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ورون   و په اړه: د ان

ور: ی ان کوونکو الله خان هم يو له دغو زدهشخصا امان دل،ېتورکانو په مرسته روزل ک د ېچ ين دیافغان نظامي محصل يووند حربيه  لوم

ت ورکول کد  ېوو چ خه   .دلېتورک استاذانو لخوا تعلي

  

ت او م ډیزاین:   هارون ساپی د پ

  

نیزو مقالو د  د خپرونو ل او کوډ: ې وټ د  ی نیزه مقاله د انسان انس ې  کوډ باندې نرش رب INSAN/RA/21-1دا 

  شوې ده.

  

نیزې مقالېد دې     اړه:په  ې

د تاریخ  رپه اړه د تاریخي مطالعاتو په برخه کې د نوي لرلید د طرح کولو په خاط هر کال د افغانستان د تاریخ» انسان«

راماون کلنی پ ي. د  رو ۍ اون کې دایری افغانستان تاریخي مطالعات د لري چې د جنوري میاشتې په لوم

یزه موخه ده. پ» انسان« ې او بنس ان تونه » انسان«دې ل کې همېشني نرشات او خپرونې د ه یوه  اسايس ارز

نیزه مقاله چې د افغانستان د ډياکي. یاده  رکز کوي او د ې لو  پرکي په سپ پلوماتیک تاریخ د یو ډېر نایابه 

په دولت جوړونه کې لنو ډيپلوماتیکو مناسباتو کې د یو مهم اړخ یادونه کوي، تاریخي سل ک هپافغانستان او د ترکیې 

انه کوي. ه رو   د ترک متخصصینو ون

يل خپراوي په اړه: نیز مرکزونه او ادارې غواړي دا  د بیا ې نیزه مقالهکه چېرې لوستونکي او یا هم نور  او یا هم  ې

وټ رسه اړیکه ونیيس.  ی ً له انسان انس ي، کوالی يش په دې اړه رس يل خپرې ک یو شمېر برخې یې بیا

permission@insan.af  .دي   او خپل پيغام پرې
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  په اړه: لیکوالد 

اغلی سلیم پاینده د هند په میسور پوهنتون کې د ډيپلوماس او بهرن پالیيس محصل دی. هغه د افغانستان د 

نیز مطالعات د  ې اغيل پاینده مقالې او  ونکی دی. د  ې له لوري د هغه په » انسان«معارص ډيپلوماتیک تاریخ 

  د برخه کې موندلی او لوستلی شئ.اړون

ئ. » انسان«که چېرې له لیکوال رسه اړیکه نیسئ، د   communications@insan.af د اړیکو له برخې رسه خربې وک

  

   اړه:انسان په 

ً په   نوې  ،سید پال ېک ۲۰۲۰وروسته په  تیکلن کار او فعال وشوه او تر  سیتاس ېک ۲۰۱۳انسان مجله رس

انتفاعي او  ریخپلواک، غ وی» انسان«شو.  تهرامن ټو یانسان انس ،ېپه شکل ک تړنوي جو ویاو ارتباطاتو د 

  .ید بنس زینې  یل نات

 يیایلپاره پراخت ېمیمرفه افغانستان او س وید او  ایتړ اویپ موکراسډیدفاع، د  ېسول ېز ییمهیبرشي کرامت او س له

او  ،ېتنغو سالمشورو، حق يسیپال نو،ې د خپلواکو  ېدا موخ وړ غوا ږ. مویموقف د» انسان«درلودل د  یدلور یل

او پر حکومتي  دید تول اتوید مفکورو او نظر »انسان« ،نتر  ې. د دو ترالسه ک ېله الر  رامونوپرو  زویرسن

  .کوي تهرامن ونهالو ډیآزاد  ترمن ونکوړ جو يسیاو پال نویموندلو په موخه د متخصص زېد اغ استونویس

 ړعامه خلکو ته هم شفاف، د اعتبار او الرسيس و نتر  نویاو متخصص ویشنونک يسیپال ،ېولند علمي  »انسان«

 دوېکد ترالسه خه تیوم محدولپاره پرته له ک ونوپه کچه هم د افرادو او هم د بنس ۍن ېولنرشات د  ږ. زموید

  .دي ړو
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  ته کتنه ېون انوکنوکراد تورک  ېک ونهړ جو په افغان دولت

 سلیم پاینده

  

  

  

يز   :لن

دیز  ۱۹۲۳ تر ۱۹۰۸له  ، ، مشاورینومتخصصینود عث افغان دولت کې  پهپورې زې

افغان دربار ته په رات ډراماتیک زیاتوالی وک او  انو فعالیتونونوکراکاو  کارپوهانو

ر نوموړي تکنوکراتان د دولت جوړونې د ه ۍ برخه و چې په تاریخي لحاظ د ېده غې ل

ه پیل شوې وه. نی ریفورم د پروژې په ب ه، زموږ هېواد عث  مدد عث  په دې تو

ید او یو   (Othoman Mission Civilisatrice)ماموریت ر ه اخستونکی و هدف او 

چې د تورک «یوغ (Ittihat Ve Terakkî Cemiyeti) ولنېد یووايل او پرمخت 

ه وهیايس اصالحاتو د س ووانان و کې ورته د یوې عاشقانه عث  »ان په خپلو سرت

ور جوړ ک  ې ان رنی  »کوشني ورور عث ډوله دولت«د یوه ته یې افغانستان  او ی ووم

ه کتل. ي په تو ې او نومو د افغان سلطنتي کورن غ ان ه محمود  وزیران په  تو

ن واکمنه  یې همفکران او طرزي ۍ وه چې عث متخصصین او مشاورین یې لوم ک

ر ډېر  کابل ته وبلل. لې، م نيانو تخنیکي مرستو بېالبیلې برخې پو  نظامي، پام یې پرد عث

ول  اصالحاتوهغو تیا برخو کې پر او عامه روغ هنېپو  قانون جوړونې، چې په دې  وو ور 

، .دوره کې په کابل کې تررسه کېدل لیيس، هندي د عث خه په رسچینو  او افغا ان

د نظریاتو د ترویج شبکې او اشخاص چې د عث  میزماسال -دا مقاله د عث پان نه

خه د باندې فعال وو، په بر کې نیيس. هغوی د عث امپراتورۍ په جریان  امپراتورۍ 

ي د یوه دولت شول،کې راغلل او د تورک مرشوطه دولت په بریالیتوب رسه ال پیاوړي 

فورم یک پل ه یې وموندله، ډیپل ي یې د  ب تې لپاره په افغانستان کې پا لسېزوزیاتره غ

رام کې د پام وړ خان مو کلونو کې یې د شاه امان الله ۱۹۲۰شول او په  په سمونپال پرو

ه کوله بېالبېل عث . نقش ولوباوه رامونهدغو فعالینو ه ي پيل پرو ریفورم  عث، د ک

ي، عث رویجموډل ت ه معريف -پان ک ياسالمیزم د مادي او سیايس واقعیت په تو او  ک
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ي. تثبیت هکې د تورکيې ون د افغانستان په پراختیا افغانستان د امپریالیزم، پدغه دوره کې  ک

  واقع و.سیالیو په من کې کیزم تور -اسالمیزم او پان -پان

رنیزم، دولت جاصالحا :اصطالحات کلیدي تورک ، موډل وړونه، عثت، م

يس، پراختیا،  واک، ، پان اسالم،همکاريډيپل یوال سیاست نرم  ن
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  :مقدمه

یا ۱۹۴۸ د تورکي  ،عبدالوهاب طرزي د استانبول پوهنتون استاد او د محمود طرزي مرش زوی په قول اسالم انسکلوپ

ودنې غانستان ته د تورکي تکنوکراتانو اف ه. د په هکله د ننوتلو او الر  راهیسې ۱۹۲۹طرزي کورن له وهاب مرسته وک

ود، د تورکیې په استانرسه سم امان الله خان له وتلو شاه د  له هغه وروسته چې پالر یې  .وه مېشتهبول کې افغانستان پرې

 ۲۵د السه د بغض له  مو کلونو کې د امیر عبدالرحمن۱۸۸۰، هغه مخکې په ودا د محمود طرزي لپاره دوهم تبعید و 

نیانو په دیار کې سیاکلونو لپاره د  ه له خپل پالر رسدار غالم محمد خان طرزي رسه د عث وال په تو اوسیدلی يس ک

رساج امیر حبیب الله نوی ستنېدو وروسته،  کې تر ۱۹۰۴کابل ته په يې پالر  د عبدالوهاب طرزي په وینا چې .]۱[ وو

اوهو  ه، مرستې لپاره ومني. ریفورم او د هېواد د» ّهیتتورکي «چې یو  ه سلطنتي د وکوالی شول طرزي  عالمه پدې تو

يرضایت ترالسه  دربار اندي او ک ، یو طب ډاکرت، ترکیب کې یو د  پهچې  او کارپوهان شپ تنه تورکي رو یو انجی

و په مرص کې ا شامل ول چاپونکیاو د مطبوعاتو چارو متخصص یو قانون جوړونکی،  یو مايل چارو متخصص،د 

ای يش.  ، کابل راستانهولجالوطن  و چې تورکیه یې افغانستان و لوم کسان  ،"  دا تورکان: "زیاتوي طرزي وهابک

ه  انه د یوه  ود، ته ور وپیژندله، د هغوی مینې، کار او زیار چې هر یوه یې په افغان خاوره کې له خپل  میراث پرې

ای شوه اندېپر وړ د تورکانو  د افغانانو تر من انود وهاب طرزي اشاره د عث  .]۲[ عاطفي اړیکه جوړه ک  کنوکرا

ې  ول د یووايل او پرمخت کمی روپ ته ده چې  ي  Committee of Union and Progress (CUP) –هغه  غ

تنهشاهي د افغا په جریان کې ۱۹۰۸-۱۹۰۷ول او د  خه کابل ته  دربار په غو   . وو تليلله قاهرې 

خه محمد فضيل و  ، نارش، لیکوال او سیاستوال، یو تورک کاریکاتورویو له دغو متخصصنو  د د افغانستان چې  یس

وریز سفر  له او په  (Resimlı Afgan Seyahatı)ان بول د احمد احسان کې د استان ۱۹۰۹په نوم یې سفرنامه وک

غسې چې. ]۳[ هد ېچاپخونې نرش ک  ان په معريف ه ې ده؛یادون  کېمحمد فضيل د  رو  ما ه ک ولیدل  مواو مل

نیانو  افغان چې دې چارې موږ  او وېیر په پوځ، پوهنه، صنعت  او د افغان ملت ولولې او احساسات د تورک عث

کلولی شو  .او احساس را کوی هیجان تل  ته یو چې د خپلو  ایهغه دا ا په وسیله د افغان  د نرشولو کارونو تررسه ک

ولی يش. او تورک ین واکمن آ «چې افغانستان به د اند د فضيل په  ملتونو تر من همیشن اړیکې  وان او  سیا 

ه د» دولت ۍ یې وي چې داسې افسانې بدیل په تو تونه ولیکل چې  .واوریديل و په اړه  ن له دې ډېر، هغه داسې یادا

ه د له افغان ملت رسه د افغانستان د نظامي او سیايس حالت رسه د لوستونکو اشنايي او  تورکانو بې پایه لېوالتیا په ډا
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وانانو ددې ډلې  .]۴[ کوي تنه، د تورک  انو په الس رهربي کېده،چې تر ډېره د دریو پاغو په افغان دربار کې  شا

یانونارشانو، قانون جوړونکو، د پورې  ۱۹۲۳تر  ۱۹۰۸له  کې ومنل شوه او په کابل انو، ډاکرتانو اپو  وونکوو ، انجی

ای شول. لیکوله  یده  رسه یو  ر ۍ برخه و افغان دربار ته په رات نوموړي تکنوکراتان د دولت جوړونې د هغې ل

ه پیل شوې وه. نی ریفورم د پروژې په ب ې ماموریت  چې په تاریخي لحاظ د عث رن  په افغانستان کې د عث م

(Ottoman mission civilisatrice) لپاره د عث دولت له پولو وړاندې تیوريک چارچوب وړاندې  د افغانستان

کوشني ورور «د یوه ته هغوی افغانستان  .]۵[ له ماموریتونو رسه یې بشپ توپیر درلود کې یمن، لیبنان او عراق پهکاوه او 

ور جوړ  »عث ډوله دولت و ان   اوه.له سرت

،  بېلېبېال  په حقیقت کې، ، عث يي  او برتانوياملا افغا واکونو د سیالیو  چې افغانستانرسچینې  ي  امپریالیس

ولنیز  ی وواو  ې  . دې چارې و ازموینو په البراتور بدل ک د عث افغانستان  ته،د تورکیې د یووايل او پرمخت کمی

ه باندېامپراتورۍ له پولو د الرې په ب ی وو.  جوړونېورمول فلپاره د متاثیره کولو د د یو هېواد  د اسالمي ت توان ورک

ې  یوالې ج ۍ ن ې لپاره افغانستان داسې یو  دمخهد لوم او وروسته دواړو حاالتونو کې د یووايل او پرمخت کمی

نیاچیرې و و ای  یوال د  نو کوالی شولچې عث ورول جوړول-بیاقدرت ن ي.ان په  د پکې او بیاان ته ک  ه رامن

ۍ  تر من د عث  د افغانستان پراختیا نه برترۍ لپاره مهمه  قوت او د شخصیت ددولت یوازې دا چې د اسالمي ن

ې و برتانوي بلکې د عث محتدینو رسه چې پولې یې د مرکزی اسیا، روسیې، وه،  ې ، ېهند رسه  نیانو  د عث

ه د  تامین کولی شوای او دا  نوث تکنوکراتاعد  .]۶[ شوهکېدای یوه پراخه جبهه هم  تبلیغاتود عث پلویانو په 

ه برتاد هغو مخربو تاثیراتو پر وړاندې چې د بهرنیو هډله  ې تو ان په پراختیا  افغانستان د  يله لور  نیاېوادونو په 

ه کوله  .هو  حساسهواریدیدل،  و پر دوی ه رامونه د افغانستان له د نورو اروپايي قدرتونو د ه  ولنیزوخالف خپل پرو

تونو ي. او واقعیتونو جوړ غي ک نه په داسې حال کې چې روسیې او برتانیې د افغانستان په چارو کې السوه رسه هم

ې ده ه کوله ، ک ې ته د یوه هېواد مسولیت ودالی يش. دې مشاورینو خپلې دندکمزورې و  بې مانا او هغهدوی ه

ه کتل و افغانستان د سیايس او اقتصادي انز  په سرت خه وبايس.تر  ري تورک لیکوال جالل نو -دا بحث یو پان وا 

ی، هغ بیان ی دی او په خپل کتاب د  ’Afganistanın iftitahı‘ پرانستنې ه د تورکانو کار ته د افغانستانک نوم ورک

ې دي چې افکIttihad-i" Islam  اسالم یووالی لی غانستان یې منزوي او غې یې پر روسیې او برتانیې شددې نیوکې ک

ر هیله ووساتلی  ې ده چې د ظلم، محارص ، م رکنده ک ه وړلو ور یې  سته به و ې او سیايس او اقتصادي انزوا له من

ي چې شایسته او افغان ملت د پر    .]۷[ یې دیسزاوار مخت هغه سطحې ته ورسی

مخ پر  هخورا اوږده الر ه لپار و چې د پرمختیا او ودې و هېواد  داسېیو فضيل لپاره افغانستان  محمد نوري اوجالل د 

ت ته ورسېدای يش. ويش،لري او اوس اړ دی چې مرسته وررسه  وړاندې ین و سیايس پوخوايل او  په  نتورکا تر 

تجربه  داسې افغاد دولت جوړونې د فوالدي امیر عبدالرحمن خان ۍ کې پې ه تېر افغانستان په  ،دې پوهېدل چې
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اه، تخنیکي اازمویلې  تنونه چې ادارې دست ې رس پکې و فني جوړ رنی لول شو له م  ي ووه په یوه پراخ طیف کې ن
ر عث موډل وو  میعادد پرتلنې  رسهافغان دربار  لهقاجار ایران او برتانوي هند دې دورې په اوږدو کې، د .]۸[ ، م

ۍ په وروستیو لیسزو کې انارش ته ورته یو  مو ۱۸۷۰نو لخوا چې په عث افرساو چې د و شی یوازې د نولسمې پي

اون کاشغر کې د یعقوب کلنو کې یې د افغانست تیکې تبادلې له ه روزنه ورکوله، د غیر رسمي ډیپلپوځ ت بېان په 

 .]۹[ یوړل کېد پرمخالرې د کابل او استانبول تر من 

 Istanbul and Kabul in˙په خپل کتاب  په وروستیو کې ډاکرت فیض احمدد براون پوهنتون د تاریخ پروفیسور 

Courtly Contact: The Question of Exchange between the Ottoman Empire and Afghanistan in 

the Late Nineteenth Century’  ۍ  د نولسمې(کابل او استانبول په شاهي اړیکو کې؛ کې د عث په وروستیو پې

تنه امپراتورۍ او افغان دولت ترمن مو کلنو راهیسې ۱۸۸۰چې امیر عبدالرحمن خان له  ،لیکيل ديې ک) د تبادلې پو

تنه  نوحکومتي موډلو تورک عث ریفورم او او حقوقي اصالحاتو لپاره د  يد خپل حکومت، ادار  کارولو سپار

ې وه خه افغان سیايس جالوطنه شخصیتونه  ۱۹۰۱. په ]۱۰[ ک کې د امیر حبیب الله په رات رسه له عث قلمرو 

ای د یوې لویې سرتاتیژۍعث مشاوریند راستانه شول او  یدل چې د افغانستان پوځبر  و رسه یو  ر نظامي  ،خه و

ي او  ندي لوړه ک خه دباندې سیمو تهسمونونه او خدمات او زیربنایي توا يهم پراخه  له کابل  و ک افغانستان  تر

و ودرول يش. پوهې له امله ډېر ستایل  د تخنیکي مهارتونو او سیايسد هغوی متخصصین  بهرمیشتي عث په پ

وک او ماموریتونه ورته کېدل،  او په استانبول کې د یوې  سپارل شوي ود امیر حبیب الله د دربار مهمې او کلیدي 

ۍ په مرسته  ه  یېبارزې ک ای يش او افغانستان په لوم  د چې افغانستان ته کولهه ۍ عث دولت مرستې جلب ک

نیانو  ې کې د عث یوالې ج ای يش. پلوۍ تهن لپاره دا اړیکه ډېره امللت و الدین رساج حبیب الله د امیر  چمتو ک

ې کوونکې او ماتيدونکې وه او د   په جریان کې یې ډېری متخصصن د هغوی د تحرکاتو له سببه ۱۹۱۶او  ۱۹۱۳ست

خه د ل. کابل  کاري چې امیر د عث اخراج ک خه داسې   مشاورینو له همکاري رسه تر هغه وخته خوښ ددې 

يد برتانیا پر وړاندې یرازه خپل حاکمیت په کابل کې د  و چېو او رايض  خه د السه ورنک من  که امیر د دو  ،

تل د برتانیا رسه په تقابل کې واقع يش. ه هم  په هې صورت نه غو ي شاهي کې په  ۱۹۱۶په  هغویکه  و دربار کې 

ای شو  ر ک ای شو او افغانستان یې د  دغو متخصصینو بیا همل م و ته دوام ورک ن خپلو مبارزو او ه خالفت غور

ل اتا ر په حیث وکارولی شو. مالت لپاره د ملتپال کمپاینک تور او مصطفی ک ي یې د  سن لپاره په  لسېزوزیاتره غ

رام کې د پام وړ نقش ولوباوهخان الله  مو کلونو کې یې د شاه امان۲۰۱۹شول او په تې افغانستان کې پا   په سمونپال پرو
]۱۱[.  

