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 – 19، ھهرىكىتىنىڭ بايراقدارىويغىنىش ئىسالمىي ئ
   مۇتهپهككۇرى ۋە سىياسهتچىسىئهسىر ئىسالم

  
 جامالىددىن ئافغانى

)1897 – 1838(  
 

فدەر ئهل   سـه  ىددىن مۇھهممهد ئىبن  ىسهييىد جامال : ئهسلى ئىسمى 
  .ئافغانى ئهل ھۈسهينى

ــدىن ئهنگ  ــته ئامېرىكىــ ــسىردىن  غهربــ ــهرقته مىــ ــيهگىچه، شــ لىــ
 شهخـسلىرى   ستانغىچه قىلغان سهپهرلىرى، تهسىر كۆرسهتكهن    ھىندى

ىلغان ۋەقه ۋە ھهرىكهتلىرى، قالدۇرۇپ     ۋە جهمئىيهتلىرى، ئىشتىراك ق   
ــلهن  كهتـــكهن  ــالىپلىرى بىـ ــهرلىرى ۋە تـ ــىر ئىـــسالم – 19ئهسـ  ئهسـ
 پىكىر ۋە سىياسهت تارىخىنىڭ ئهڭ مۇھىم يېرىـدىن ئـورۇن           دۇنياسى

ــڭ   ــددىن ئافغانىنى ــان جامالى ــدە   ئالغ ــسى ھهققى ــات سهرگۈزەشتى  ھاي
ــۆپ      ــايىتى ك ــان ناھ ــرەك بولغ ــشى كې ــا چىقىرىلى ــۇقتىالئوتتۇرىغ ر ن

ئۇنىـڭ   ۋە مهنبهلهردە    بۇ ئهھۋال، ئۇنىڭ سهيياھالرچه ھاياتى    . مهۋجۇتتۇر
 بىـــرىگه زىـــت مهلۇمـــاتالردىن كېلىـــپ –بېـــرىلگهن بىـــر ھهققىـــدە 
بىـلهن بىـرگه،   شۇنىڭ ئۈچۈن، بۇ ھهقتىكى توغرا مهلۇماتالر     . چىقماقتا

ــاالش  ــان    –ت ــسىلىي باي ــاتالرنىڭمۇ تهپ ــان مهلۇم ــارتىش قىلىنىۋاتق  ت
  . قىلىنىشى الزىم دەپ قارايمىز

 يىلىنىــڭ – 1254مهنــبهلهردە، جامالىــددىن ئافغانىنىــڭ ھىجــرى 
ــدا   ــهئبان ئېيى ــالدى (ش ــل،    1838مى ــاي– 11 ـ يى ــانلىقى )  ئ تۇغۇلغ

لـــسا، ئۇنىـــڭ ھهم نهدە تۇغۇلغـــانلىقى بو. بىـــردەك قهيـــت قىلىنغـــان
ن  مۇناسىۋەتلىك بولغاچقا، بۇ ھهقتىكـى       مىللىتى ھهم مهزھىبى بىله   

.  تـــۈگىمهس مۇنازىرىنىـــڭ تېمىـــسى بولـــۇپ كهلمهكـــته –پـــۈتمهس 
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ــدىكى ئهســهدئابادتا تۇغۇلغــانلىقىنى،   ئافغانىنىــڭ ھهمهدان يېقىنلىرى
 هنلىكىنـى ئوتتۇرىغـا قويغـۇچىالر،    شۇڭا ئۇنىڭ ئىرانلىق ۋە شـىئه ئىك     

 – 1920( مىـرزا لۇتفـۇلالھ خـان        ىنى ئۇنىڭ جىيهنى دەپ تۇرۇۋالغان    ئۆز
شـهرھى  «ئىـسىملىك ئىرانلىـق بىـر كىـشىنىڭ      ) يىلى ۋاپات بولغان  

گه، ئافغانىنىـڭ    نـاملىق ئهسـىرى    »ارى سـهييىد جامالىـددىن    ھالۇ ئاسـ  
مهجمۇئــائى ئهســنادۇ  «ئىرانلىــق بىــر دوســتىغا قالــدۇرۇپ قويغــان     

ــاملىق ئهســهرگه، )  يىــل، تېهــران– 1963( »مهدارىقــى چــاپنه شــودە  ن
ئۇنىڭ ئىرانغا بهرگهن ئهھمىيىتى ۋە بـۇ دۆلهت بىـلهن مۇناسـىۋەتلىك            
پائالىيهتلىرىگه، پارسچىنى پىششىق بىلىشىگه، تۇغۇلغان يېـرى دەپ        

ېپىلىـشىغا، دادىـسىنىڭ ئىـسمىنىڭ      قارالغان يهردە تۇغقانلىرىنىڭ ت   
ىــسهپه، مهنتىــق ۋە باشــقا فدەر بولۇشــىغا، ئوقۇغــان ۋە ئوقۇتقــان پهلســه

