يوهپر وړاندې  غوښتنې

د ستر خطر سره مخ ده؛ نو د افغان  يېد تجز يېه امپراتوري ي، چې عثماني لوليدل

 هکوښښ پېل کړ، تر څو عثماني ستر يېومنه او د پلي کولو لپاره  يېدغه نظر  سيد

 نوم تر السه کړي. خليفهد مسلمانانو د امپراتوري د تجزيې څخه وساتي او هم 

 :ليکيم يوډاکټر شاه عبدالق    

چې له دغه نظر سره توافق درلود او د مسلمانانو تر منځ د اتحاد د  سيدافغان     

ته راغی؛ نو د  يېکوله؛ نو په همدې خاطر کله، چې ترک يېرامنځته کولو هڅه 

په هندوستان، افغانستان او مصر کې خپلو  يېز يپه وړاند عبدالحميدسلطان 

ع علماوو ته پېغام همدا راز د عراق او ايران اهل تشيهمفکرانو او دوستانو او 

د رسېدو لپاره الر هواره  عبدالحميدمقام ته د سلطان  خليفهولېږه، تر څو د اسالم د 

 (۰۰۴ :۰۱)ز(. ۰۱۱۴کړي او خپله همکاري ورسره وکړي )

 نديجمال ال سيده او فکر چې د افغان يد پان اسالمېزم نظر عبدالحميدسلطان     

غوښتل، چې عثماني اسالمي  يېلخوا رامنځته شوی وه، خپل کړ او د هغه پواسطه 
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کړي او هم  خليفهخپل ځان د ټولو مسلمانانو څخه وژغوري،  يېامپراتوري د تجز

ستعماري ا س او فرانسېيغوښتنې او د انګل ياد پراخت يېپه مالتړ د روس يېد دې نظر

ي ماسوني ډلې يهودست سره مبارزه وکړي؛ خو د سلطان دغه سپېڅلی ارمان د ياس

 سرته رسېدو ته پرېنښودل شو. يېاو همفکرو په واسطه 

 يېله واکه ګوښه کول او پاتې ژوند 

م واکمن وه. د ده پر ضد د ځوانو  ۴۲ثاني د عثماني خالفت  عبدالحميدسلطان    

 و کلونو کې رامنځته شو،يمي و او نويمياخوځښت د تېرې پېړۍ په ات يوترکانو 

، نمفکريال، ليکوګوند هم درلوده، چې وتلي  يووالي او پرمختګ په نوم يودوی د 

غړي وه. دوی د سلطان د واکونو کمول غوښتل،  يېژورنالستان او روشنفکران 

او د سلطان واکونه محدود رامنځته  بايدډول مشروطه سلطنت  يودوی غوښتل، چې 

 ېيوالي او پرمختګ ګوند د پخواني قانون پلي کول غوښتل او هم يوکړل شي. د 

 ولو اجازه ورکړل شي.پېلد کار د  بيا بايدغوښتنه کوله، چې پارلمان ته 

ړو ترو غيااالنو او پوهانو دا خبره ثابته کړې ده، چې د دې خوځښت زليکوډېرو    

ه کارون يېوالی درلوده، د هغوی په اشارو يوسره فکري  ي خوځښتيهودد ماسوني 

ه ګوښ يېد سلطان پر ضد کودتا وکړه او له واکه  يېسرته رسول، د هغوی لپاره 

 کړ.

 انو روليهودکې د ماسوني  تحريکوالي او پرمختګ د ګوند د خوځښت په يود     

 :ليکيهغه  وتلي عرب مؤرخ دوکتور علي محمد صالبي هم ذکر کړی دی.

.... د سلطان خبر رسوونکې ادارې هغه د دې خوځښت نه خبر کړی وه او     

وړی شوی وه او غړي ياورکړي وه؛ خو اوس دا خوځښت ډېر پ يېبشپړ مالومات 

حوصلې ډېرې لوړې وې، په ولکه کې راوستل ډېر ستونزمن کار وه، د هغوی  يې

و خلک چمتو کړي ول، چې د قانون سيمک، مناسترا او د سوسن د هغوی د سالني

ولو د اجازې غوښتنه پېلد د پلي کولو لپاره غږ لوړ کړي او هم پارلمان ته د کار 

ي کې رامنځته شوه. ډېر الملونه شته، چې په جواليز کال  ۰۱۱۱. دا پېښه د وکړي
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له واکه ګوښه  عبدالحميدوالي او پرمختګ ګوند سلطان يوولې په دې وخت کې د 

 .ليکودلته  يېڅو  يو ېچ نه کړ؟

والي او پرمختګ د ګوند سره پوره قوت موجود نه يوز کال کې د  ۰۱۱۱په  -۰    

 وه.