وته کوي چېعث رسچینو تحلیل او تجزیه -تورک مخکینیود  چې عث مشاورینو  مالومات، هغه مهم دا په 

ي ول او د ه د محمود طرزي ته په رساج االخبار افغانیې کې د خپریدو او مرستې لپاره ورک ارشیف نوي برتا همدارن
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والی يش. ، مواد ندونې لري چې عث او افغا روایت نن ر یوالو د داسې  ې هغه تصویر چې د ميل او ن رنی م

کله نه دی ویل شوی، افغانستان د امپریالیزم، پانلوبغاړو  -اسالمیزم او پان -توجه پکې جذب شوې او تاریخ یې هې

ورويتور    .]۱۲[ کیزم د سیالیو په من کې ان

کی ولو تر  و داسې یو بل د چې دا مقاله ی د داد پام وړ  رافیکریهیس په کوم کې چې د ، يو لپلونه تشبث  جیو

ترل  ولنې، تاریخ، فرهن او سیاست په چوکاټ افغان حافظه لري. دا معرفت  معرفت کلن ۲۷۰ ه دکې د دولتدارۍ  ل

ستونزه  فیهمعرفتي جغرا د افغانستانزما په اند فردمحوره دي.  ېاقتدار رمزونه ی د او يد بل هر هېواد او ملت رسه توپیر لر 

یو  ی.  یالو تجربو رسرسکي تقلید اثر نه دلري، سیمه ییزه افغا معرفت تولید شوی نه دی او د ن ، پرې ني ختی د من

رنیزم مطالعه « ؛لیکيلرین  نېلفریقا او اسالمي تاریخ کارپوه ا يوالې خپليي چې هغه د دا د افغان م ، وخت د ن

يس  ۍ لسیزې په پیل کې رساب کې خیايل په سیمه ییزې او ميل تنوع او ډیپل ۍ د لوم ور شوی دی، د شلمې پی ان

والو افغانستان فر  یالوژیکو پان ی چې د مساعدو لوبغ دای تاړو لپاره د اسالمي تجدد د از محوره دولت  یوه  موی

یدلې وه ر   ».]۱۳[ مناسبه فضا 

یکنوکراافغ په ته شو  تانوانستان کې د عث  دوی ، ېنورو هغو په پرتله د توپیر وړ و  دپروژې  ييپراختیا ېلخوا رامن

ت یې نه یوازې دا چې اروپايي ماډلونو ته ه  موډلعث ورکاوه،  ارز ې په تو ولې آسیا لپاره د یوې بیل یې د 

یر مخ پر ودې ملتون ای يشمعريف کاوه چې د افغانستان په   د عث امپراتورۍ  وپروژ  . دې]۱۴[ ه ترې پیروی وک

ته کوله چې پالزمینه به یې استانبول وي او د یکهیوه میتافورلپاره  ي معرفتي علمي او  منطقي، فضا رامن او فرهن

 ېر مفکو  ېخه اغیزمنې شو  موډلیدونکو ملتونو لپاره د عث همکاریو په چوکاټ کې به د نویو را وړاندې ک

خه دا و  .تولیدوي ریزانو  نیانو یو توپیر له املانیانو، روسانو او ان ای دوی د چې د ود عث ر پر   جغرافیايي استع

ان لپاپوهنې،  تاریخ او کلتوري ډیپل ته س له الرې د  ومسپیر رامن هپه ورته  .]۱۵[  کاوهره یو پراخ ا ، افغانستان تو

رنی-سوهنې جریان ولري، د تورکپوهیدی تر هغه چې اروپايي ال  نیانو م ر عث ر  يدای.ه د پيل کیدو وړ نه يش  م

ې پالیسې نه درلوده،  ان نیانو د افغانستان لپاره کومه بېله یا  نیزم لویې چرتۍ الندې د افغانستان د عث ملتي عث

ت ریفورم ولو عر والیتونو د پو عث امپراتورۍ د  دچې  ودرول یو داسې کار و   Post-Tanzimatس تنظ

reform .ې یې درلودي ولې ن ا  ي او جغرافیايي حال دا چې افغانستان  د اجن د اقتصادي لحاظ -په سیايس، فرهن

خه یو بشپ وتلی هېواد  یکنوکراتانو د  مرکزي نقطه دا وه چې په کابل کېد انحراف  .]۶۱[ دیعر حوزې  عث 

خه  نده او انفراديدو د عث دولت  ای پرا ، افغانستان . له دې رسه رسهمرستې ترالسه کولې لتي منظم چوکاټ پر 

کل کېده امپراتورۍ یوې بلې  عث د ه ا او عث سمونپاالنو د افغانستان  لیرې برخې یا د حاشيې معادل فضا په تو

ونې ه هم دغه مخ شوي ووچې دوی وررسه  ،ېلکو رسه ورته او له هغو ستونز او یمن  طرابلس د ستونزې او نن . که 

اانکشايف ا ا رسه ورته وهپان اسالمیزم  یهحميدد  جن  یهحميدهم  په بشپ ډول تانوتکنوکرا عث ، په کابل کېله اجن
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و ماموریت اود ته ژمن ول.  طیتمرشو هم افغان او  تورکېزمپان  هدف سیوري پر کابل هم خپلې  دغه ډول دوه 

  ایلې ودرلودلې. ناوړې پ

ه،  تونکو  جریان تنېمرشوطه غو د د عث امپراتورۍ په دې تو یو افغان مرشوطه غو ۍ د لوم د تاریخ د شلمې پی

ۍ له بدلیدو لپاره نوی بلیکلو  لوي  نکياب پرانیزي او د ن تونکو جریانونو رسه یې ن  . د ]۱۷[نظم او نورو مرشوطه غو

کی دا دی چې ه یوې سیمې داسې  دان افغانست پام وړ  ای لپاره،  چې د بیالبیلوپه تو ر ضد سیايس ډلو د یو استع

یدلی  ر کی  ی ، وو د وصل  یوال نظم  موقعیت ووان عث او هندي  ،د افغانپه هکله چیرې چې د راتلونکي ن

رامونه پکې تر ب انتیا پرو اندو  بحثونه او د رو نه ایل هر رو پدې دوره کې د  .]۱۸[ وو ته شوي رامن په پراخه پی

ته راغلې افغان-عث  ۍ، وې تعامالتو د فهم لپاره دوې مفکورې من ه کوله د نولسمې پی  په تطبیقي دواړو ه

ای امپریالیزم او دولت جوړونې مطالعو کې د عث امپراتورۍ  د . منتیا ولرياو استحکام رسه ژ  کېدنېای  پرد 

ۍ پام وړ یې  رکز درلود.حکومت  ټکراکنو د وه چې ه مفکور لوم ه چې د تیمو   پر جوړولو یې  رن  مېچللکه 

ل وضاحت لیکنو کې په  کسپو -کنو شوی دی؛ورک ي او  لې و ی رینونو او عملیو او اقداماتو د انس د  زیربنايي 

رنکوي چې د  استازويلترکیب  ي لخوا او متخصصنو د کارپوهانو  دولت م ته کې په عث امپراتورۍ  .]۱۹[رامن

کس-کنوحمیديه «کې د وروستیو تررسه شویو عايل کارونو له وجې د  ته د دولتونو پاملرنه جلب شوه ، رخ  »پولې

ه په حجاز کې د رسمي پولو ې تو ان رام او هایدرولیکپراختیا  په  یوالو  مدیریت په اړه پرو تبرصې په زړه د ن

وفرېپورې و  ه د حمیدیه  . مایکل کریس رن ه کوي چې  ري سیاستونو  مدیرانورژیم په ډا خه د اروپایانو د استع

یر هېوادونو کې پراختیا ورکولهاقداماتو  نوموړيتقلید  په ه چې په ]۲۰[ ته ترالس الندې سیمو او افغانستان په  . هغه 

ه چې  دي، دا دي ينو قضیه کې  دې تطبیق کې  اراضامپراتورۍ بهر ث عډل له مو عث  پراختیاد دفاعي رن

یکنوکراتانو ، په افغانستان کې وسیلوپه بېالبېلو  .شو خه په تقلید عث  انو  د هغو اروپایي نظامي مشاورینو او انجی

رل شوي و  ددې دورې په بهیر . نقشه جوړولهد الرې ل، چې د عث دولت لخوا په خپلو زیربنایی پروژو کې 

رل  خان حبیب اللهامیر مشاورینو رسه چې د ډیری وختونه د اروپايي، امریکايي او هندي کې، دوی  په دربار کې 

ولې، وشوي و  ه ډول افغانستان عث مدار ته واړ اوږې جن په دا چې تر کومې کچې ، په هرصورت وي.، چې په 

کنوکراتان خپل فعالیتونه کابل کې یز کوای خه نو د اروپايي طرحو او ماډلو  عث  یو پرانیستي بحث ته شول، مت

ي چې  نې ایا د پاتی و یوازې د دوی ک سمونپالن ژبه ورکول او تجسم د عث  چې پروژو کاربن کاپي وهورته لودی

هرام یلبد سیايسیا د یو   کېدله او که ته کولو افراطي ه تونکو لخوا  کال د ۱۹۰۸چې د  ن  د نویومرشوطه غو

  . کېدلهاو عث امپراتورۍ دواړو کې پيل په افغانستان  موندلو په موخه امکانات

ه اخستنه، په کابل کې خه برخلیک  په دننه کې د افغانستان له نامعلوم امپراتورۍ برتانويد عث متخصصینو  په 

پام اړولی، چېرته سیمو ته  پدې وروستیو کې هغوتاریخپوهانو په خورا خالص م خپلو فعالیتونو ته پراختیا ورکوله. 
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ن او فلسطین کې، پداسې حال لکه په یم ،یو پر بل تکیه کولهدوه پر دوه  چې عث او بریتانوي پرمختیایی پالنونو

ايي کلتوري مهاله توپیر  کې چې د دواړو تر من  ې نه وي، .]۲۱[ شتون درلود ونواو لن ن چې د افغانستا دا به بې 

ور قضیه د ورته حالت پ ه و پاله رسه چېپه نظر کې نیولو احتیاط  مهم یود و، ه تو وړه  په افغانستان کې هر پرمخت ک

 ييپرمختیاامپراتوریو  نوي، د عث او برتاپه بل عبارت. سیايل کويرسه  په ورته جغرافیوي موقعیت کې له بلې هغې

رامونو ې د دد سیايس مالت په افغانستان کې  پرو ان په  رخولو لپار لتيو او د  اه  پر وړاندې بل  د یو دست

نی ودرېدلې ته کول د رام اغیز نیبهر دولت . پدې ډول په افغانستان کې د عث  بحثونوامپراتورۍ غیر رسمي عث ن

تل شوې دهمقاله کې  ده چې په دې مسلهیا  هستونز تحلیيل  دوهمهدا ، ته الره هواروي ه هم عموماپو رسمي نا . که 

ورۍ  د امپراتورۍ په يتور امپرا ي. ک وره يامپراتور  رسميغیر کې نه را ه دلته د دې لپاره  رن ، دغو ده چې 

تونو د دولت د افغان متخصصینواو  ینوعث مشاور واک ترالسه ک متله الرې په کابل کې غیر  جوړ  ای شو،ناسب 

ه کاره تو رولپر هغوی  پرته له دې چې په  دغه قضیه د قیون چین په وروست مرحله  .يسموجود واو  سیايس کن

ۍ کې د عث  اصطالح په» رسمي امپراتورۍغیر « د .]۲۲[ نو مداخالتو ته ورته دهاو اروپایا نوجاپانیا کې د نولسمه پی

ر  لپاره وکارول شوه.ترشیح د سیايس اړیکې د نامتوازنې ن پراتورۍ او اروپایي قدرتونو تر مام د  تعریف یې نویم

ته شومتوجه د ته د برلین تر کنفرانس وروسته په افریقا کې عث سیاستونو  ۱۸۸۴-۱۸۸۵ چې ، کېدو په منظور رامن

ه نیان د  رن هیو لعث ه هم ډیر وبغاړي په تو یوا ۍلوم  په، وو  يحاشیو ، که  ې لېن واکونو کې ج په  د لویو 

تیا د معارص  غااف -په هرصورت، د عث .]۲۳[ لمطرح شو  سیاست کې ان و رسمي امپراتورۍ له نور غیر ې اړیکو 

یزه وه، ورتهاړخونو  ده. والی خه بیخي مت ای پرې  په لسیا د بین امپریالیستي هغه آن شوکت پاموک خو یې پر 

ورۍ  ه هم]۲۴[ راوستې ده کېک وو وړ نه  د افغانستان دولتي سیستم د پرتله کولو  . که  رسه په پرتله  و او د نورو بیل

رسه په سیايس تقابل کې له برتانوي مامورینو چې په کابل کې عث سالکاران پداسې حال کې و. کمزوری و خورا 

کله دوامداره یاد برتانیا اقتصادي اړیکې  دولت ، له افغانستان رسه د عثول . نه وي کې کچېلویه  په  هغومره هی

ه  »دولت شويد یو جدا «نیان دواړه د عث دولت امیر او عثافغان ، دا چې په هرصورت یادونه افغانستان  دپه تو

ل ورکويکوي، دا   لکه. ېو  پراخه شوېډېره هاخوا ر و یکو اړیکو له دودیزو ډیپل د همکارۍ کچه ممکن چې احت

برتانوي د و چې و ه کې لدې د عث ماموریت په  . ]۲۵[نو حضور ته ورتهجاپانياد کې په چین کې  په همدې موده

ه و  ۍغیررسمي امپراتور  خه  کو  و په افغانستان کې د بهر هژمونیکد زیان منونکو  ه  اخيل تر قدرت په تو

 ای يش.خپلې الرې ته دوام ورک 

 

ې رنی  بحث افغانستان او د عث م

اوفضيل  محمد  د وریز سفر د ا کوي.ور ترشیح ه  اړه په کار ددې پروسې د نطفې نیونې پ  Resimlı)فغانستان ان

)Afgan Seyahatı  ر د سست. ]۲۶[عث دولتي سفرونو په په اړه بحث شوی دی ومعارص کې د  تیکې تاریخم
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کاري ستنېلو  نیه امپرا ،یوه تشه پکې له ورایه  ته  تاریخ لیکنې لپاره د نوموړو سفرونو دولت او افغانرۍ تو د عث

ت  پکې ډېر ت په دې  نسبتا سطحيله  اړیکو تاریخ تورک -. د افغانل شوینه دی ورک ارز بحث هاخوا، دغه یادا

ل دوره کې  نانو او عث امپراتورۍد هند او اړیکود اتاتورک د افغانستان رسه د مصطفی ک تر من د  ي مسل

رايفپه تورک  وړاندې کوي اوپه هکله عايل شننه  مناسباتو وری والی ترشیح  هموايلد افغانستان د م کې هس رن

  ].۲۷[کوي 

و کې افغانستان، د عث امپراتورۍ د تاریخ په په حقیقت کې په یې درې داستانونه یوازې  او حاشیه شوی دی پا

ای شوي ديمعیاري  ای پر  ه ده په کوم کې چې روایت کې  ۍ هغه مشهوره پی  لوړ رتبه عايل بحري افرس. لوم

روال حسین رووف تلکې د  ۱۹۱۴ ، پهډ ای شو او انور پاشا ترې وپو وکوالی  ، 'ایا تاسو بهدفاع وزارت ته احضار ک

دي اړیکې وررسه  رسه هېوادغه سرتاتیژیک موقعیت لرونکي د د،  افغانستان ته الړشئپالوي په مرشۍ  يش د یوه نې

ی  یعرصي کولو په اړه  پوځاو د افغان جوړ ک ي او مرسته یې وک روال رو .  ]۲۸[ مشوره ورک واب کې و ډ ف په 

م چې هغه د یوې سیمې نوم دی، وویل وله کې د افغانستان په اړه دومره پوهې ر زه په  ه هلته ر  م ن وک  سیدلی یو 

ال  د کیسه د عث خدماتو په برخه کېتکراري  همهدو . ]۲۹[يش؟ د امریکا له الرې؟  رزآملا ج ن وان سان  لی