ئىلىملىرىگه ۋە ئۇنىڭ ئىرانلىق ئىكهنلىكـى قهيـت قىلىنغـان بهزى            
 ئۇنىـڭ ئافغانىـستانلىق ئىكهنلىكىنـى،       .يالالرغا ئاساسالنماقتا ىماتېر

ــا قاراشـــلىق ئهســـهدئاباد يېزىـــسىدا    ــا يـــېقىن كـــۇنهر بازىرىغـ كابۇلغـ
ــا قو  ــانلىقىنى ئوتتۇرىغـ ــڭ كۈچ يغۇچىالرتۇغۇلغـ ــۇ ئۆزلىرىنىـ ــۈك مـ لـ

 تهرەپنىڭ ئىدىيىسىنى يوققا چىقىرىش     لىللىرى ئارقىلىق، قارشى  دە
ئافغانىنىــڭ ئىرانلىــق ئىكهنلىكىنــى ئوتتۇرىغــا . ئۈچــۈن تىرىــشماقتا

قويغۇچىالرنىڭ ئارىسىدا بۇ ھهقته مهخسۇس تهتقىقات ئېلىـپ بارغـان          
ــى ــدامه كه. ر. نىكك ــا پاك ــا نددى، ھۇم ــيه كهدۇر، ئ ــسىزادە ۋە . ، ئهلى قۇت

رق ۋە غهربلىــك تهتقىقــاتچىالر، ئافغــانى مۇخــالىپهتچىلىرى، باشــقا شــه
نــى قولىغــا ئالغــان نهســرىددىن شــاھتىن كېــيىن ئىــران رەھبهرلىكى

 نـى سـۈننىي ئىكهنلىكى  ئۇنىڭ ئافغانىستانلىق ۋە    .  بار بهزى كىشىلهر 
 ئهمهسلىكىنى ئوتتۇرىغـا قويغۇچىالرنىـڭ ئارىـسىدا        ياكى ئۇنىڭ شىئه  

، ى، بهزى تـالىپلىرى ۋە يېقىنلىرىـدىن باشـقا        بولسا، ئۇنىڭ تهرەپدارلىر  
ئهمىــر شــهكىپ مــۇھهممهد ئابــدۇھ، . بهزى غهربلىــك تهتقىقــاتچىالر بــار

ــى    ــۇھهممهد ئهل مهخزۇمــ ــى، مــ ــدۇلقادىر ئهل مهغرىبــ ــالن، ئابــ ئارســ
، رەشــىد رىــزا، مــۇھهممهد فهرىــد )ئافغانىنىــڭ ئهسلىمىــسىنى يازغــان(
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ــد    ــدان، ئاب ــورجى زەي ــسهاق، ج ــپ ئى ــدى، ئهدى ــى، ۋەج ۇرراھمان ئهررافىئ
ئابباس مهھمۇد ئهل ئهققـاد، ئهھـمهد ئهمىـن، ھهيـدەر باممـات، مهھمـۇد               

ــازغۇچى ۋە    ــق يـ ــىم، ئىرانلىـ ــۇھهممهد ئهل  قاسـ ــاتچىالردىن مـ تهتقىقـ
ــراھىم ئهس  قه ــاردىهى، ئىبـ ــۇدەررىس ئهل جىهـ ــۇرتهزا ئهل مـ ــى، مـ  زۋىنـ

ۋە سهفائى، ئابباس ئهل قۇممى قاتارلىق كىشىلهر ئافغانىنىڭ يېزىـق          
بۇ ئىپادىلهردە ئۇ ئۆزىنىـڭ  (ئېغىز ئارقىلىق بىلدۈرگهن ئىپادىلىرىگه    

، ئافغانىـستان  )ئافغانىـستانلىق ئىكهنلىكىنـى ئېنىـق ئىپـادىلىگهن    
تارىخى ھهققىدە يازغان بىر پارچه كىتابىغـا، ئافغانىـستاندا ياشـاۋاتقان           

ۋە  تۇغقان ۋە يېقىنلىرىغا، بهزى ئارخىپالردا قهيت قىلىنغـان          –ئۇرۇق  
ــدىغان     ــىتىپ بېرىـ ــى كۆرسـ ــستانلىق ئىكهنلىكىنـ ــڭ ئافغانىـ ئۇنىـ

مۇھهممهد ئابدۇلقادىر ئهھمهد پېشاۋۇردا تۇرغـان      . مهلۇماتالرغا تايانماقتا 
ۋاقىتلىرىدا، ئافغانى تۇغۇلغـان يهرگه بېرىـپ، ئۇنىـڭ تۇغقـانلىرىنى ۋە            
دادىــسىنىڭ ئىــسمى بىــلهن ئاتالغــان بىــر تۆپىلىكنىــڭ ئۈســتىدىكى 

مـــۇرتهزا ئهل جىهـــاردىهى قارشـــى . زناســـىنى تاپقانىـــدىئۆيىنىـــڭ ئى
ئافغـانى بىـلهن    ) يهنى ئافغانىنى ئىرانلىق دېگۈچىلهرنىـڭ    (تهرەپنىڭ  