هغوی د  ي خپله کړې وه، دپاليسد د هغوی په اړه نرمه ميسلطان عبدالح -۴    

 اعالن کړل. يېاو د قانون پلي کول  وکړ يېغوښتنو احترام 

والي او پرمختګ د ګوند يودرلوده. د  مينهعثماني قوم د سلطان سره ډېره  -۴    

په کمېټه کې دا جرأت موجود نه وه، چې د فوځ دننه د سلطان پر ضد پروپاګند 

 ت احترام کاوه.ياوکړي؛ ځکه فوځ د سلطان ډېر ز

ځوانو ترکانو د سلطان کې  مياشتپه  لاپرېد  ز کال ۰۱۱۱د  خو، وروسته    

االسالم  شيخمه د  ۴۹په  لاپرېد  يېثاني پر ضد بغاوت پېل کړ او هغه  عبدالحميد

 د فتوی په اساس له واکه ګوښه کړ.

 :ليکياحمد  سيمن     

وکړ، د قانوني ز کال کې بېرته د قانون د پلي کولو اعالن  ۰۱۱۱سلطان په     

د قانون لغوه کولو فکر وکړ. په  بيا ځل يوء کولو وروسته سلطان ياد احمجلس 

لو پر نل د پرانستټرمي يوهل ګاډي د پټلۍ د د ري لخوا در پاشاحي د ز کال کې ۰۱۱۱

عت په نوم د دې قانون پر ضد ودرېدل او په برخې د شري يوېمهال د فوځ 

د ه دې سره محمو، پوالي او پرمختګ د ګوند څو غړي ووژليود  يېکې  قسطنطينيه

کول او وټ يېن ياني ته راغی، باغيفوځ راوسته، قسطنطک نه پاشا د سالنيشوکت 

د سلطان د معزولی فتوا د  يېاالسالم نه  شيخورته په دار وځړول، د  يېمشران 

د تائي يېاو د قانوني مجلس )پارلمان( لخوا  واخيستهرا ۴۹په  اپريلز کال د  ۰۱۱۱

لېږه ک ته ويلدز د قصر نه سالند ي يېله تخته کوز کړ، سلطان  يېکړه او سلطان 

ز کال د فبرورۍ  ۰۱۰۱ش کې نظربند کړ، چې وروسته د په قصرالجي يېاو هلته 

 (۰۱۴ :۴)ومړ. مه۰۰په 
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 نترکا ځوان

والي او پرمختګ ګوند وکوالی شول، يولکه مخکې چې مو ورته اشاره وکړه، د     

وان ي. ځونيسله سلطتنه کوز کړي او واک په خپل الس کې  عبدالحميدچې سلطان 

مې پېړۍ په  ۰۱والي او پرمختګ د ګوند غړي ول، چې د يوترکان د همدغه 

ت کاوه. ډېری غړي يروسته په ښکاره ډول فعاللومړی پټ او و يېکې  يووروست

 ن شوی هم وه.يابند ځينېشوي او  تبعيدد سلطان لخوا  يې

 :ليکيډاکټر محمد صالبي     

 ېيک او لوست يي کې د عثماني قوم هغه ځوانان چې لاييمد نولسمې پېړۍ په ن    

سه کې په فران يېکې  پايلهکوالی شو، د فرانسې د انقالب د هغو افکارو نه، چې په 

زم په څېر افکار رامنځته شوي وه، ډېر اغېزمن کولريسيت او يجمهوري نظام، قوم

د هغه قومي خوځښت نه هم اغېزمن شوي وه، چې  يېټاليدا خلک د اشوي وه. 

ز کال په اوږدو کې د عثماني قوم دې لوستو  ۰۱۹۴ني کوله... د يماز يېمشري 

ضوع باندې مو يوهباغ کې په  يوهې بلګراد په سيملرې پرتې  يوېنبول د خلکو د است

 خبرې کولې.