(Liman von Sanders) نه غه ه ل  ده چې په خپلو یادونو کې یې لیکلېاندی د "هند له الرې چې انور پاشا یو

ی و نیت  مارشافغانستان ته د  کونکی پالن داسې دا یو و"  ک ه یې تخیل پرته  وو چې لهزړه را   .]۳۰[ نشو نومولیبل 

ه د ډول په عام  دا، په کابل کې درېیم  ماموریت جوړاوه جرمني مامورینو -کې عث ۱۹۱۵په  ې ته په  ج

ه کېدلهچې په برلین او استانبول کې تللو لپاره یو عاشقانه لېوالتیا وه  سال او په دې اړه چې هغه رسچینې  .]۳۱[ورته 

ندوي ېوررسه شوې و  ېمشور  ر و راډیکالو یکو ډیپلاوږدو چې د پخوانیو عث ، دا  داسې  جدا داخه ه

ه وه چې  ث اړیکې پرې تعریف په اړه عافغانستان د  په دې خوارا عبدالحمید له پاچاه  د دوهمیوه نوې ه

وکېدای شوې ې  یووايل ۱۹۰۸ د ، دغو ه نو او پرمخت کمی دې پروژې مهم . دوشدت موندلی و  وروستهتر ک

خه په توپیر کلونو  ۱۹۰۸چې د  ودا و عنرص  ي.اقداماتو ته الره هواره  یونوپخواینو الرو    ک

وانا وانانو دوهمې مرشوطې« پر محمود طرزي او پرنو تورک  يافغان  پر اثیر درلود اوت »افغان  ادبیاتو یې په  نشنلس

والی د دغه اغیزاما د  ،کاره د پام وړ اغیزمنتیا ودرلودله رن کاري ډېر ژور و  ماهیت  ه چې  ه  . ]۳۲[وله هغه  له 

کاري، هغه کالسیک مطالعات  (Schinasi)د  افغانیه په اړهرساج االخبار د  مرغه ه کوي چې ډېر موثق  دا په ډا

لیې ورته کاري لرله او مقالې او مضامین عث تکنوکراتانو د محمود طرزي رساج االخبار افغانیې رسه هم د  .]۳۳[لې

، ثابتول يش کچه ادعاد   خپرول د عث مشاورینو د همکارۍ لبومطا کې د عث افغانیه خبار ال ا رساج په طرزي

ه چې د عث  و د یروت او بغداد کې دمشق ، باستانبول، په  امپراتورۍ  آن په داسې تو پا یې خه چاپ شویو ور
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د رساج ابل کې په ک ،کار کاوه  په یې طرزي رسه  عث مشاورینو لخوا چې لهد  او کولېرا کاپي مقالې  ېرېډ

  .]۳۴[ ولېنرش االخبار افغانیه له الرې 

ه،  ې اغیزمنتا محاسبه کوو، نو په دې تو رنی باید د طرزي او د افغان دربار کله چې موږ په دې موده کې د عث م

و  و غ ې مشاورینو برخه پکې  یووايلد چې فعالیتونو ته زیاته پاملرنه ويش لخوا تررسه شویو د مخک او پرمخت کمی

ه درلوده یرۍیراتو عث تاثد او  ون چې د عث  محمد فضيل چېدا باید په یاد ولرو . پارامرت یې بللی شو د اندازه 

تمن کتاب خپور شوی  ريتکنوکراتانو په اړه یې ارز د حبیب الله په دوره ن کې ه مکارپوهانو پ د بهرینو او د هغه مل

تونه ترول خلک راغيل وروستي کې افغانستان ته اغيل فضيل یادا که د  تونه  ډېره ، نو  و یادا د وروستیو ور

وونکي کې نیانووروستیو راستانه شویو بهر . الی يشبیانو  وروسته د علی  ۱۹۰۳له شامل وو چې  هندي او عث 

ه  نکوو کارکو د  ډل حبیبیه دارالعلوممو  روال محمود  او په بغداد کې د عث پوځپه تو په  افندي ساميپخوانی ډ

وون ۱۹۰۹ رل شو  يکې د حر  ه، و وړاندې کابل د دوهم عبدالحمید د پان  ۱۹۰۸له . ]۳۵[لد رییس په تو

وړند نوموړې همکاري ،کې همکاري ترالسه کوله اسالمیزم په چوکاټ هغه اما  ه شوې وه،تر دې وروسته مخ په 

ا یې ، خپل ماموریت تهله وهه په افغان دربار کې فعاخ ۱۸۷۷ډله چې له کوشن   کې ۱۹۰۴په  .]۳۶[ی شودوام ورک

ولو  تهخان الله امیر حبیب  هغوی انلوړ د عث دولت تر  په ډال  (Mecidiye Nişanı)نشان مجیدیه  ،دولتي ن

ریز تر کنرتول  نیانو الندې کولو رسه د ان هد پراختیا افغانستان کې د عث  بللی شو.  کاره ن

ل ایالتپلوه  عث په لوړه کچه خان امیر حبیب الله، په همدې کال ند ک هر رن امیر په کابل کې چې  ،  لکه 

لد حجاز په معريف کولو،  (fez)د تورکي خول  رنېاو د په مالت خه  اوسپن پ وونکو او مالیانو په  نی   عث

ه کوي چې پدې دوره رشیفعث ا. ]۳۷[ باندې مشهور دی  ترمنزي دولت رکعث م او دربارافغان  کې د په ډا

ي  اړیکې تودې ی وته کوي چې د افغان او دا ین وله  پوهان نومو عاملان او  ولنې هم په  رۍ تو عث امپراپه 

ي او د عخپاره کې  نی دولت لخوا کې تونهث  ].۳۸[ يورکول کې او امتیازات ل

  

  دوه روایته یوه الر،؛ ثروت فنون او رساج االخبار افغانیه

ي چې افغانستان د عث په پرت ه، داسې بری اهلیزه تو احمد  شیروانيل. ]۳۹[ وړیا مرسته ترالسه کوله مطبوعا دست

کې په  ۱۸۸۳مو کلونو کې هند، سوات او افغانستان ته خپل سفر بشپ ک او د هغه سفرنامه په ۱۸۷۰افندي په ديحم

ندوی او لیکوال  .]۴۰[ استانبول کې چاپ شوه ر چې د عث دولت  )Yeñi¸sehirli zade Halid Eyüb( تورکي 

له او په لپاره یې سفرونه کول  په همدې . ]۴۱[ وکی» د افغانستان لن تاريخ«کې یې  ۱۸۹۸د افندي الر تعقیب ک

 (Servet-I Fünun) ثروت فنون ترتیب ک اود افغانستان په اړه یو لن راپور احسان مطبوعې د احمد  کې ۱۹۰۵ترتیب، 
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ان وو، چې عث امپراتورۍ رسمي خپروندیه  د ثروت لخوا محمود طرزي د رساج االخبار الفغانیه  .]۴۲[کنرش  ار

ې په متونو کېد  . د افغانستان دا سفرنامېپرمخ وړل کېدهفنون په تقلید او الهام   ،عث اصالحاتو او صنعتي مدرنی

ې چې فضيل یو ل او د یووايل او پرمخت کمی ، په لوړه کچه وکارولې شوې. په حقیقت کې ې وېخوا ترتیب شو غ

رامونو لپاره همدا سفرنامې  تکنوکراتانو او عث دولت د افغانستان لپاره د عث  د مالومات او تحلیلونو پرو

ه هم دا مبهمه نه دهپه هرصورت، کاریدونکې رسچینې وي.  ې  د یووايل او پرمختچې  که  تل کمی رځ یوه و غو

رن دولت بدل ک په افغانستان  په السد عث مرستو  په او  مالوماتو مخکینیو. پداسې حال کې چې ای يشم

ه د  ې تو ارونو، خلکو، د د افغانستان  هغوی مالوماتو پر بنیادد   (the Seyahatnâme) افغانستان سفرنامېان

ونو او مناظرو ااو مذهبي  بنس د اما  ول،بليل  مالوما موادمهم لپاره پالنونو  د دولت تیاوې د عثن اړیکو  

کله هم د هغوی په برنامو برنا اصالحاتوترتیب شوو د فضيل لخوا  کې نه منعکس مې او د افغانستان پيژندنې مواد هی

ي ول شوي ديهغه وړاندیزونه د او  کی  عث  نیوپخوا یو شی چې مشرتک هغه دا دی چې. هم له پامه غور

ندویانو او مشاورینو د وخت د افغان دربار ی وو،مالت وړاندېز  د ر رو یې  هغسې چې ک هم فضيل او مل

 وړاندیزاوه.

ې او پرمخت  د یووايل ینو کمی ود  عثد په اړه  افغانستان وکولی شول دیدو اجر لوم ه الر کارپوهانو لپاره 

یو کې د یووايل او پ ۱۹۰۴د . واوسیدلی يش ې ژورنال په لوم رسلیک مقاله  په» تورکان په افغانستان کې«رمخت کمی

ه چې لیکوال ی و یې  خپره ک ار ک ین » واکمن ملت ژبه«د  ژبه او لیکيل یې دي تورکي ود تورکي ژبې پر واکنمتیا 

خه تر بخارا، خیوې، چې دده  کیه او تور ، اروپايي آسیا کوشن ،کردستان ، د فارس تربیز،افغانستان چین له پولو 

ي ېروسیې پورې  ملتونه پر   .]۴۳[ ی

کیلتیا ته  ېیو په دننه کې ددې دورې عث مطبوعاتو ماموریت درلود چې د نورو اسالمي قدرتونو  ې  پراخې 

ای يش. له  وړو په وړاندې کولو د مداخلې حق ترالسه ک ي او د عث سمونونو او پان اسالم ک وروسته  ۱۹۰۵ننو

ه کې د جاپا بریا په اړه د  -حثونو ډېره برخه د روسیېد دې ب لې وهجاپان په ج  .]۴۴[ عث عکس العملونو رسه ت

، همدا ډول تورک متخصصینو د خپلو لیکنو په  ه کوله تورکیه افغانستان ته ورپيژ که له یوې خوا رساج االخبار ه

دوی دواړه د  تان حالت تر تورک پالیيس جوړونکو رساوه.م د ثروت فنون او تورک ژورنالونو له الرې د افغانس

دې وې.  محتوا له اړخه یو بل ته خورا نې

  

ونکېافغان  د عث ملتپالنه  ملتپالنې الهام ب
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اندو او سمونپاالنو په ماستدالل دا دی چې د عث رورن ینېرد  ولو سرته  رو ن ن کې د جاپان رسه د اړیکو 

ېموخه دا وه چې "لو  رنی ه هم» دی م ای يش که  ونه توانیده  یهتر پا  يامپراتور  عث لپاره یو بدیل وړاندې ک

ه  روپااچې  ر په تو یري د پرمخت د اصيل مع ې د اندازه  رنی ای يشمیعاد بلل کېدهچې د م  .] ۴۵[ ، رد ک

خه تقلید ي او صنعتي السته راوړنو  ه هم د جاپان د پو ې پرمخت یووايل او د که  یت د کمی و  اک لپاره الهام غ

ونکی و  ریفورمونو برنامې پکې پيل کېدای چیرې چې د عث  سیمې استازیتوب کاوهیوې ، افغانستان د داسې وب

ې لخوا چې شوې. داسې یوه برنامه  او د   له شعارونو رسه پر مخ بیول کېدلهد اسالم ، پرمخت او صنعتي کیدو د کمی

ېعث مدرن په عث خالفت او په کې  ۱۹۰۸په . جوړونه او اعتبارجوړونه کولهلپاره یې صحنهاو پرمخت  ی

ي کلتور اوامپراتورۍ کې د ميل هویت  ان ۍ د پراخ ملتپالنې د  و او ساخت بدلونونو  ، چې د نولسمې پی ی انس

یزه و  خه بیرونو د امپراتورۍ و محصول  ه ساحو د ادغام لپاره ان په دننه   تورۍد امپرااوسېدای شوه چې په دې تو

ول ملتونه یدل کې  ر ه د عث نشنلېزم برخه و   .]۴۶[ په رسمي تو

ه،  ت کې  تورکانوپه پرلپسې تو ان  عربان او کردانپه حاکم جوړ " دي او عثان چې" تراوسه ل» بار«د 

پال« و، و وخت له پلوه یو نوی تصور  ددغه چلند،  . يوړتیا نه لر  تکې د  د مدنیت په الوتکې یې بلل چې » شات

ک یون لپاره یې یو ملتپرستانه کنالوژۍ  اود پرمخت  چې نیانو شاوخوا درې]۴۷[ وړاندې کولهنقشه او چ  . د عث

 دویلېوال ول. ې نظریاتو پورې په کابل کې میشت ول دد ۱۹۲۳تر خه  ۱۹۰۸چې له او مشاورین متخصصین  روپه

یو وون ونو یمکاډا، د بیالبیلو  و ی ولنیزو انس ونو او نورو بیالبیلو کلتوري او  ولنو، دولتي بنس له الرې د خپل کو 

ي  ه کې ولد او  راپیدا کول، روزلمزاج س   .]۴۸[ ملتپالنې د نویو تخمونو د کرلو په ه

و لپاره خپلو افغانستان کې د کار په  تورکانو دا  د ه  (blue print)آ چاپ یوه د اغیزمنتیا د ه دوی ، کارویپه تو

الره یالوژ  د یوې کونچو ما امپراتور د جاپانوړاندې چې  هغه ت ه  ۍاي  اخالقي تیوري چې' له داسې یوه -په تو

وال لودی  ان لیري کولپان ولنو له  او خه  ان عیارول' دودونو د آسیايي  ، وپکې په پام کې نیول شوي و رسه 

خه په له لودی نوموړې برنامې .]۴۹[ وهې خپله ک  رنایز الره جال سبک   په مانچکوولکه  نقشه وړاندې کوله. یشند م

یر، امپراتورۍ ۍ کې د جاپانيانو په   د بېساري تکنوکراتیک لید چې پر امپراتورۍ د عث متخصصینو د "شلمې پی

ۍ  ېولنیز   .]۵۰[ مخ پر وړاندې ت ته معريف کوله جوخت نو رسهباورو هېواد له ميل  د "وو  باورمنانجی

یوال س دولت د-تپروژې او د مل د عث ریفورم م ن ې تجربې س ان  متخصصینو باور درلود نوموړو، ته په کتنهد 

ولنیز بدلون اساس جوړیدای يشچې د دولت پرا م د ودې رسه. ختیا د پراخ  یالوژۍ پر بنس یې  شوې انض ای

ای شولو تبلیغات  داسې يراجع ته اصيل روح ملت د  اروندان چې ک ی  لیکلی فضيلمحمد د دا  .]۵۱[ ک ان هغه 

یکنوکراتانو نوروچې  وتحلیل و  ام شو.  افغانستان ته په عث    کې د الرې د نقشې په حیث 
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 پالنه استبداد او ایرا شات: رويسهله قاهرې تر کابل

ري فضيل د غیر او پرمخت  درې کاله دمخه، د یووايل چاپیدوله  (Resimlı Afgan Seyahatı) ، داو د هغه مل

ول شوې ر ې  قانو  یو رسهد کمی ول کې  ېخوند قاهرې په یوې کاپي ولو جالوطنو غ د قاهرې ؛ شوي وورا 

اندو خونې د سیايس مهاجروچای ه لیکونکو ، عث رو پا کوربنې همیشن  جالوطنو، ژورنالیستانو، نارشانو او ور

ال، وای و  یوازینی مناسب د ناستې ترمن د خربو اترو لپارهبینو انقال  د بېالبېلو برخو د او وې افغانستان ددې . احت

ه هم ونه و کې محراق په بحثونو  پر کې  ۱۹۰۷په   (al-Muqtataf)املقتطف مجلې خپریدونکېقاهرې له  ، که 

له او بی افغانستان ن دا یوه مقاله نرش ک ه لیکنې نرش املنار او الهالل کې هم د افغانستاپه وروسته  ل  ه نا  ن په اړه 

  .]۵۲[ وې شوې

ارونو کې د "د تبعید او جالوطنکاپيغسې چې فضيل یادونه کوي، د ه او ددې درد یادونه  دردونه" خونو دې بان

هم حسن بې  یون کې، سمونپاالنو په م . ددې جالوطنوی يشال چې د پراخې ناهیل احساس وپارو  ددې سبب شو

ان وژغوري" او پناه واخيل،  ،وو  ول وسایل و اړ شوی هغه قاهرې ته په رات او ددې لپاره چې "خپل  و د ژوند 

ذشت برمال ک اوډیر ژر  احساسات خورا ژوبل شوي ول. حسن بې نوموړيد  ي،قربا ک  ران وطن"  خپل رس د "

لدرد په اړه یې په قاهرې کې مجلسونه  خه د جالوايل د غم او ه نامعلومه ، هغه ددې مجلسونو په البال کې د یو پیل ک

يغمیزې  خپلې د بېکس رسه مخ شو، حسن  پلی و خورا او  ساندې وک ي نامعلوم  ، دې وحیرت  د هغه حالت س

: یې وابولید او    ورک

یر متحرک’ ای  که تاسو افغانستان ته والړشئ ، نو ستاسو په  يش او ژوندی ضمیره انسان به افغان حکومت ته لوی خدمت وک

ان  خ ېاو افغان مرشتابه به په  ه ستاسو  ي. د افغانستانتو تنانو ته اړتیا  ه هرکلی وک دولت ستاسو په شان پوه او د وړتیا 

رسته کولی شی د افغانستان امیر محمود بې طرزي په ماغيل  ، دي. که تاسو وغواړئلري او تاسو ته درناوی او عزت درکو 

ی. زه تاسو ته ډاډ درک تنه وړاندې ک  ’ .] ۵۳[لی يش به سمدالسه بریا تهوم چې ته غو

رنایزیشن تبعید شوي تورکان یې د افغان چې وطرزي اړوند کس و محمود عالمه دا د  د محمود فضيل په قول  م

رام کې  ول او ژمنه یې ورکوله چېپرو په رات رسه به یې د جالوطن له اوسن عذاب هم  برخې اخستنې ته ه