 اړيکه يېست سره يادې خلکو چې په کومه موضوع باندې خبرې کولې، د س    

پټې ټولنې د جوړېدو پرېکړه  يوېدرلوده، کله چې دوی د بڼ څخه بهر راوتل؛ نو د 

اساس  يې ينيماز يېټاليز کال کې چې د ا ۰۱۴۰کړې وه، هماغسې لکه په  يې

ه والی رامنځتيو يېټاليندې د اال بيرغد  جمهوريتدا وه، چې د  يېښی وه او موخه يا

انانو ت( کېښود، په دې ځويدې ځوانانو د خپلې ټولنې نوم )اتفاق الحم يېکړي. د ترک

ډېر شهرت ترالسه کړ )نامق کمال(.  يېکې هغه شاعر هم موجود وه، چې وروسته 

 د خپلو بايددا وي، چې د ټولنې خلک  بايددې خلکو فکر وکړ، چې لومړی کار 

 کوښښ يېحقوقو څخه خبر شي او چمتو شي، چې د السته راوړلو لپاره  سياسي

 د جال والي غوښتنه يېوکړي. په دې ډول نصراني ټولنې، چې د عثماني دولت څخه 

ل يوبرابروله، د هغوی مخه به ون مينهد مداخلې ز يېکوله او نورو هېوادونو ته 

ږي. دې خلکو فکر کاوه، هم پای ته ورسي يېو بهانه به او د بهر نه د مرست شي
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االتو )خرابو حاالتو( څخه د وتو هېواد چې د کومو حاالتو سره مخ دی، د دې ح

 (۱۱-۲۱۱: ۱) د جمهوري نظام منځته راوړل دي. يېنی الره يوازي

االن دې پوښتنې ته داسې ځواب ليکو يېترک تاريخ؟ د  ځوان ترکان څوک وه    

 ورکوي.

ن ايده او وطنپرست وه، په هغوی کې فوځين، سنجيذهفته، يا يمځوان ترکان تعل    

حت کړی وه او د هغوی ياځوانو ترکانو د اروپا س ځينواو ښاري خلک شامل ول، 

کړې وه. هغه څه چې ورته ګټور او ښه ښکاره  يېد افکارو او قانون ژوره مطالعه 

 (۴۱۲ :۱کړل.) يېشوي وه، ترې أخذ 

 ديزلوېابوالحسن علي ندوي د خپل مشهور کتاب )په اسالمي نړۍ کې د اسالم او     

 )چې د دې خوځښت غړې وه( خانم اديبد خالده کې  لمنليک يوهپه والي کړکېچ( 

 :ليکيپه اړه داسې  ود کتاب په حواله د ځوانو ترکان

پوځي  يان او يد اتحاد او پرمختګ د مجلس ځوانان کم رتبه حکومتي مأمور    

کس هم داسې نه وه، چې غوره  يوافسران وو، په لومړي سر کې په هغوی کې 

 له د نوې او پخوانۍ زمانې په فرقل او تنقيد پر وسييلرالی او د تحل يېعلمي پوهه 

پوه شي؛ خو دغه خلک له ملت سره ډېر نږدې او د هېواد اصلي اوسېدونکي وو، 

 ت خوښونه او بې رحمۍوو، چې په واقعياوسېدونکي  يېت شمېر په کې د مقدونياز

ې دای شو، ګواکيکې مشهور وو او د خپل مقصد د السته راوړلو لپاره تر هر څه تېر

په اسانی سره  وسايلهر ډول  يېچې هغوی ډېر لوړ اهداف لرل او له همدې المله 

 (۹۹ :۰).استعمالول

 رڅېاو نورو په  خانم اديبء ګوګ الپ، خالده يانامق کمال، ضافندي،  يمابراهد     

 دشناسي افندي د ځوانو ترکانو  يمابراه پوه او مفکر اشخاص په کې شامل ول،

دي او ، اقتصاسياسيد  لوېديزدوی ټول د  ګڼل کيږي. ايښودونکیخوځښت بنسټ 

د  دباي ترکيهو فلسفو او نظامونو نه اغېزمن شوي ول، دوی غوښتل، چې ټولنيز

     فلسفې په بشپړ ډول خپلې کړي. ېټولنيزاو  سياسيدغه  لوېديز
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والي او پرمختګ د ټولنې ستر مفکر يود  ز( ۰۱۴۲ -۰۱۱۴) ء ګوګ الپياض    

 تمدن د بشپړ پلي کولو غوښتونکی وه. لوېديز، دی د او فعال غړی وه

 :ليکيشوي مضمون په حواله  ليکل يوهء ګوک الپ د ياابوالحسن ندوي د ض    

 د بايد ياتمدن ومنو او  لوېديز بايد ياالره ټاکو،  يوهموږ به خامخا له دوو نه     

صله کول ضروري دي، پر موږ يخبره ف يوهځواکونو غالمني ومنو، موږ ته  لوېديز

 (۱۴ :۰کړو.) يمتمدن خپل اقتدار قا لوېديزالزم دي، چې د خپلې ازادۍ لپاره پر 

 يوومړپه ل د واکمنۍ ء ګوک الپ د اتاترکياچې ض ي،ليکلابوالحسن ندوي دا هم      

ک ء ګوياي، چې ضکيږکې مړ شو، ولې د اتاترک په اصالحاتو کې هغه څه موندل 

 کړي وه. ليکل يېغوښتنه کوله او د هغو غوښتنو په اړه  يېالپ 

معتدل ځوان ترکی بلل  يودی نامق کمال هم د ځوانو ترکانو وتلی شخص وه،     

 شوی دی.