ای يش.  خه خوښ شو، افغان حکومت ته خالص ک ه او یې حسن بې ددې طرحې  د سفر  د افغانستانلیک ولې

داوه؛  ، چې دا پیغام یې لې وابیه لیک ترالسه ک ن وروسته هغه د محمود طرزي لخوا یو  ه. له یو کلن  تنه یې وک غو

یزې په دې کچه تورکان شتون ولري، مسلک اخالقو هم د پوهې، "که چیرې ال او د هغه مرستې ته چمتو وي،   او ان

  ].ولولئ دلته بشپ لیک [".] ۵۴[ستويواافغانستان ته  نو هغه به خوښ وي چې دوی
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ه په دې طرزي محمود ، وروسته سمدستيو غانستان ته له راستنیداف عث کارپوهان د هیواد د خدمت  چې وکې و ه

ريلپاره  لیس خو، و . دا معلومه نده چې ایا ]۵۵[وهغه په دې موخې کې بریالی نه و  محوره اغیز له سببه-د دربار د ان

ل جالوطنه ژوند ډېره برخه یې پکې چې د خپ خهطرزي به د عث امپراتورۍ  له نورو برخو، لکه لویې سوریې 

ې وه، د عث مشاورینو د استخدام لپاره هم لیکونه  غیرقانو  قصدي ډول دهغه په  دا چې یا او  وياستويل تیره ک

ول شوې تونکې  یووايل او پرمخت ر خه بدلون غو ې  ه په عث سوریه رابلل او استخدامول خلککمی . کمی

ې چې وروسته د او نو په اوږدو کې فعاله وه مو کلو  ۱۸۹۰ دکې  محمد فضيل په قول چې طرزي د نوموړي کمی

یتوب درلود شو، » وند وان تورکانو« ي چ لحيدا خربه د عبدا .]۵۶[ غ ندی ر تونو هم  ې محمود حبیبي له یادا

ی و » نوتورکا انوو «طرزي د  ډله چې د امان الله خان په » انانوان افغ«او کله چې افغانستان ته راستون شو، د  وغ

ي پک ول ول، جوړه او د امیر حبیبشمول د دربار مهم او کلیدي غ ای شو.ې را کله چې  الله امارت یې نسکور ک

ې در ورسېدد طرزي لیک  قاهرې ته تنلیکونه وړاندې  یود کمی و هم په دې ماموریت کې د شاملیدو لپاره غو نورو غ

ل تنل. د دې ]۵۷[ ک ه چې الله د پاتې کیدو له امله واب په هند کې د امیر حبیب یکونوغو رن ول شو. لکه  ن و

ار کوي؛ ین تنلیکونه فضيل  ي مرستیال په غیاب کې د امیر حبیب الله امیر د  طرزي دغه غو ورور او د هغه لوم

ورولو، دنده"  هېوادنیاو د اسالم د ساتنې لپاره  هېواد د پراختیانرصالله خان ته "د  خپلو . طرزي په لوړاندې ک په ان

تونو کې  لیس لیکيلیادا الله پر امیر حبیبد ت درلود او آ جر فوق العاده ضد احساساتو کې  دي؛ نرصالله خان د ان

  په لیکونو کې راغيل دي؛ طرزي . تورک سمونپاالنو ته د وجوړولو کې بې مهارته و په د دوست  خالف

ي اوچې ه بل هی ملت نشته پرت تورکانوچې له  وپوهی  تني  د افغانستان له حکومت رسه مرسته وک په الره کې پرمخت د ري

ي، هغه به ډېر رام خدمتمرستې او خوښ يش که تاسو د  یې مال وت  .]۵۸[ راشئافغانستان ته  په ل کې د یو واحد پرو

ونې رسه رسه، مرستیال د طرزي او  نی یو بل کال  امیر نرصالله خان د ه تیر شو چې امیر په قاهره کې دې ډلې ته لوم

واب ت د راپور راستنیدونکو تورکانو د د واستوی چې  رسمي  تنه هم پکې شوي وهل وی ډاډمن شطرزي  .غو

ل چې د تورکانو له رات رسه نور د  وو  تنې درلودلې، او لیکدربار ستونزه نشته، هغه دا    ي: سرتې غو

ه ماهر وي او تاسو يې هم چې د سیايسوک  داسې'ایا  د  هغوید  وغواړی چې رايش، د امکان په صورت کې علومو 

راف ژباړه  ئالسلیکونه هم وررسه ضوی د د چېبیو د ترالسه او  راپور نوالسته راوړ تخصيص  د هغوی اسناد،. د م وي، راولې

یو  ي وي، افغان دربار ته رامهارتونو مهک ئر چې دوی تر نن پورې ترالسه ک   . ]۵۹['جع ک

ای شولپه رسېدو د دې لیک  ک ک د تورک په مرشۍ ،  . د حسن بېد تورک مشاورینو او کارپوهانو فعالیتونه چ

ندویانو او مشاورینو دا ډله ندوی توماس کوک د  ر خه  ورغلل چې هغویباور  په دېته  رشکتر له قاهرې 

ایته مستقیم سفر  هباکو یا مرو  ه ک شتون نلري ر دوی ته وویل شول چې داسې هی م .]۶۰['يش وک او پدې تو

خه ویانا ته  وشووړاندیز  ي  مسیردوهم په چې دوی له قاهرې  ې  د او د رشکت سفر وک ان نور  له الرېویانا 
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يانتظامات  يل لیک کېلخوا افغان بی  حسن. تررسه ک ی  دربار ته په لې کل له مخي افغانستان  و چېو تذکر ک د ا

ي. ۵۰ته د تلونکي یوه مسافر پر رس  ت را وونو پرد طرزي د  تورکي لیرې ل او  د کاري خپلاساس؛ فضيل  الر

ه افغانستان يل  ته تخنیکي مهارتونو اسناد د ضمیمې په تو او مهر روسته د نرصالله خان په نوم و میاشتې و  .]۶۱[ وولې

خه  ۳۵۰ ) لهسلطنتي حکم( فرمان مزین شوی ای له کابل  و د هغوی د سفر  ور ورسېدلعث لیرو رسه یو  تر 

ت پرې ادا يش. د فضيل او ر  نی تور  پر وړاندې پالوي نکياستنيدو ل نه د عث د افغان دربار د باور  لپارهکانو دا ک

د د سمبو  ه او اعت   .]۶۲[ وو ل په تو

ه لکه  یاستدالل کوي؛  رین نېلچې رن ۍ په لوم نانو د شلمې پی یوال ترانسپور و کې د کله چې مسل زیربنا له  ټن

ه ت  ، د  جغرافیايي پرتلې له پلوهخه استفاده پیل ک اډي ډېر  اود ک په امپراتورۍ   عث د رشکتونو ومحدود واور

رو .]۶۳[ لدرلود سفرونه  کې دننه چې محمود طرزي د هغه مسیر په پرتله  کولهبرنامه ریزي  هغه نقشه چې فضيل او مل

ی و افغانستان ته د راستنیدو پرمهال  مکې  او بیا له کراچ تر کابل  کراچ خه تر سعید پورتد ، چې وطی ک د 

لېدلهالرې  له متخصصین او سمونپاالن   جالوطنعث پر اساسد سیايس دالیلو  . ]۶۴[ ، خورا پراخه او وسیع وهن

ول منع سفر لهراق ته عث سوریې او ع ه هم پدې سیمو کې د ، شوي ول ر اډي شبکو د نشتون له امله که  اور

ل  کیلومرته اوسپنې ۵۷۵۹عث امپراتوري یوازې د  کې ۱۹۱۴په . ]۶۵[ وو هم ناممکن  نوموړی امر ي، پ ته ک رامن

ري اتریش  پداسې حال کې چې  ې درلود ۶۲۳۰۰روسیې  او  ۲۲۹۸۱هن د هره لویه الره چې  .]۶۶[ ېکیلومرته کر

خه تیریدله عث  خه  جغرافیې  یلو  اډو او محدودو پ ه پورته شوې وای، نو پکې باید د همدې محدودو اور

تول هغه عث مشاورین او مختصصین چې د افغان دربار لخوا بلل کې همدې اساس پر  دل د افغان دولت په ل

ول يشاهمیت باید  . ددې سفرونو خه برخمن کېدل له لیدلوارونو  مهمود اروپا، قفقاز او ایران   .له پامه ونه غور

رین یر  (istibdâd) تیري، او (vatanperver)، وطنپالنې (medınıyet) مدنیت، (terakkı)پرمخت د  اغيل  په 

ریس او بوډاپیسدې قضیې ته  هغهاو بدبیني ته اشاره کوي،  نااشنايي د خلکو پر وړاندې مفهومونو صنعتي او  د د 

پالنې د د فساد  . هغهناهیلې کوونکې دهخورا او دغه پرلتنه ورته وري، له زاویې  پرمخت فکري یو سخت او شات

ي لیدلکې په هېوادونو او ایران  ۍد روسیې امپراتور  تلونکو مسافرانو به منتقد په حیث چې تونه وړاندي ک ، خپل یادا

ايي خلکو دې لیدنو  د هغه په وینا چې .دي  بالخره په افغانستان کې د او ای شوپر جمعي دیالتیک اغیز وک د 

ای شوه. هم په تجسس کېفعالیتونو  ه پورته ک  ترې 

رۍ  په  ت د له الرې رويس ترکستان یا  ېچې بهرنيان د کسپین بحر  یلومسافرینو ته و قاهره کې د روسیې قونسل

. دا د حج ولیکل شوي و  زیارت" د مشهد " کې په فورمو چې د هغوی د ویزې و . ددې یو دلیل دا منع شوي دي خه

یر و  رووپه  ل د ، کولی شول د زیارت په نوم ، فضيل او مل يته سفرونه  آسیايي سیموله الرې دې ریل پ  .]۶۷[ وک

نی پاسپورټ لرونکو ارنې الندې ول په د عث ه، مسافر د سختې  ول سفر په جریان کېاو کېدل  ، قرنطینتو کې  د 
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ول کېدل خه پورټ  کله چې. ]۶۸[ پل ې وړ ناراحتي لرله،فضيل ، ول ته روان سعیدله قاهرې  خپل درد داسې هغه  د 

ندوي رو رسه «  ر یشن کې د مل اډي س و چې بارزې او ناورینونه ولې هغه م ده،  زړه ډوبېدونکې لیدنهد اور د 

ه خاطره دهمو رسه زغميل ولکلونو راهیسې  لونې وسیله وه. مرص زموږ  ه  . ]۶۹[ ، زموږ تر من د نه شلیدونکې ن که 

ريهم  ای چې زموږ د ]۷۰[ديته روان  » افغانستان« کور اسالم د مل د ممکن دوی ، اصيل المل دیژوند ، داسې یو 

دي، هغه هېوادپهیواد دا  تل لپاره  و او موږ ته یې زموږ د کور و  يلموږ یې په غی کې نیو  په جالوطن کې یې چې رې

ل په اروپا کې،  .]۷۰[ »حیثیت درلود ر یو يسم ک رسه د بران ریسBrindisi لیکوال په چ  ، Trieste او بوډاپیس 

Budapest  رۍ ې دهیې یادونه  داسې متاثیره شو او په لیدود مع   :ک

کونکي  ه ډېر زړه را ې اړونکې هر کونه، دي. پراخه او سرت لورالرېلوخورا س کلې  يل، برقي الرې، قهوه خانې ،یې او   ت

ان  - نهپلو  ه  ېپه  ي نیوباپل چې د ډ مرتي  ۴۰۰تو ايي او خورا  پر سیند تیری رنه ه کالئېزې  ،کويم او نورې ډېرې 

ې ول کارونه يدې نو  د که ووایم کې . په یوه کلمهبیل اروال     .]۷۱[ کوشنی پاریس دیک م  ؛ هیواد تیاترونه او د 

دولو عث مشاورینوددغې وروسته  بیا خه لیمربګ ته، او  کتار له بوداپیس اډيد اور   ، روسیې ته ورسید په لې

یا ، چیرې چې دوی د دوامداره ویرې ولو کې  شولاو تعصب ست ه همپه من چې په  نېکمرغه ولدوی  . که 

ینې ژغورل شوي و اوډیشا کې  ر د رويسوله م ه چارواکو لخوا  ، م ورونه په دوامداره تو  زیاتيدونکې وه،د هغوی 

ه  ې تو ان ونو تفتیش په  ورونکی و د پاسپور ونو تفتیش .وډېر  نالره چې فضيل یې رو  داسېیوه  د پاسپور  حأک

ی و  یکأاو فز ی ک ه چې استبداد د هر ظا حکومت یو قانون دی، "ي: ؛ هغه لیکوست رن د پاسپورټ تفتیش  لکه 

ل شوی دی." په روسیه کې ته  آن د روسانو دومره جدي تفتش کاوه چې فرانسوي اخبارونه او خورا ډیر اهمیت ورک

ي امیر حبیب ان ی ډاکرت منیر عزت بې الله خان د  کتابونه طبي ول  و،و چې محمود طرزي دربار ته وړاندېز ک

د  ،په الره راتللد روستوف وروسته  چې ېرازه کيلاو د رسسیسیان  . جوماتونو، مینارونو]۷۲[ شول د تفتش لپاره ونیول

ي زموږ د خه ل دي  مسیر ال اسالم ته زموږ د عقیدې . دې فداکارۍ المل شول او خاطر د خوروح  تالش  نې

ي د تیلو ر د باکوژ  منظره ډېره . دا کلیوايل]۷۳[ک و و ېر ز  خوپرا د ار ان ه شوه.لخوا سیمو استخراجي مو او   غو

ه یووړای شول،  ډېر زاړه باورونه وسې چې روسیې ته ننوتل منع و یله هغه راه ،باکو ته د دې ډلې په رات . له من

ې یې هم له باکو نرش ور کې د روسانو د کمشمېر نفوس خیال ساته، بلکه د تورکي ژبې فضيل نه یوازې په باکو پا

ي:    ک

ینې  یپه باکو کې لوی پرمخت  په مرسته اسالمي علومو اغیزمنو متشبثینود  وونې  او ک ې او  په حیران وده  بهیرد زده ک

ي و ک ې همتور . په باکو کې  پا ي. دلته د وطنپالنې  کي ور  هم سنبال او احساس لرونکي کسان روحیهپه  لنېاو ملتپاخپرې

لر شته؛ ر حسین بی ر قره بیبې ، احمد لکه ډاک ایف، ډاک ې  متشبثینوچې د نورو  ،ا پا ه ددې ور د پوهې او له من

انپرمخت    .]۷۴[ دي د برخې مخک
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ار د مرشانو په یوه ضیافت کې د اسالم د راتلونکي، سیايس اسالم د اډانې او  فضيل او د هغه همکارانو د باکو 

یالوژیکو بدلو  ي، وخت پروخت نونو چې ای ته کې انتیا واچوله رامن  یوه موافقه حتا . مسافرینو او د هغوی کوربنورو

ې  ه چې له دې نی ه. تاریخ ويد یووايل  تورکانو او به دا د هغوی وروستههم السلیک ک و  په دې تو د عث زده ک

ه د مرکزي آسیا  مکو پر اوبه په مستقمه تو و  .وبهیديدې  ل او احمد  نددې ت په السلیک کوونکو کې د احمد ک

ون د دې دورې مهم آذري او عث یو اغا نفکران شامل ولف په  اندي او رو آسیا د  دوی پوهېدل چې .]۷۵[ رو

دې اړیکې  ول  ملتونهد خلکو رسه ن ه به د آسیا  ي او په آزادانه تو ودلو فرصت ورک و اې نی پرمخت ته د پ  به عث

نیاند دوی په ماو  پر لور راکاږي پالنېد توکم وي. د ن کې به عث ې وغ ې ری رنی  م

نیانو کولی شول په آند،  ریند  ونکيپرمخت د ختی کې په  پولود خپلو عث و په واويس ا عاملین لوم خو

ولو نهایت کې اي د یو نو ملتو  ييآسیا د  و په  ېد ه ي.  ال ه کار وک د رويس چې  درلودباور  نوموړيتو

نان او افغانستان به  رۍتو امپرا ود کې  پراخولود اړیکو وړونو رسه  عث په باکو کې د خپلو مسل خه د الر له دوی 

ي ه ک ي او الره به یې بدر ه خپل مالت وک رو لپاره، . فضيل او د هغه په تو سمي او غیر دا اړیکې د عث ر د مل

تلېرسمي امپراتورۍ د  راغ و بکې ش غ ته کولو یو شین  پر لوري ) ترکمنبايش نننیکراسنووډسک (دوی د . ورامن

اډي له سپین ک، او بیا د والړل و  په سفر کولو په ترکمني ته مروېالرې اور يدلکو ر زموږ چې لیکوال یې " و

ېل ناهیپه دېرې او  پارولوبرخې "ژور ميل احساسات" را " بويل. د دوی د سفر دېمورن هېواد چې  یې یادونه ک

یر  سیېخاوره اوس هم د رو "دا لویه او په زړه پورې  ي په  او کې پاتې کی  یوفضيل   ." ]۷۶[ظا حکومت په ک

ې چې تورکمنان تل په تور  نده ک ر ت کې  ي يادا ي يساو ډیر ل یې په رو خربې کوي  بهژ کي ان  ژبه پوهی
]۷۷ [.  

ای چې پالتورکمنان   د دې پر . د دوی ویې ساتلی و فضیلت او غیر متمدین واويس، خپل پخوانی درایت او  شات

رنې  ندویانو روحیې رسه یې سمون درلود د عث د عنعنوي حکومتول طرز چې د م ر لپاره جالب  مشاورینو او 

ر د لیکوال نظر ام شو. ننوتل، ته قاجار سیمې  د دویچې ،  کله دیپر وړاندې له توپیر ډک ایرانیانو  قزاقیانو او د م

محدود وغندل. د دوی  د پولې په اوږدو کې وررسه مخ وو،ضيل د ایران هغه ناوړه او خراب شوي دودونه چې دوی ف

و شاهد و  حضور په ایران کې د زیاتو و او د و حاکمیت سیوری غوړلی ایرا  ددې ډلې پر حضورپه مشهد کې ، وپی

اندو او افغا عث  نې وړ او په دې اړه یې هې او پرمخت  الحاتلخوا  اصن رو لیوالتیا نه  د ایران د اندی

ونو، بومشهد خراد یادوي؛ یې داسې  و،و  لیديل ه په مشهد کې .  فضيل چې]۷۸[درلوده ورانو او ویجاړو ودانیو او  وا

ي دي ه ک ه بدرن يل مشهد د زیاتوي: د. هغه فاسدو مالیانو، هر  نظر دې ناوړه حالت، زموږ په اړه  مدنیتدې سپې

، رن او خاموش کل پر خالف راوخوت ناهیل  ، رسه په پرتلنه کېد عث پرمخت د معیارونو . ] ۹۷[ته په کتو د ا
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ت شو چې، پایله، درس او وړاندیزونه یې محمود طرزيایران  ه ازمی ې کیسې په تو ان په خپله یوه مقاله  د یوې 

ول  لکې را  و ت ،او نرش ک هر  ای يش. د افغانانو لپاره هم د عربت د درس په تو ه پورته ک  ترې 

 

 تجربې ارزونه مد افغاند 

ندویانو وموندل په مشهد کې، عث  ریز  د چېر ار کې شتهدفرت  استازيافغان سودا نوموړی . فضيل هم په دې 

ه بې په  استازی ه تو ی نهمعريف کوي کفایته شخصبشپ ندویانویوازې د  . دغه س ر شاهي لپاره پر افغان  عث 

نان دي فکر یې کاوه بلکه، وفرمان شکمن و  دې له اوږده تفتیش وروسته،  .]۸۰[ چې دوی محافظه کاره مذهبي مسل

ل شود تلو افغانستان د ډلې ته  نيان. اجازه لیک ورک  د هیواد خپل کارضيل ف، افغان خاورې ته ننوتل کله چې عث

 غیرنظامي په وسیله دن کې دوی د آسونو او یوه . په راتلونکې ي ظرفیتونو مستند کولو ته وقف کاو نظامنايي زیرب

په فضيل  .]۸۱[ ولیدل ونهار  شنيکو شمېر یې او د الرې په اوږدو کې ته سفر وک  د افغانستان لویدیزون له الرې 

ه ډول د حیدرخان سیمې  لیکيلخپلو خاطرو کې  خه راو خلک د خپلو  اييچې په  ، او د تورکانو تلکورونو 

ایی آس سپورو ]۸۲[يللید نه ويه  دې ته ورتهچې مخکې دوی داسې لیدنه کوله لکه  یې خه ه هم دوی د  . که 

خه منندوی ول نیانو ته نوموړي تفریح جالبه نه وه،، له میلمه پالنې  ا کونکو لخو  ېان په  اما عث ه د نارینه ن ا تو

ینه جامو اغوستل چې دا ډول  یو چا وویلپه ورته وخت کې  موږ ته هلتهلیکيل؛ لیکوال وه.  نکېخورا حیرانو  د 

اشاچیان لريخاوره کې  په افغان ياحمقانه ساعتیر  ي او خورا  مدنیت له کچې رسه او د هغوی د  ډېره ستایل کې

نیانو ]۸۳[ سمه ده ه چې. د عث . افغانستان ډلې مرسته وک  ډیر ژر د دا ډول صحنو فضولیت وپیژ

وته کويپرتله  انیو او معارص اروپايي سفرونو، دا ډول صحنې په افغانستان کې د پخو په طبیعي ډول  ینب. د زرا په 

وف هرزوګZeynep Çelik چیلک یکا  Christoph Herzog ، او کریس کارونو   Raoul Motikaاو راول مو

نيانو ل چې د دې ته اړ ک  مورخین یو او د سیا د غیر عثقلمرو عث ایند نو  او عکس  یونلیکونويس مسل

يد بیا کتنې په اړه انتقادي فکر و اخیستنې  ولو لیکواالنو د ک نانو غیر عث . دې  نیانوپر مسل و  وړاندې د عث په 

ار ک  اړخیزه کیفیت ین شوي رسه اشنا له ستونزو ري لیکنو استع اروپايي وی په ورته وخت کې داو د یباندې 

 .] ۸۴[يد

نانو  چې کله ددا باید په یاد ولرئ  ندونو ارزونه  فضيل د دپه اړه افغان مسل ير د کې محتوا  پهکار د . د هغه کې

ون  ۍ کې د افغانستان په اړه بنیامین هاپک چې" نسخه"ایلفینس ورکه  ،وهد برتانیا په لیکنو کې پیژندلی نز په نولسمه پی

ه شوه چې  يد یو ل ادار  معرفت دغه. ]۸۵[ ده تونو ری افغان  هم یې او سیاستنوي په افغانستان کې برتاهم یې جوړ

ه هم د فضيل ته شکل ساختارسیايس  ې په اړه کار ممکن د  ورکاوه. که  رنی  ورته مفروضات او تجربې ولري، امام
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يا یې مشاهدات او کتنې و ی لی لرينه  چارجوب نس پراخه  د واک د امپریالیستلیکنې  يس لیکواالنوچې د ان

تونو رسه وصل  ای يشجوړ  .]۸۶[ک

ه هم، د افغانانو په اړه  ور فضيلد آن، که  تی وو هغه په سیايس پوهېد  ان ه د عث کې نغ ې تو ان ، په 

هغه د افغانانو د تاریخ  مطالعېیايس پوهاوي مسیر د سانقال  وانو تورکانو د استانبول وروسته د ۱۹۰۸ لهاو   ریفورم

لولی وو.  ودل دا چې؛ دا خورا مهمه وه چې  او هویت پیژندنې رسه ن ه هم هغه و به په مختلفو دالیلو  افغانانکه 

ې درلودنکي دي ، اماشاته پاتې وي رنی دا مهال یو اصیل او نجیب  ده فکر کاو چې .افغانان پخپله د یوې متناوعې م

ي او د افغانستان  لکه دی پخپله کوالی يش د هغه هېواد د عث  د دربار او قضايي پرمخت رسه مثبته مرسته وک

ياو جوړې  قوي اړیکې توجیه قوې رسه . د هغهغانانو یو شمیر اف اما، ک  مخالفت وک

ې. هراتد افغانستان په دننه کې په سیاحت او سفر تیو اوون  کابل ته له رسیدو دمخه، دغې ډلې د دوی د  رې ک

خه روسیې او هندوستان ته د  ، نی  بندرماړیکې لو  واکونو د خراسان  رو  ، او په لپاره سرتاتیژیک رشیان وواشغال

خه  یې کشک کې ن درلودیوه ورځ یوازې له روسیې  ندویان د. ]۸۷[ وا ای دوايل رسه  هرات د ر خه  یو کال 

ه ترتیب شویو سیمه ییزه رستیرو د یونیفورم لر  ووتل، هغویدباندې  ، او د محمد رسور خان کونه ولیدلکنونکو او 

ن دولت لخوا په وینا ونازول شول خه د یو افغان مسل ندیدی) تیالوړ  د (د هغه له وینا  ر . ]۸۸[  ذهنیت او کیفیت 

او وو رستیری -بیریوکرات چې په ورته وخت کې یو رسور خان د نظامي تعلیم او تجربې خاوند وو، داسې یو افغان

 حاتو ته ژمن وو.او اصال  ترق

ر  ه د د م ه د افغانستان وړتیاوې متخصصینو له من ۍ د کاریکاتوریس په اند،  امیر پخپله په ډېر غوره ب  متمدنود ن

لېکې په من هیوادونو  . د شو ، هغه د افغان دولت غوره استازیتوب کولید مقام ترالسه کولو په هدف، وړاندې ک

ه.  بابا، فضيل د احمدشاه و کېخرب په اړه په  افغانستان د شاهي کورن له وخت راهیسې د افغان دولت ودې ته کتنه وک

ه دي یې یحاتترش په اړه حبیب الله رساجامیر اوسنی امیر،   ؛په الندې تو

وان دې زحتمکش، او په شدت رسه هېوادپال پادشاه (لوی پاچا)، یو  ن کلن. د  ۳۵، ن ل شان تیاره رن کې  په  ونې اومن

خه خوند اخيل او هره ورځعادالنه ادارې الندې ترري. د هغه سا بدن لبشي  د مدنیت یوه  ، افغانستان د نوي پرمخت 

ته  نه رامن يان ول د کې کونرساج لخوا رامحبیب الله خان  علیحرضت. موجود کتابتونونه  ته شوي او د فابریکو او س و ن

ه روان دي. د خپلې  تو) ژبې رسبیره، مورنپراختیايي کارونه په بې لیيس ژبو هم تور فاريس، هغه په  افغا (پ روانې کي او ان

ای يش یار سیاستوال دیاو  لرلیدلرونکی حاکم ، . هغه یو وړ رستیریخربې ک   .]۸۹[  هو

یرې، احساساتو  ) له ژورونواریانا(افغانانود حبیب الله شور او نشاط امیر د  تلې  ې ونې، غ وبیدی؛ افغانان؛ د ج خ

ر کال، ډن او ظرافت  ظرفیت د لوړپه لرلو چې د یو بل په منلو او ميل خپلول ، دییو زړور ملت  مناسب اندام په 
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يدلیهېواد  ي، دوی فوق العاده دی ر کله نه را ند دي. د ظلم او زور تر اغیز الندې هی ه هم]۹۰[سخاو د  . که 

ول یو قوم  د افغانستان خلک د پام وړ ده خو د فضيل په قول پورېتنوع تر یوې اندازې  ههیواد مذهبي او توکميز 

ولنې  د برتانوي لرلید له مخې،. ]۹۱[دی ه لیدل کیدهقبیلویزم د افغا  قوم یې د هویت  ، او د تلپا خاصیت په تو

ه کې اډانه په  د افغا هویت قبیلې ته فغانستان کېنو په ابرعکس، تورکا .]۹۲[بلله ن مشخصهلوم د دوهم عنرص په تو

غی او  فضيل په اند افغان ملت د. کتل کي لري؛ یوه وینهډېر خورا هم تلتیا،  مذهبي احساس او    یوه ، چېغ

ې او د دوی . شاید دا د خان دیحبیب الله پخپله امیر  ونه یې رانو ترمن نیو همکامخکید یووايل او پرمخت کمی

دوهم ته په  او قومونو او توکمونو يلوم  ته په عث ملتچې په عث تورکیه کې  يد هغه فکر محصول هم و 

  .]۹۳[ مقام کتل کېدل

غ  ،کله چې فضيل په افغانستان کې قومي تقسیمونه بیانوي هغه افغان ملت ته د محمود طرزي د لیدلوري رسه په هم

ه، هغه لیکيل ديوري. د مثال پ ي، د دې قوم ،ه تو تون نومې  ژبه کېفاريس  په بیا وروسته وافغا ده ا ژبه چې پ

ي روحیې، د قومي یا ژبني توپیر د نشتوايللوړې هغه د افغانانو د ورپسې . ]۹۴[کوي ته اشارهلیکل شویو اثارو  ، او پو

ینه جامو ستاینه کوي. د  و په اړه -اتو ته ورته وو چې د دوو افغاندا هغو  احساس افغان نارینه او  لیس ج ان

میرمنو  حتاو چې لیواله و  ډېر  له دې بابته ژوندی ساتلی وو، فضيلد افغانانو د "وطن پالنې احساس" بیانیدل، کومو چې 

انان د متدینو په م کې افغد هغه دې ورهاخوا، له  .]۹۵[ په دې مبارزه کې برخه اخیستې وه )او د پیرانو (صويف مرشانو

ودل شوي ه  ی درناوی لرياو  انوپېر ، شېخانو، چې او مذهبپالو په تو ان انو ته  په حقیقت کې، د فضيل  .]۹۶[ اغا

ای مذهب قبپه اند د  ولو سرته د نزاع د افغانانو تر من یلويزم پر ه افغانان سني مذهبه دينقطه ده. که  تر ، ه هم اک

ان کې د شیعه مذهب پیروي رواج لري.  مذهبي چوکاټ-سیايساو د ایران رسه په  انهزاره  د هغه په اند، خو هزاره 

په افغانستان رسبیره پردې چې د مذهبي اقلیت له بابته د تبعیض قربانیان او په یوه غیرمیلمه پاله سیمه کې ساکن دي،  

ند تاسف  فضيل ې د وړیو غوره اوبدونکي پاتې شوي دي.ک ی چې د شیعر او سني مذهبي تعصبونو له امله د  هک

مني او نفاق راپورته شوافغانانو  انو پروړاندې. تر من د عبدالرحمن خان هغه د هزاره  خاص او غیر متوقع د  د ام

ولې او  یادونه کوي مخالفت انې یې ون انو کال وانوهغوی د چې د هزاره  الو  نجونو او میرمنو د د  مخه یې  خر

که چېحبیب الله امیر ، فوالدي امیر پر خالفد   .ونشوه نېوالی ې وه  و پلور اخلکو پیر "هغه د  خان غالمي منع ک

ی  .]۹۷[ "د اسالم او انسانیت لپاره داغ 

  .]۹۸[ ان رسویکې حضور ته په شاهي ما ډلې د امیر دغې دې چې تر میاشت په کابل کې تیره شوه مخکې یوه 

ی شاهي  حبیب الله امیر ه راغالست وایه.خپلو میلمنو ته اغوستی وو او  کوټباال تور ان  تر د امیر د الس یې 

اینده او ژباړن، عيل فهمي بېته د ناستې اجازه ور  مالقات کوونکوعث  کلولو وروسته ل شوه. د دوی   ک

ه:  الندې وینا وک
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تنه نه اعلیحرضت له يپه ډېر درناو  زه نیانو «زموږکوم چې  غو چې د افغانانو پر اړه، احساساتو په   ستانهد مینې او دو  »عث

ان موږ مینه ده چې  له کومې هی شک ونلري. دا احساسات او د زړهو، وړاندې یې لر  وړونو رسه  یې د خپلو افغانعاجز بنده 

ويل خدمت لپاره  اورې دخ ، د اسالم دین او دېچې د اسالم د کاروان برخه ده ته ندې دوهم وط او یو ه کار کولو ته ه

  .]۹۹[ راشو

واب کې وویل: امیر   په 

) کې یې عث خپل دری ته دوام ورکوي او پ ورور په حیث شنيستان د عث عالیه دولت د کو افغان خپلې (ختی پالیس

ي الس په  ی دی.تورکیې ته د  ای ورک واک ترالسه کويکه چی نوم  نی کیې لتور ، نو دا ممکن د رې افغانستان  پاره لوم

واک رضبوي.  نی به د دې ماموریت د رسته رسولو لپاره تر  ده چېطبیعي  نو دليل وي چې خپل عظمت او   خپل حدهر عث

ې  یم چې اسالمي ملتونه د  زه پدې اړه پوره باور لرم. زه له اوږدې مودې راهیسې په دې لوی غم کېکوي، پورې صادقانه ه

ي داسې ونه اوسو، ر خوب کې ډوب شوي ديغفلت په  ۍ د پرمخت او ا . زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د اسالم او اسالمي ن

دن او  ه او کار ونه  لپاره، حقانیت پراختیاد اسالمي  ه کار سپمومبه هی ډول ه ئ چې په  . زما ملت د اسالم ملت دی. را

و.   .]۱۰۰[ ږ په دوامداره زحمت پورې اړه لريزمو تلپاتې الهي بریاوک

ر او د  افغان -کلونو کې د عث ه همدېپفوق العاده بیانیه دا  انه کوي. د امیر او د هغه کچه همکارۍ کرک د رو

ول چې دا به  مانا لیدل کېدلهمتناسب رشکت په ور د یو بل رسه همکاري د دواړو لوریو د  ،میلمنو لپاره یوال ان ته ن

ي ه ورک نيانو الر . بیا ب ه عث تل چې په کلکه  په دې تو ي، د  همدا الره هواروله او له افغانانو یې غو تعقیب ک

نیانو په اند ولو اسالمي هېوادونو عث ي دا به  ر سبب  سوبېپه الره ت به یې د دوو هیوادونو  او ددې ته مثال و

ه ديش ه شوې وه چې د نوي پراختیايي موډل په تو دن"  . په دې بیانیې کې ه ي غوراوي  ودې"اسالمي  ته د لوم

ه وکتل يش ه  په تو یز معیار په تو همعريف کاوهاو هغه یې د پرمخت د بنس د خپل کرش افغانستان  . دوی همدارن

ونکي اوورور دولت ه  ، بشپ ري په تو نیانو  چې د دوی په اند افغانستان داسې یو دولت دی وباله، دایناستي مل عث

تنو رسبیره  ې پکې غیر رسمي د د غو ولې ن او نظامي  عث متخصصینو ته د اداري. موجودې ديامپراتورۍ 

ي کول ددې پروسې یوه  مقامونو پوځ کې او دربار افغانان په په داسې حال کې چې ودونه وه، سیمبولیکه ان

یت وو.  عددي اک

اپي وطه انقالبکال د مرش  ۱۹۰۸د  منشور ماموریتپه افغانستان کې ددې عث مخفي او غیررسمي   رسه په نا

ه  واک په دهلیزونو بدلهاو پرمخت کم یووايلد  په یوه شپه کې. بدل شوتو ه د سیايس  وله امپراتورۍ  ی شوه او په 

ل.  ونو په درشل کې ۱۹۰۸د کې یې نوې پالیس پلې کول پیل ک ډلې  ېنوموړ  ، دپه ډسمرب کې، د دې پرمخت

ې مخکینی مرشیو کې د ژباړونکی او په بالکان  ، ، محمود وايل او پرمخت کمی په بهرنیو هېوادونو عيل فهمي بی