 سيويال برنارډ لليکووتلي په خپل کتاب د نامق کمال په اړه ابوالحسن ندوي     

 :ليکينظر داسې 

لی سره سره نامق کمال رښتونی او جذباتي ياد خپلې هېواد پالنې او ازاد خ    

دونه راځي، يانو کې چې د کوم مورني هېواد )ترکيې( يمسلمان وه، د هغه په مضام

ه ده؛ خو د هغه فکر په دې باب سيمفرقې په ځای  ياد ډلې  يېکه څه هم بنسټ 

د عثماني سلطنت وه، هغه په خپل ټول دومره سوچه اسالمي دی، لکه څنګه چې 

تره د خپلو ياتو پېرو وه، هغه زيدو او روايژوندانه کې د اسالمي ارزښتناکو عقا

 ويهغوی د پخوان، چې و ډېر تند او تېز انتقاد کاوهدينګوندونو پر مشرانو او قائ

 نوي افکار او ادارې وارد يېتو په ساتلو کې ناکام شوي او له اروپا نه يااسالمي روا

 (۱۱ :۰)کړي دي.

ډول ولوستل شي؛ نو په ت په ژور ياکه د ځوانو ترکانو د ټولو مخکښو نظر     

پ او ء ګوک الياشول، د ض ليدلخپلو کې سره لږ څه توپير لري. لکه پورته چې و

 شتون لري. توپيرتو تر منځ هم ژور ياکمال د نظرنامق 
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نظام  نيزټول، اقتصادي او سياسيټول  يېځوانو ترکانو غوښتل، چې د ترک ځينې    

مدن په تني يازيوتمدن د نړۍ د  لوېديزد  يېترو يا، زپه ډول جوړ شي لوېديزد  بايد

ه ډول پ لوېديزپه بشپړ ډول د  بايد ترکيهچې  يېتوګه قبول کړی وه او غوښتل 

شي او د اسالمي نظام پر ځای دې جمهوري  يوړلله منځه  بايد، خالفت جوړه شي

. خو داسې اشخاص هم په کې ، دوی د ترکي نشلنېزم مالتړي ولنظام رامنځته شي

درلوده، د هغوی د سائنس او  مينه يېد پرمختګونو سره  لوېديزول، چې د 

القو د اخ لوېديزکوله؛ خو د  يېپرمختګونو د خپلولو او هېواد ته د راوړو غوښتنه 

ظام او ن سياسيد  لوېديزورکوله، د  اسالمي اخالقو ته ترجېح يېاو کلتور پر ځای 

ښت ياسالمي نظام غوښته، دې ډلې د اسالمي خالفت د پا يېاقتصادي نظام پر ځای 

وچني ک يوهپه  ترکيهغوښتل، چې خالفت له منځه الړ شي او  يېکوله او نه  غوښتنه

په همدغه ډول د ځوانو ترکانو د حکومت درې مشرانو  هېواد باندې بدله شي.

د عثماني اسالمي امپراتورۍ د ټوټې کېدو مخه  يېه پورې يحکومت وکړ او تر پا

 سره د نړۍ نقشه بدله شوه. پيلېدوالې جګړې په يوله؛ خو د لومړۍ نړيوون

الې جګړې په اوږدو کې همدغه يود ځوانو ترکانو د حکومت او د لومړۍ نړ    

لي شول، چې ياهغه څوک برکې موجودې وې، چې پای پرې  ترکيهپه  يېدوه نظر

کوله، هغوی د دې پر ځای چې عثماني امپراتوري قوي  يېد ترکي نشنلېزم غوښتنه 

ېوادونو د مشرۍ نه الس د ډېرو ه يې ترکيهړنګه کړه او  يېاو پراخه کړي، هغه 

 په سر کړه.
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۰۴- www.fgulen.com  د وتلي ترکي ليکوال او مفکر فتح هللا ګولن ويبپاڼه ده، چې د نړۍ په ډېرو ژبو د نوموړي ليکنې

 خپروي.

۰۲- www.islamichistory.com  .د پروفيسر ډاکټر نذير احمد ليکل شوې رساله 
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