ای شوي وو، ته، استازو عمومي مجموع عث کې د  یل چې په وروستیو کې رسه رایو ی.یو   راف ولی
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ر بهاوالدین شاکر لهاو  ی ووکار شو د مالیې وزارت سال  نوموړی، رات راهیسې دد هغه   دېدرلو کې اړیرسه یې  ډاک
راف]۱۰۱[ ل خه یو غ«  . د هغه   فهمي بې په خونه کې په بشپ ډول ولوستل شو. د عث استازو » د افغانستان 

ې  نده ک ر رو ددغه کال په انقالب کې برخه وانخستالی شوه.  چېخواشیني   یهیې وستارییس د استازو ده او مل

ه چې تنه یې ترې وک لپاره دیموکراس  استبداد خالفد یې ژوند خپل وسا چې  و خیالیاد اد هغو خلکو  او غو

ی او کې قربا  مبارزه له؛  کوي. اوک او  رسه یووالی ختی تورکانود چې موخه یې ورپسې یې اصل موضوع بیان ک

او  لومشخصو  لیسمرکزي پاد ستان په اړه هغه د ترکوروسته . وو ايتالف اورشاکت جوړولله افغانستان رسه رسمي 

اینده افرساسیايس د  کابل ته ول نو او رسمي سیايس  ول استازي وه لو لپاره،   :لیکيلهغه  ،لې

ه او  یني ورورزموږ د چې په خدمت کولو، د خداداد دولت تهاو د افغانستان کې،  پاتې کیدوپه د یو کال لپاره دلته  تر یو 

تنې ا، اندازې زموږ د نیکونو  مامن دی ېزهزموږ ری خدمت کوو. موږ د زړه له  خپل دولت او ملت ته چې موږلکه  هدا د ن

و.  ې مذهبي اړیکې په سیايس اړیکو بدلېن موجودر کوو چې د دواړو هیوادونو تر مکا کومي  ام او د هغه والحرضتک

ب نرصالله خان ال د ې ديد ديني او سيايس اړيکو خربې مخه د دواړو حکومتونو تر من ورور جاللت واالحرضت  . حتیک

عث دولت به هم کمزوری وي،  م ، په هغه صورت کې چې دا م دیچې "افغانستان د عث دولت ویيل دي امیر 

ته واک او مالت خه  زموږ د اړیکو اسايس موخه دا ده چې د خپلو اصيل رسچینوکمزوری يش." ...  کولو له الرې رامن

وانا دواړو لوریو ته خورا لویه م منانو د استبداد، ورک ه همکاري زموږ د د او د هغوی د نیونکو او مداخلې  تیري ،  زموږ 

يله تیرو کلونو راهیسې پيل کوي یې پالیسیو پروړاندې چې دوی امې یر  یو بل ولرو او د هرچیري چې موږ ...  ، د سپر په 

یو  خپلبریدونو پروړاندې  یوالواک و ، او نو له همدې امله، په هر حالت کې  دری پیدا کولی شو. په هغومره کچه موږ ن

ته کولو او د درژر تر ژره د دوستانه اړیکو  تنې پوره کول باید ترکستانونو یورامن سیايس استازو د  زموږ او افغانستان غو

یتوب او مهم کار واويس ه تررسه کېدنې لپاره  دا مناسبه او تضمن کېدونکې. د دې لوم یو رسمي چې امیر ته  ده چارې د 

ی او ماته ی، د باور لیک  مکتوب راولی و هم چمتو ک ای تر ته ک ام رامن ی  رو رسه لوم زه وکوالی شم له خپلو افغان مل

لستان د عثد پارملان په پرانستلو رسه . زموږ د اسايس قانون په اعالن اوشم ام واخیست، نی دولت پر وړاندې دوستانه ، ان

ه نه يش کېدای. کاري چې د هغوی د السوهنې    او نور نو داسې 

راف د  د ل -Takvım)وقایه تقویماو   (Sûra-yî ümmet) سوره امت په دوو ژورنالونو؛» کانوتور وانو «فهمي بی 

) i Vekayi ې ال ژوناو درې کاله وروسته  ]۱۰۲[کې چاپ شو پا ) La Jeuneتورکي  د استانبول په فرانسوي ژبې ور

)Turquie  ندوی دیو د هغه با. دا ]۳۱۰[ شوی وو تحلیل وړاندې ېهم پر کې ر  یووايل او پرمختچې د  رونو 

ې و کمی یوال نظم  پر م د نسد نوي رینسا غ  لپاره خپل لرلید وړاندې کاوه. په دې لرلید کې افغانستان او ترکستانن

نی امپراتورۍ  د احیاپه  ونود یوې لویې تجربې د البراتوار  ه، د عث ې  او د مستبد د محل تو امپریالیزم پر وړاندې د 

نیان د. مبارزې قوي متحدین وو يامپر عث ولوسیاالنو  یالس دې چارې ، خه  تر برید الندې ووخواو  له اړخه د 

نیا واب وویالی يشکې  ونورسحد وه چې دوی په خپلوکار ته دا فرصت نه و  نوعث نیانو د  .د هغوی  واک عث خپل 
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د  برخې دولت د یوې ضم کېدونکېد عث چې ، نه درلود،  یوازین سیمه  افغانستان ووودلو لپاره هی فرصت 

ه کار سپرع او پراختیا د دفا  ای يش په تو ون  وک متخصصینو او کابل ته د اضايف  پایلې ته رسول. له افغانستان رسه د ت

ل د تورک استازو ولو ل لی ر بدل شوهمکارۍ  عث-افغاند   وروستهدې  سرتې مسلې وي. ترپاره تر هغه او  کرک

ې ته شوې ې شوې ډ ن کونکي په د عث دولت د له چې په همدغه کال کابل ته راغلې وه، او ست اسايس مالت

ولو لپاره لېواله وه. ۍ کې د امپراتورۍ د غ ه بدله شوه چې په ن کمپن رسه ورته والی لري، هند ی دا کیسه د خت تو

ریز د په دومره توپ چې ختی هند کمپن  ي او سیايس له داو تورک متخصصنو ډ ېسودا غيل پیالمې رسه را فرهن

 ول.

  

ان او د اصالحاتو پروژه کنوکرا   عث 

 ، ري یې سمدالسه د افغان شاهي دربار کابل ته په رات رل شلخوا فضيل او مل د معارصي  ، او دویولپه کار و

ې وړ اصالحاتو  عث ب چې په دې من کې د حسني بې او عيل د یادونې وړ ده، . تطبیق کولېمعريف او  ېک

ل شوي.  يدقیق مالومات یې په اړه نه د بوختیاوې مبهمې دي اواو فعالیتونه  فهمي بې  اسنادد عث آرشیف  ورک

خهفهمي بې په وروستیو کې له ک يي چې تل شوی وواستانبول ته  ابل  -Mekteb ملکيمکتبي  دا چې هغه د . غو

I Mülkiye  هد د مايل چارو کې افغانستان  په التحصل وو په همدې اعتبار  فارغ په  رلی شوی وو.   رییس په تو

رۍ ب کې  و په دې دوه کلنه د ،. برعکس]۱۰۴[د هغه د ستنیدنې چارې سمبالولې عث قونسل وره کې چې تر 

یدی،  ر نی  دپه کابل کې فضيل  نوموړی کابل بیرته را  د  و. هغهو فعال زیات ولو  تر په من کېمتخصصنو عث

zincograph ، ی جوړ ک لیې د استفادې لپاره او افغان حکومت د طرزي  وون رافیک ماشینونه نصب ک او  ایپو

دي همکار پاتې شو، .]۱۰۵[ کولهلیکنو مرسته  اومقالو  یې دد رساج االخبار افغانیه رسه  د هغه  فضيل د محمود طرزي نې

ولو د پام وړ  یکس لیکنهتر ولیر  ۱۷۸۳په  چې ،ووبحث   eronautics د ایرونا  Montgolfierوړونو کې د مون

brothers  ر، هوا مقاومت، بنزین . وو شویبیان پکې لن تاریخ رولدلته هغه نه یوازې د مو  په اړه مفصل او پ

ي وو، بلکې د توضیحات  واکونو  ربابلوستر او  zeppelins هوايي جهازونو/ زپلینونه جرمني ورک کې د عث 

الوي په وړاندې د  ه کوي]۱۰۶[ديشوي ترشیح پکې الوتکو کارول هم ای ه پهچې  . دا  لیکنې دا هم په ډا کابل  رن

ا نی متخصصینو خپل  ه، ویاړمن او د صنعتي ا نونهکې عث ې د افغان روزونکو په تو مقدس و سیايس مدرنی

پاميل نامتو  د دولتتکنوکرات  يزي دری او افکار او نرشات، د نو . د طر  سولاحسا ه، د پرمخت او  لنېویاند په تو

رنو افکارو د تولید  یزې م   وو. بدل شوي جبهېپه بنس

خه یو هم پ ابل کې د فضيلپه ک یتوب و  پوهنېه د نورو فعالیتونو  ، چې د شهزاده عنایت الله په وشورا کې د هغه غ

ته شوې وه فضيلد  مرشۍ او ترکیب کې یو تن عث متخصص حسن حلمي افندي، په شورا ددې . په مدیریت رامن
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لور هنديان او دوه افغانان عيل خان ه) چمتو (نظامنام پارهل لېسې حبیبېکې نوموړې شورا د  ۱۹۱۳په . ]۱۰۷[وو شامل ، 

له،  ه لوم وونکو روزنې دارلعلوم یې جوړ د او خپره ک ي یې پرااو پن م کېس پوهنې . دلنیستوون اصالحات  س

ېراغلل او افغان معارف  رونو درلودونکی وو، دغې ب م  معارف د عث د دیني او سیکولر تعلیم دواړو کرک سس

ال دمخه په حکومت کې د دیني  غان شاهي دربار، افواکمن پرمهال د امیر عبدالرحمن خان د. رسه ورته والی درلود

ارونو کې د ۱۹۱۲له ، خو مرکز پرانیستی وو وزده ک  اسالميعاملانو په همکارۍ د   راهیسې په کابل او نورو لویو 

ته ا د پوهنې پراختی مطلوبه مدرسو عث وروسته انقالب وانو تورکانو تر  ۱۹۰۸د . کېدهشورا تر نظر الندې رامن

لدولت  ي نظامي پوهنیز، په ورته وخت کې .]۱۰۸[د مدرسو خپلواکي راکمولو لپاره زیات اقدامات تررسه ک  او پو

 .]۱۰۹[کارانو او افغان شاهي دربار تر نظارت الندې هم پراخ شولاصالحات د عث سال 

نيانوپوځ تنظیمي اړخد افغان  دا د انکار وړ نه ده چې، راهیسې ۱۹۰۹له  والی رسه خورا مهم ورته  ونه او چارې د عث

چې وې داسې کسانو په روزلو کې خپل نقش ودرلود ، د په  تورکیې ، د عثنظامي اکاډمي . د کابل]۱۱۰[لري

ای شول ي "متمدن"د قبایلو او لیري سیمو خلک ک ر وي د نورستانکه دا . ک ، افغان مامورین او اناتولیاد یا  کروند

ونو رسه مخ وو اف ورسان او د دوی عث سیاالن له ورته نن نانو او باډسپیلن  تر پالو مسل ونه په پرمخت خپل پو

ي رستیرو یال د ورته . ،..]۱۱۱[بدل ک ر رستیري د په پام کې نیولو رسهچاپ نو، کروند پالو ک اندو له پرمخت او  رو

ون او برخې اخیستنې پروسې کې  او اشنا کېدلدولتي هویت او پرمختیايي امورو رسه  له دولت رسه د پراخ 

ی . په دې ل کې هغه]۱۱۲[شاملېدل او د وسله والو  ميهیواد نظامي اکاډ او د یادیدیمي مبارزه کې نظا تل په چې س

ې کولې،  یې واکونو د پراختیا لپاره ې کېدونکې ه يد د فضيل د پاملرنې نه ست ر  نوموړی کس د .]۱۱۳[وړ و

ک قوماندان او د  عث روال محمود حربکن ي رییس ډ وون ون افغان  .]۱۱۴[بې وو ساميیه  د تورکانو په 

ې ستاینه یې کوله ان خه منندوی وو او د هغه  ې ستاینه کوي او لیکي بی  ساميمحمود  هغه د. دربار ور ان

ی د زد وون روال بې په دې بریالی شوی وو چې د حر  ه کوونکو وطنپرستانه احساسات د هغوی د چې ډ

ي و رسه  ک  کېندونو، پخيل، ریايضکندو نظامي تاکتیکونو، د بی  ساميپه ورستیو کلونو کې،  .]۱۱۵[نظامي زده ک

ېرۍ او واکونو له په اړه افغان نظامي زده کوونکو ته کتابونه ولیکل،   اندازه  کارونکو روشونو چې هر یو یې د عث 

  .]۱۱۶[وو اخستل شوی خه

حبیب امیر د د فضيل په وینا چې . تطبیق ته هم دوام ورکاوهسیاستونو  عنعنويد  د عث تجربو رسه موازي دربار افغان

ې رابلل دپه واکمن خان  الله  ې درلودلې) پارملان (شاهي کې د لویې جر افغان چې کېدای يش  ، اما دا هم]۱۱۷[ن

نیانو د معارص د دولت  و عث ي، الهام ای  قبایيل مرشانکې نو دولت په سلسله مراتبو او پوستو  د چېخه و ه ک

ولنې ډېر پخوانی مېراث دی.  .اخستی وي یر عنعنوي سیاست د افغان  ې په  خو حقیقت دا دی چې د لویې جر

ته کول هم د عث اردو په د افغان دربار فضيل زیاتوی چې د قبیلوي  ننه کې د تورکلخوا قبیلوي واحدونه رامن
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ایملیشو  ای کولو پروسې ته ورته وو.  د  ته کولو رسهد ورته واحدونو رامپر  موخه دا وه چې د عث موډل ، ن

یر، د م په الره اچولو" سنېزمر متدریخي "پ پالو پالیسو او د مرکزي دولت رسه خ له الرې س لک د دولت د پرمخت

ي غي ک  .]۱۱۸[هم

انو ته هم د  و زامنومرشانقبیلوي د  ل شوې وهپه ملنخبه  ي کې موقع ورک وون یوه په استانبول کې د  ، لکه]۱۱۹[کي 

ي وون یون عشیرت متکتبي( مهم دولت  یر )  Aşiret Mekteb-i Hümayun ه ملکي اداره پدې موخه چې په پ

ای يش متنفذینکې قبیلوي  ای ک ه،. ]۱۲۰[ای پر  لو د  پدې تو پدې دوره کې ډیر ال له بغاوت پرته، ک ۱۹۱۲د من

ونونه  ې ل قومي پا ته شول. د قبیلوي پالیس ری حبیب الله د امیر  چې وروسته دورې تهد امیرعبدالرحمن خان رامن

تونهپکې لخوا  ي، د قومي پالیس نو ته شول، رسی دوره د عث ماموریت تر پیلیدو وړاندې پیل شوې  دا رامن

ه،په دې ت .]۱۲۱[وه ونه د  و ي چې دا پرمخت وانانو پر لیدلوري ۱۹۰۹داسې بری ه يمتمرکز شو  تورک  دا  وي، که 

نده نه ده چې دوی تر کومې کچې د عث  ر تونو مدیون او پابند ووال  ونکو نو ه چې یقیني دي دا ه . هغه 

وکی جری«له هر اړخه  ادغامولدي چې په دولت کې د قبیلوي عنارصو  اه د د وو چې  »انمدنیت پن دولتي دست

لیس پيل کول د معارصو عث قبیلوي پاد د افغان واکمنانو لخوا  و اوو  يالره اچول شو  په پیاوړي کولو لپاره

رامونو رسه  غ  پهپرو ه د ملت جوړونې هم  .]۱۲۲[وههم یوه بیل

اسانتیا  او ميل غرور په پیژندلو کې خپلې ميل روحیېهغوی د  افغانانو رسه تورک متخصصینو لخوافضيل په اند، 

ته  نیانو  کول،رامن ولو لوی خدمتد عث ۍ له نورو بر وو  تر لولو کې مرسته کول. د ن هم د  خو رسه د افغانستان ن

خه وو نیانو یو بل هدف دا وو چې ، . د فضيل په ویناعث متخصصنو له کارنامو  په  مي افنديحسن حلد د عث

ونه پکې والی' عث مقرراتو رسه ورته  او له 'و و تنظیم یې خورا عايل ، شوهتان ميل پوسته تنظیم فغانسد ا الر

حکومت د مخابراتو یوه باثباته شبکه نه درلوده چې پالزمینه یې  و چې افغانو شکایت دا  . د فضيل]۱۲۳[محسوس وو

لولې وای رسه له نورو والیتونو ه هم پهن رافموروستیو کې د افغان  . که  یل یک جوړ شوی  يل پوځ لخوا د  آپ

نا درلودهمجللو ، فابریکو او  دولتي ادارو، خو یوازې په کابل کې وو  . په دې رسبیره، ]۱۲۴[کورونو د تلیفون لینونه او بری

ونو کلو ه ون د  ي چاپخونې په  وډیو او سن رايف س پراختیا موندلې صنعت  په وروستیو کې د مطبعې، لیتو

ته شوي وواقتص . ]۱۲۵[وه دې چې په پراخه  رسه لهافغانستان ، . د فضيل په ویناادي سکتور کې هم مهم بدلونونه رامن

رۍ  اما د، کچه ډبرې درلودې و ، خورا کمزروي حالت کې وو یې په صنعتمع حبیب الله باوجود امیر  لوخو ددې 

کله هم خپل هیواد  خهد شاته پاتې کېدنې او له هی ود، بې  پرمخت  کله هم د ورته برخې کیدنې ته پرېن او هې

خه رايض نه وو.  رۍ د امیر رشایطو  هماهرانو ته یې بلنه ، او د ډبرو انته واړولهپاملرنه  حبیب اللهمع تشه او دا  ،ورک

ه یووړه همحصوالتو ميل او د پرمخت او  یې له من ن دولت او په دغه دوره کې افغا  لپاره یې نوې مرحله افتتاح ک

ل تونه وک   .]۱۲۶[یو ل زیات نو
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تونو  ه ددغو نو یدلله من ر ه د کابل چې د فضيل د پام وړ و ې تو ان ، نوې جوړې شوې فابریکې وې، په 

ن وکر فابریکه چې سیند تر ومارل شوي وو، دغه فابریکه   ۵۰۰۰ – ۴۰۰۰د  د  ران پکې په کار  حبیب د امیر کار

ه . راستنیدو وروسته تنظیم شوې وه تر خهه سفر لهندوستان د لخوا  الله ریز،همدارن د ، Thornton تورن  یو ان

ریز پوستکي او چرم  ه " وساتالی يش چې "هیواد د بهر تولیداتو له برید تصدۍ  هسودا ته ک "په افغانستان اورامن

ولو لوړې درجې" ته ورسیدلهکې د  ل تر ن]۱۲۷[ک رو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکاو د هغ ، فضيل. ددې تر  ، ه مل

ل چې  هلید او صادراتو ډېر لوړ پوتنشیل افغانستان د دوه ډوله پوست د تو ده تشخیص ک ت  او همدارن د لوړ ارز

 . ]۱۲۸[د مارکی تقاضا ورته نهایت زیاته وه او هغه وخت د استخراج او عرضې بشپ رقابتي ظرفیت درلود قیمتي ډبرو

ې  شتون د یووايل یعوکورنیو صناد  و لخوا د او پرمخت کمی ه حقیقت  غهضيل د، مثال فکېدهستایل غ ه تو په 

والو  اوخپل هیواد یې د بهر توکو سیال چې کوالی شو رک د . وو زیان لیدلیېر دسیسو له امله ډد بهر پان

ي کې خپلو لوستونکو پخپلې یوې مقالېطرزي  والو ته د ملکیت وو چې  بهرنی ته خربداری ورک ل و پان او د ریل پ

وال پکې شامل نه وي، بهر یرغل ته الره اسانو  برخه ورکولجوړولو کې  لی پداسې حال کې چې افغان دولت او پان

ر دا چې زموږ په هېواد ]۱۲۹[يش  ونې زمینه نه ده برابره، دا چاره به زموږ دکې د . م ونو  مایع رسمایې پان د پيل پرمخت

ی دییې  وضيل او نور مخه ونیيس چې فکولو  ه فکر ک عث چې  . یوه حلالرهپه اړه زموږ د هېواد رسه په 

ي، دا د د میوو تجارت ته وده دا وه چې؛ افغان دولت او تاجران  وړاندې کوله کارپوهانو ولو متحرک افغانستان ترورک

رو او  دحمل او نقل کې  نوموړي صنعت په صنعت دی، کچیري میوې هند ته بې له ويش او الریو په وسیله مو

ه برابره زیاته يش بې له ورستیدو او ه او اندازه به پن دول يش، د افغانستان تجار  ه به هېواد خرابیدو ولې . په دې تو

نه شتمني السته راوړي. رسه  موجودو صنایع ددې ؛کوړاندې یو بل نظر هم  طرزيپه تایید  د نوموړي نظر په لویه پی

ي  کنالوژۍ  د  تنې خپلواک په مانا افغانستان دا د چې اعیارول به زموږ صادرات او تولید ال پیاوړی ک او ده د ری

ود اقتصادي  موږ به وکوالی شو واکونو په وړاندې مقاومت وک ونه  په خطر کېحاکمیت زموږ چې  بهرینو 

وي  .]۱۳۰[غور

و د افغانستان په د ونه اهي دربار شدې ماموریت نورو غ لکې مهم پوس ر منیر عزت ترالسه ک ي چې ډاک . ویل کی

ې د پرمخت  ۱۹۱۲په هغه وو. ډاکرت د خو وړ بی د امیر حبیب الله   راپور ورکونې په خاطرکې د بالکان ج

تل شواستانبول ته  ماموریت  پیاوړتیاد احساساتو میزم ستنیدو وروسته په افغانستان کې د پان اسال او کابل ته تر  وغو

اکل روا کې ۱۹۱۷ پهنوموړي . شو مرش استازی و سمرب کې د ملکي او نظامي په ډ ۱۹۱۹او د  هته ترفیع وک  لملکي ډ

اکل شورییس  لوی روغتونونو چې په استانبول کې روزل وو، احمد فهیمه،  عث تبعه  . د هغه مرستیال هم یو]۱۳۱[و

شاهي طبیب افغان دربار کې  ۱۹۱۹نوموړی په و. و عزت بی لخوا استخدام شوی  ډاکرتو او په مرص کې د و شوی 

، چې دمخه]۱۳۲[شو ې یې پهی او خه فارغ شو  مکتب د استانبول له طبي . عزت بی ې پاریس کې نورې زده ک  ک
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رام واکسین سکتور کې دد عامې روغتیا  یې ، په کابل کېوي و له الرې ژور په لوی چوکاټ کې د طرحې او پیلول پرو

 ای شو.واکسین تولید ک  ساري ناروغیو لپاره یېبېالبېلو  د او حتی اصالحات راوړل

و طبي د هغه د همکارانو  په افغان روغتونو کې طرزي ته پراخه طبي راپورونه واستول چېاغيل هغه  د تررسه ک

مي خپره شوه کې په کابل کې د کولرا ۱۹۱۵. کله چې په راغيل ووپکې عملیاتو تفصیالت  ، هغه د شهزاده عنایت اپی

دې همکارۍ په  لول الله رسه په ن ارونو کې د طبي  په  .]۱۳۳[هیواد کې د قرنطین مقررات نافذ ک کابل او لویو 

وکو ماتیدلدرز تصحیح  علمیاتو او روغتیايي پروسجرونو لکه د تالو یستل او د مصنوعي ، د تومورونو ااو عملیات، د ه

و جوړو  ولو عکسونه او خربونه چې د   ل او نورې ورته چارې چې د داکرت عزت بی  لخوا تررسه کېدلې،غ د هغو 

وریدلې،  په رساج د طرزي عث عرصي درملو لپاره د افغانانو لېوالتا او د افغانانو پر روغتیا د هغې اغیزې پکې ان

ه پا  . ]۱۳۴[وړل کېدلېمنعکس کېدلې او د لوستونکو کورونو ته کې  االخبار ور

ولو همکاریو رسبېره ومره چې دفضيل او د هغه همکار  کاري چېنه داسې ، د دې  دوی  ان دې په افغانستان کې، 

او  د بغاوتکې د امیر لخوا یو شمیر عث متخصصین  ۱۹۱۳په  توقع او باور وو، مشهور شوي او خوښ شوي وي.

ه انهدې اختالف یو . د ]۱۳۵[ لوایستل شو  فتنې په تور په بی ور په  ډېر رو ونکي عبد » عا اسالم«ان ی کې چې تاتار 

ب کې د یوه  پدې کتاب کې هغه. لیکلی، لیدل کېدای يش راهیمالرشید اب افغان رسه خربې" تر رسليک الندې "په 

یادونه لیدنې  د رسه نافغا ه مال ډولهیو  د رحیم بخش په نوم یوه محيل جومات کېپه  نوموړي ،یوه کیسه لیکلې ده

ې ده. وايل، پر د واکمن پر شخصیت او د هغه  خان د حبیب الله په اړه، دواړو د عبد الرحمن خان د واکمن  ک رن

وانو تور د  ونکانو افغان پوځ ظرفیتونو، د  ات د پایلو په اړه او متخصصینو د ر ، او کابل ته د عث کارپوهانو پا

ي د ه،. ]۱۳۶[ يبحثونه ک ت په تو ونونه داسې دي کېمکامله په  د وروستي یادا تنې او غرب   :و پو

و رحیم بخش: ه ونه ک ۍ د خدمت  خه د اسالمي ن کیه د دا مهال تور ویالی شم، ؛ د اوس لپاره باید له افغانستان 

ۍ یوازی خه د ت زما توقع دا ده چې د همدې فکر له امله، ن هیله ده. اسالمي ن ه معلومات کیې په اړه یو ور له تاسو 

وانو تور  م. په هرصورت، زه غواړم پوه شم چې تاسو د  ه ترالسه ک لرئ. زه ډاډه یم چې تاسو د  ارزونهکانو په اړه 

  دوی په اړه نظر لرئ.

وانو تورکانو په افغانستان کې ومان کوم، عبدالرشید ابراهیم: زه  يد  ل که تاسو دو  ډېرپه . شته یني غ له ی احت

دي  ورئ، حتمننې ئ. پوهاوی ترالسه به د هغوی په اړه  و   ک

ینيرحیم بخش: هو خه  ،  ه په اړه چې ما اورید دوی رسه ونه لیدلموږ ته راغيل دي. ما له دوی  ر د هغه  ديل ، م

او دوی  جوړ رايششتون لري. حتی دوی نيش کولی له یو بل رسه او بې دینه خلک  ناويل ینيد دوی په مین کې 

ي ژ  ناپيژاند درناوی نلري. دلته یو مذهب ته ه،  دی.» ستاخ« بې رشمهډېر ورنالیست دی چې ویل کی په طبیعي تو
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ي  ي. مناسب س ېرازههیواد به د  داداسې لیرې پراته هیواد ته نه را خه  و خلکو  ي. په هرصورت خپلو  ، زه کې

ی پرانیست. او؛ یو چې هیواد جوړويخلک شته ینې صاحب په مرشۍ  باور لرم چې د امیر وون  ه یې حتی نظامي 

وونکي ر زه تورکان دي یې ما اوریديل چې   .]۱۳۷[ اړه ډاډه نه یم یې په، م

ندونې دا په ر ه کوي د رحیم بخش  ه هم عث امپراتورۍ   ډا ناچې که   نو لپاره یوازین نجات پیژندلد مسل

ې  و پرمختیووايل اپه کابل کې د کېده، اما  ي ډول د دین په اړه د د سالکارانو شخيص خاصیتونه، کمی ان په 

کاره  ینو افغانانو لخوا بې پروايي، دوی  غه ناپيژاندد  ل شو. بې له شکه، فضيل ه چې  وژورنالیست و  سپکاوی و

په اړه د د افغانانو ، لیلیو دوړاندې د ناراض چې د هغه په  ویالی شوډول  مطمینو. و  په بې اخالقي محکوم شوی

نیه پخوا سلطان/  .، چې پورته وویل شولنظریات وو هغه خلیفه په اړه د په ورته ډول یو شمیر خلک بیا د عث

وانو تورکانو عبد الرشید ابراهیم اونارايض شوي وو. له امله  یاتونظر نکود توهین کو  تکنوکراتانو لخوا  رحیم بخش د 

ولو د رادوهم عبدالحمید د  لهلفظي  رسه بل لهیو  پر رسپر ه وک په اړه تر بحث د خالفت د اوسني حالت  ؛شخ

اپه الرې بیلې شوې.  ودو دوی د ، وروسته ه هم ما له ډیرو هندي ‘لیکوال دا برخه په دې ډول لیکيل ده: نا که 

ې دي نانو رسه خربې ک ه نه ديمسل خه  ، خو ما ډیر  ي.  ور واک دی. خدای اوس هم افغانال زده ک ستان یو 

ي.  یېدې  خه  ، د امیر حبیب الله خان په اړهساتنه وک ې خربې اوریدلې ديما د خلکو  . د هغه وجود د ډېرې 

ي ه ده. خدای دې د هغه ساتنه وک نانو لپاره یوه پان نیانو او . ’]۱۳۸[مسل بي په جوماتونو کې هم د عث حتی د 

ې په جریان کې. له دې ورهاخوا، که دغه اړیکې ېو صمیمي خورا افغانانو تر مین اړیکې  یوالې ج ۍ ن ، د لوم

کاري تورکان به له که تر کومې چې  ه به والړې يش،  ي، نو ډاډه واوسی چې له من افغانانو  مخالف مسیر خپل ک

ې  ۍوغواړي چې ددوی په پلو  یوالې ج  کې برخه واخيل.ن

  

ه او په افغانس یواله ج ۍ ن   ډېزاینونهعث تان کې لوم

پالنې او ناپوه پر وړاندې د افغانستان بریا ۱۹۰۸له  ول شوې مطبوعاتو کې  په عث وروسته، د شات له پامه غور

هغه . ]۱۳۹[شتون نلري پدې اړه او دالیل شواهد ډول پریکندههی نور  له اغیزمنتیا پرته،نرشاتو او لیکنو د فضيل  ، دوه

ل  و کې یې د خپلو   Lâklâk الکالک د او ې استانبول ته ستون شوک ۱۹۰۹په یو  ې په لسو  پا او  ونوسفر ور

ه نرش اقتباسونه  تجربو لپه پرلپسې تو اکه، برخلیک  وروستیدې نرشاتو د هغه  .]۱۴۰[ک استانبول  چې یو نظر دا دیو

السته له  اپي ډول د یوې  ترور تنیدو وروسته هغه احت  بل نظر د .]۱۴۱[ م شوی دیناروغ له امله شوی یا په نا

ې په پیلیدو رسه  ۱۹۱۴د فضيل  دي، هغه په خپلو لیکنو کې ویيل دي چې محمد Schinasi شینيس یوالې ج په ن

 او پرمخت یووايل، د د هغه د پایته رسیدو هاخواپه هر ترتیب، . هیر شو له امکاناتو پرتهبند شو او هملته  پاریس کې

ې د و  نورو پاتې کمی لرلید تداوم د د هغه او برخلیک په اړه  لیکنو او پالیسیو کې د افغانستان د راتلونکي پهغ
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ي ندی د افغانستان په اړه کې  Sebılü’r-Resad او Beyanülhakم په ژورنالونو لکه بیان الحق . د پان اسالمیز ر

خه تر عثد افغانستان احیا"؛ پرلپسې ه په اړه الله  نیانو او امیر حبیب"  ې ديمقالې خان پورې د هر  . ]۱۴۲[ خپرې ک

ان،  ه، د عث امپراتورۍ نرشا ار کې د "افغانستان پرمخت او  ۱۹۱۱په  Servet-i Fünun ثروت فنونهمدارن

ه نوم یوهپه پوهنه"  ت]۱۴۳[لیکنه خپره ک ث ته امپریالیزم بح يساو رو  نويد برتایوه برخه یې کې چې  . هغه یادا

ی شوی وو او له س ې ته وړاندې شوی ۱۹۱۲خه په لونیکا ان پکې ، جال نوري وو کې د یووايل او پرمخت کمی

ې ده سرتاتیژیک موقعیتد ن د افغانستان د دواړو امپراتوریو تر م ې « دری . ورته]۱۴۴[ د لوړ اهمیت یادونه ک له ج

 Muharebeden soñra: Hilafet siyasetı ve Türklük siyasetı»  وروسته: د خالفت سیاست او تورکي سیاست

ې، هم راغلی دی کې عیل ناجي لخوا لیکل شوی او په  ته رسیدو وروستهله پای نوموړی کتاب د بالکان ج د اس

نیانو السوهنه غندلې . لیکوال د اروپایانودی یاستانبول کې چاپ شو  کې په ۱۹۱۵ او خپلو  په چارو کې د عث

یلوستون ې چې اروپا هیره ک تنه ک نانو رسه د اړیکو جوړولو په کارونو کې  کو ته یې سپار ې او د آسیا د مسل ه

ی ېافغانستان د عث . ناجيوک نده ک ر چې دغه هیواد به د آسیا   بهر سیاست یوه مهمه برخه بللې او هیله یې 

ی چې په صنعتي او ، رتانیا او روسیې د السوهنو له املهد بپه افغانستان کې  ناپېیيل بلجیم بدل يش. هغه استدالل ک

دن تر خاورو الندې پاتې شو "د لرغ افغانان  .]۱۴۵[ "يد يو 

دې اړیکې به د  د عث تورکانو رسه چې دا احساسات  پالنېن ې وبايس او افغانستان به د شات پال  ری پرمخت

ي ې ؛راتلونکي په لور بو یوالې ج ۍ ن و پالیسیو د لوم په یو موډل بدل  خه وړاندې کلونو او جریان کې د پ

ې شوی وو. د یووايل او پرمخت یقت اضايف مخفي استازي واستول. په حق افغانستان تهحکومت پدې دوره کې  کمی

ې وندکې، د یووايل او پرمخت  ان په » Teskilât-ı Mahsusaمخصوصه تشکیالت « اطالعا او جاسويس 

لتان کې پراخه عملیات تررس افغانس   .]۱۴۷[ ه ک

وونو رسه سم ، په  ې درې نور  کې د یووالی ۱۹۱۰د فهمي بی د الر ان«ماموریناو پرمخت کمی افغانستان  »اجن

ل خان او د بخارا امیر ته استازي چې د سفیرانو معادل ول، حبیب الله په ورته وخت کې یې امیر ته واستول او . هم ولې

ې په پای کېې د بالکان ک ۱۹۱۳په  ول، انور پاشا کابل ته نور ج ل چې د دوی  تنو ته ۱۵شمیر  متخصصین ولې

ي، عيل خان افندي او د هغه دوه مرستیاالن یوکې  ۱۹۱۳په  .]۱۴۸[یورسید توپچي پروفیسور او د ، د بل عث پو

ای شو رسه  له مامورینو حربیه نظامي کالج د، د کابل مطالعاتو مفتش نظامي لوړو ضيل د سفر ل. عيل افندي، د فیو

ی  ي کې د حربیه  ۱۹۱۷چې په ، وواصيل غ کې یې افغانستان د کراچ لپاره  ۱۹۱۹په  قومندان ته ورسید اووون

ود او    .]۱۴۹[ وروسته دمشق ته الړپرې

س کې  ۱۹۱۴د  نهم ته /په قسطنطنیهپه ا رام په وسیله  د استانبول کې د آملان سفیر، بارون وان وان پاشا انور یوه تل

نانو رسه اړیکې لري او حتاپه کابل کې عث وویل؛  موږ د سمیرنا د   افرسان، مامورین او استازي د هندي مسل
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يل دي پارملان ن پاشا د افعان امیر دربار ته لې ال سلی  –. دا د هین]۱۵۰[مرستیال عبیدالله افندي او د برصې وايل ج

یر ې تجربه وهد » کابل ماموریت«یا د   Hentig-Niedermeyer مایر نی ان ت لپاره یوه  ه  ،نومو ازمی هغه پې

ه یاده شوېاو د یوې  ېشو  يپه اړه یې ډېرې خربې ند چې معموال ې جزیات او . ده منفردې حادثې په تو ددې پي

مرب کې کابل ته د تورک ۱۹۱۵ثبوت د  خه -په سپ چې لس تنو تورک مامورینو هغه مهال جرمني پالوي له رات 

رونو ته وختلد هغوی  ي او  ، هرکيل لپاره مو ندي په کابل کې  .]۱۵۱[ال هم کره ثبتونه نه دي وړاندې شوېاما ر

خه زیات نه و  ولنه ممکنه له دوه درزنو  ر ، هتورکي  پر افغان شاهي دربار د هغوی اغیز خورا لوړ وو، تر دې چې م

یحر پروفیسور او د لېسې د حبیبې  خان حبیب الله امیر وون یرد هینالدین خیر قوماندان  بیه  کابل « مایر  نی

د اوسکار ون پخپله  .]۱۵۲[ هرکيل په تور زندان ته واچویته د راستنیدو مامورینو » تورکانو پروژه-ماموریت؛ د جرمن

سکا او امیل Oskar von Niedermayerماي  نیدر تونو کې د عث  Emil Rybitschka ربی په خاطراتو او یادا

ار نقشتکنوکراتانو  ر منیر عزت بی لخوا د ناروغیو  پر سیايس ژوند د  . ]۱۵۳[ي د يشو  اغیزمن بللدرملنې، او د ډاک

ورونو، عث ناکام رسبېره دماموریت  دپه وروستیو کې  ند فعالیتونو ته دوام ورک په افغانستان کې د  فک او پروپا

انو  ،په ورته وخت کې نی اجن ولو مهم مرکز پر عملیاتو  دهرات د عث د تورک استخباراتو د . په تهران کې بدل شوتر

ی عمر فوزي مرش، » تشکیالت مخصوصه« ان ري په نوم ترکستان او افغانستان ته پېشاو عبدالرحمن مامور د ، یو 

نیانو بل استازی. پ]۱۵۴[ زندا شو ، خو وروسته هغه د جاسوس په تور په هرات کېواستاوه قسیم ، ه هرات کې د عث

ار کې یې د تور و  بې کېالک و، چې په  روروسته شوروي ترکستان ته د سیايس لپاره کار کاوه او بیا کي  په  اشوب

دول شو حیث   .]۱۵۵[ولې

نی ورته وخت کې په کابل کېپه  ې، د عث یو د برتانیا  کې ۱۹۱۶په  .]۱۵۶[لودمخفیانه فعالیتونو دوام در مالت په  ج

وته کوي ه افغانستان ته د عث او جرمني مبلغین او علچې عث  رسمي راپور دا په  تبلیغاتو لپاره  ،دولتونو په 

دي یې کار وررسه کاوه. استول شوي و  د و. د امیر ورور، نرصالله خان یې په لوړه کچه مسولیت په غاړه درلود، او له نې

ه چې نرصالله ی ووکې راپور ورک  ۱۹۱۹دفرت په  برتانوي هند ل په پ ې په جریان کې یو  عث  خان د ج

ی  يامپراتور  بی او عباس  حرید کې دوه عث مامورین ۱۹۱۶په  تردې دمخهنرصالله خان . ]۱۵۷[وو ته سفر ک

یاليو د خیرب تیرا درې ته د د عابدین داستخدام  جن برتانوي پوځ -ويل وو. دوی هغه خلک چې د هنديلپاره هم لې

تیديل وو د ، د نرصالله خان په مرشۍ هغوی له رسحدي ]۱۵۸[ته استخدامول» افغان امیر پوځ«یا د » تورکي پوځ« خه ت

ه کار وک ان قبایلو. د رسحدي ]۱۵۹[قبایلو رسه په پرانیسته تو ور، الهو، ډرسه عث اجن و ا يلیو پدې کلونو کې پې

ل نی انجی اروپا ته د کارډای  کې ۱۹۱۴په پداسې حال کې چې امیر  . ]۱۶۰[ب ته هم سفرونه وک  د پیرلویو عث

لی و  ېهیسېرا ۱۹۱۴د . ]۱۶۱[ولپاره لی په اړه متداومې مقالې خپرولې  ، محمود طرزي په خپل اخبار کې د عث ج

ې کې  او تلتیا انور پاشا ديې داردنیلیس ج ی وولپاره  غ ی پو ورک او  حبیبې دارلعلومد  کې،  ۱۹۱۶په . ان
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ي وون رامر او لوست نظیفتورکي پروفیسور محمد  حربیه  ل د عث تورکي  وکه چاپ ک . په ورته ]۱۶۲[دوه 

  .]۶۳۱[فغانستان او ایران سیايس جغرافیې او نقشې خپرې شوېلخوا د ا وخت کې په استانبول کې، د نظامي مطبوعې

تمن افغانستان وروسته  ماتې کې د عث  ۱۹۱۸په  یوه عاشقانه اړخه یې ورته  لهوو او شوی د هغوی لپاره ال ډېر ارز

ل پاشا او انور پاشا لپاره نوره هم الرهلپاره ونداو پرمخت  یووايلد کتل، دې چارې  ه د ج ې تو ان اسانه  ، په 

ای شوه. ون مرش ش چيترکمنستان ته الړ او د بسکې  ۱۹۲۱کله چې انور پاشا په  ک يې درلوده چې د ه و، پا

ي دوی ته آن د-غانستان او ترکیې تر من پانترکستان ، اف -چین راسیون جوړ ک شاه امان الله لخوا چې د  تورک کنف

ل شوې ه ورته کتل کېدل، وسلې ورک یال مرش په تو ه . ]۱۶۴[اتحاديې د ای لېکه  مطلوبې تودوخې اړیکې دا  هم بیا

خه ته ونه شوای رسیدلی ب  ر په تیرو کلونو کې له  اسونو  د افغان تر قاهرې، م یکنوکراتانو ترمن  نی  او عث

  . ال پیاوړي شول

تورکي پلوه احساسات د  ه پاچا کېدو وروسته، په کابل کېلترور او د امان الله د د امیر حبیب الله کې  ۱۹۱۹په 

ان ي پالحکومت ه، د در  ېیس برخه شوه، په  ې وروسته-افغان ېیمېتو لیس ج  افغانستان حاکمیت کله چې د ،ان

ول شوي شواهد  وپیژندل شو. په رسميت ر داسېتر دې دمه را ې لپاره خورا ل دي، م ي  د قاطع بیانې د ورک بری

ې کې د افغان خپلواک چې عث نظامي روزنې  . د یوې ]۱۶۵[دی ا لپاره مهم رول لوبولیبرید  دولت د افغانج

ه ې په تو افغان ته د تورکیې په اپریل کې  ۱۹۱۹د  فیسوربه دارلعلوم نوموتی تورکي پرو یرالدین، د حبیخ، کوچن بیل

ولو او امکاناتو د منظورولو ماموریت د مرش پلپاره د  پوځ ه استول شوی وومتخصصینو د را لیس-افغاند  او ه تو  ان

ې  ې ډله او دوسیهپه اړه ج ان ي مطبوعاتو لخوا یوه  چمتو شوې وه،  کېکې په استانبول  ۱۹۲۵په  د تورکي پو

ېچې موخه یې دا وه  ينقشې  د افغان پوځ لپاره د ج ر د سلطان  .]۱۶۶[وړاندې ک دغه فعالیتونه  ،دمخهکېدو  د خلعم

نخالفت  په وله مرکزي  عث سفیر، لپارهان افغانست دکې،  ۱۹۱۹و. په و پورې مربوط  غور تورن محمد قاسم په 

نانو یې يد، د مرکزي آسیا پر مسل ر بېلې  زونو او عثمرکتورکستان وژغوري او د اسالمي غ وک چی  آسیا و

يې خاور شوې    .]۱۶۷[ په آزادولو کې مرسته وک

خه د شاه امان الله مالت د شک وړ نه دی ا ایه چې افغانستان په زیاتیدونکي ډول د د نوموړو فعالیتونو  و له هغه 

ای وو، دوی د افغان دربار لخوا د هغو اصالحاتو د دوام په موخه چې په  ن عث سیايس کارکونکو لپاره یو امن پ

رل شول او د فعالیت خوندي چاپیریال  هیواد کې د عث متخصصینو او کارپوهانو لخوا په الره اچول شوي وو، و

ای شوی وو.  ورته اماده ک

ل د افغان دربار رسه منظمې اړیکې درلودېپه بهیر کېاشغال  لخوا د اناتولیا دد متحدینو  ، ، تورک رهرب مصطفی ک

ه وخت یې د شوروي همکاري او د انقرې او کابل ترمن پالوي په مکرر ډول تبادله کېدل او ان رسه هم  اک له 
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ونکې السلیک شو  ۱۹۲۵په مسکو کې ه تورک معاهده پ-افغان درلوده. چې له ډېره  ډېری هغه ادعاوېکې  ه. دې ت

راف او عث مطبوعاتو کېوخته د فضيل په لیکنو لی ون یوه موخه دا ، واضح بیانیدلې ، فهمي  ه و شوې. ددې ت

یک چې تورکیه ه پالیس کې  اسیا و کې رشیکه و  ، اوساو خپله ون پدې کې  . اويسد اسیا په سیاست او پریک

و هیوادونو په شانکیه هم لشک نشته چې تور  ه کې وه چې ، که د نورو ختی خه پدې ه واک له ختی  خپل 

ي ياست د کولی يش د اروپا بهواک په مرسته  همدې، او یوازې د ترالسه ک ري ذهنیت پروړاندې ودری . ]۱۶۸[ ع

ل  غانکې د افه ان پسفارت  نستانیاشت وروسته په انقره کې د افغایوه م ې چې د ویناوې سفیر او مصطفی ک وک

لوۍ او تودون د ورو دواړو هیوادونو ترم ار یې اړیکو او د امپریالیزم پر وړاندې د دوامداره همکارۍ پر اړتیا  ر ین

و چې د تورکي دريس کتابونه خپرول، په کابل کې د ، ۱۹۲۰. ]۱۶۹[ کاوه ور يې پر پا خپور شوی وو، شاه امان الله ان

ې یې د فضيلچې . دا پیوستون، ]۱۷۰[ددې افهاماتو یوه بل سند دی ي،ماموریت ته  ری ونو کلونو کې  تر رسی یې  لس

ېته شتون  او کارپوهانو کې د عث مشاورینوافغانستان په    .]۱۷۱[الرې جوړې ک

ته کولو رسه ددې دوو ترمن د رس عالیه دولت افغانستان د د تورکيې جمهوریت او  کې ۱۹۲۱په  ون په رامن مي ت

 پرسیاالنو  لیسد کلونو لپاره یې د امپریا شوې چېیکې اړیکې رسمي ډیپلهغه ونو ترمن دولت-ملت خپلواکو

ه،نا وړاندې  ې وه. په دې تو ل او  کې ۱۹۲۰په  رسمي همکاري ک شاه امان الله لخوا د اصالحاتو پيل د مصطفی ک

ولنیز تصور  په دواړو هېوادونو کې پروژوچوکات کې نورې هم زیاتې شوې،  دولتيکېدونکې پروژې په  یو  

ه په دواړو هېوادونو کېد  وړاندې کاوه، دا تونه ول او په  وروسته پيل کېدل. د عث امپراتورۍ  عث ریفورم نو

ني ختی تکیه درلوده، پخوانیو افرسانو  اردو پرعث اصالحاتو د تطبیق لپاره د  چې زیاترو یې دډیرو هیوادونو  د من

ر ضد ملتدولت جوړونې د د افغانستان  خه چې د استع ونه وه، جوړونې -له تجربې او روایت  ېزهاسرته   ن

 .]۱۷۲[ هواخست

  

  د افغان ریفورم تجربه

وونکو په اړه مکلونو کې د عث اصالحاتو  ستیوپداسې حال کې چې په ورو  طالعات او تحلیلونه د داخيل خو

یوال اړخ  د هغه پر، دا مقاله تررسه شوې دي  رکز کوي او افغانستان د عث امپراتورۍ او له عث امپراتورۍن

ني وروسته  . د عث امپراتورۍ ]۱۷۳[تر بحث الندې نیيس په چوکاټ کېختی کې د دولت جوړونې موده کې په من

یر،  یو سیمو په  اون پال تصویر ارایه شوی  د افغانستاند نورو  رامونو د اړتیا په حي او د اصال  ووخه یو شات پرو

له  ۱۹۰۸او د  ووالس په کار شوي  تکنوکراتان او کارپوهان ،نادولتي عث تورک متخصصیننظر کې نیولو رسه 

فورم تر چرت الندې راغيل وو یوې ې ډلې لخوا د دافغانستان د، دالیلو پر اساسد مهمو . انقالب وروسته د دولتي فل
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ه لیدل شوی وو،  داسې جغرافیې و »یووايل او پرمخت«چیرې چې د په تو وکوالی شول د اصالحاتو پروژه په  غ

ي.  خپل ابتکار د افغان امیر حبیب الله خان په سیوري کې چې د شک او ویرې په وزرو کې پروت وو، پيل ک

هغیر رسمي عث امپد رسبیره پردې،  خهراتورۍ د بیرو ساحې په تو ۍ له نورو سیمو   ، د افغانستان تجربه د ن

ې وه، یوه  ان نیانو بې مینه او نرمحورهخورا  هپه سخت په لسیزو  ولنه چیرې چې عث ه وک خپل اغیز  تر چې ه

یو  پایداره نه وي،دومره  بل هې چیري پرته د قضیې افغانستان داړیکې  د عث کارپوهانو. یې راوستلی يشالندې 

لیس امپراتورۍ دلیل یې دا وو چې افغانستان  مبهم دری درلود، حال داچې عث مشاورین او متخصصین کې په ان

رل شوي و  سکتورونو تر نظارت الندې په بېالبېلود افغان مرشتابه  ه، دا مقاله د عث پانکې  اسالم د -و. همدارن

خه د باندې فعال وو، په بر کې نیيس. دغو چې او اشخاص  نظریاتو د ترویج شبکې د عث امپراتورۍ د چوکاټ 

ه کوله بېالبېل عث  رامونهفعالینو ه ي چې پان پيل پرو ه معريف مادي او سیايس واقعیت  اسالمیزم د-ک په تو

ي. تورک مرشوطه دولت په  نوموړي مشاورین او متخصصین د عث امپراتورۍ په جریان کې راغلل او د ک

ه یې وموندله،  فورم ب یک پل ي یې د بریالیتوب رسه ال پیاوړي شول، د یوه دولتي ډیپل لپاره په  لسېزوزیاتره غ

رام کې د پام وړ نقش خان مو کلونو کې یې د شاه امان الله ۱۹۲۰شول او په تې افغانستان کې پا په سمونپال پرو

ه کو . ولوباوه رامونهله بېالبېل عث دغو فعالینو ه ي پيل پرو ي، عث ریفورم موډل ترویج عث، د ک -پان ک

ه معريف  ي او اسالمیزم د مادي او سیايس واقعیت په تو ي. تثبیت هد افغانستان په پراختیا کې د تورکيې ونک پدغه  ک

  واقع و.و په من کې تورکیزم سیالی-اسالمیزم او پان -افغانستان د امپریالیزم، پاندوره کې 
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راف یوه برخه:  یل یني دچې زموږ  په خدمت کولو، پاتې کیدو کې، او د افغانستان د خداداد دولت تهپه د یو کال لپاره دلته د 

تنې  ه اندازې زموږ د نیکونو  مامن دی، زموږ ری ېزهاورور او تر یو  لکه موږ چې خپل دولت او ملت ته خدمت  هدا د ن

و.  خه کار کوو چې د دواړو هیوادونو تر من موجودې مذهبي اړیکې په سیايس اړیکو بدلې ک کوو. موږ د زړه له کومي 

ب نرصالله خان ال دمخه د دواړو حکومتونو تر من د ديني او سيايس اړيکو ب ام او د هغه ورور جاللت خربې  جاللت

ې دي. حتی د واالحرضت  ویيل دي چې "افغانستان د عث دولت م دی ، په هغه صورت کې چې دا م کمزوری امیر ک

واک او مالت  خه  وي، عث دولت به هم کمزوری يش." ... زموږ د اړیکو اسايس موخه دا ده چې د خپلو اصيل رسچینو 

ته  وا لویه مانا دواړو لوریو ته خور کولو له الرې رامن منانو د استبداد،  تیري او ورک ه همکاري زموږ د د داخلې م،  زموږ 

ي ... هرچیري چې یې او د هغوی د نیونکو پالیسیو پروړاندې چې دوی امې یر   له تیرو کلونو راهیسې پيل کوي، د سپر په 

یو په هغومره کچه مو واک و یوال دری پیدا کولی شو.  نو له همدې املموږ یو بل ولرو او د بریدونو پروړاندې خپل  ه، ږ ن

ته کولو او د در تنې پوره کول بای یوپه هر حالت کې، او ژر تر ژره د دوستانه اړیکو رامن د د زموږ ترکستانونو او افغانستان غو

ه تررسه کېدنې لپاره  دا مناسبه او تضمن یتوب او مهم کار واويس. د دې چارې د   کېدونکې ده چې امیر سیايس استازو لوم

ی،  ی او ماته د باور لیک هم چمتو ک و ته یو رسمي مکتوب راولی ام تر ی  رو رسه لوم زه وکوالی شم له خپلو افغان مل

نی دولت پر وړاندې دو  لستان د عث ای شم. زموږ د اسايس قانون په اعالن او د پارملان په پرانستلو رسه، ان ته ک ستانه رامن
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