ھهمهدانلىق سهييىد جامالىددىن ئهل ۋائىزىنـى ئالماشـتۇرۇپ قويغـان     
ئېهتىمـــاللىقىنى ئالغـــا ســـۈرگهن بولـــسا، ئهســـلى ئافغانىـــستانلىق 

غــۇالم ھۈســهين ئهل مۇســهۋى بىــر  بولــسىمۇ، ئىراقتــا ياشــاپ ئــۆتكهن  
ــېقىن يهردىكــى     ــا ي ئهســىرىنى تامــامالش مهقــسىتى بىــلهن ھهمهدانغ

، ئۇ يهردە شهخسهن ئۆزى ئېلىپ بارغان تهكـشۈرۈش         ئهسهدئابادقا بېرىپ 
ۋە تهتقىقات نهتىجىـسىدە، ئافغانىنىـڭ بـۇ يهردە تۇغۇلغانلىقىغـا دائىـر             

رنىـڭ قارىـشىچه،    شـۇڭا بۇال  . ھېچقانداق يىـپ ئۇچىغـا ئېرىـشهلمىگهن      
ئافغانىنىڭ ئىرانلىـق ئىكهنلىكىنـى ئوتتۇرىغـا قويغۇچىالرنىـڭ ئهڭ          
ــدۇر      ــابى ئويدۇرمى ــڭ كىت ــرزا لۇتفۇلالھنى ــان مى ــى بولغ ــوڭ دەلىل . چ

دەرۋەقه، كىتــــاب تهقرىزىمــــۇ ئهھۋالنىــــڭ شــــۇنداق ئىكهنلىكىنــــى  
بۇ ھهقته ئالغا سۈرۈلگهن باشقا خۇسۇسالر بولـسا،        . ئىسپاتالپ بهرمهكته 

ق ۋە كهســكىن دەلىلــلهر ئالدىــدا بىــر يــۈرۈش تهخمىــن ئورنىغــا  ئوچــۇ
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تېخىمۇ كهسكىن دەلىللهر ئوتتۇرىغا چىققانغا قهدەر،      . چۈشۈپ قالماقتا 
ــا قىلغـــان شـــۇ ســـۆزلىرى ئافغانىنىـــڭ ئهھـــ  قايىـــل مهد ئاغائوغلىغـ

 –مېنىـڭ ئاتـا     «: قىالرلىق دەلىل سۈپىتىدە قوبۇل قىلىنىشى الزىـم      
.  بولـۇپ، كېيىـنچه ھهمهدانغـا كـۆچكهنىكهن        مهراغـالىق ئانام ئهسلىدە   

مهن ھهمهداندا تۇغۇلدۇم، ئهمما مهن تېخـى بـوۋاق ۋاقتىمـدا دادامنىـڭ             
ــانلىقى ئۈچــــۈن ئافغانىــــستانغا ھىجــــرەت   ئىــــشلىرى راۋاج تاپمىغــ

بـۇ سـۆزلهر ئهينـى ۋاقىتتـا ئۇنىـڭ       » .قىلىشىمىزغا توغرا كهلگهنىكهن  
ىــدىيهلهرگىمۇ تــوغرا ئــازەرى تۈركلىرىــدىن ئىكهنلىكــى ھهققىــدىكى ئ

ئۇنىــــڭ ســــهييىد ئۇنــــۋانى ۋە ھۇســــهينى تهخهللۇســــى . كهلمهكــــته
نهسهبىنىڭ ھهزرىتى ھۈسهينگه تاقىشىدىغانلىقى ھهققىدىكى قاراشقا      

  . تايانماقتا
ــلهپكى       ــۇردى ۋە دەس ــدا ت ــشىغىچه كابۇل ــهككىز يې ــون س ــانى ئ ئافغ

ئانــدىن . فدەردىن ئۆگهنــدىبىلىملهرنــى ئــالىم ســۈپهت دادىــسى ســه    
سهپه، تازلىرىدىن تىل، تارىخ، دىـن، پهلـ  هملىكهتنىڭ ئهڭ مهشهۇر ئۇس   م

 كېيىـنچه،   .ماتېماتېكا، تىببى ۋە سىياسهت سـاھهلىرىدە دەرس ئالـدى        
. تېخىمــۇ مــول ئىلىــم تهھــسىل قىلىــش ئۈچــۈن ھىندىــستانغا بــاردى

ــا     ــى ئوتتۇرىغـــ ــىئه ئىكهنلىكىنـــ ــق ۋە شـــ ــڭ ئىرانلىـــ ئافغانىنىـــ
ــۇ ب  ۈگهتكهنــدىن اشــالنغۇچ مهلۇمــاتىنى تقويغۇچىالرنىــڭ قارىــشىچه، ئ

زۋىـن ۋە تېهـران ئـارقىلىق نهجهفـكه ئېلىـپ           كېيىن، دادىسى ئـۇنى قه    
ۋە مۇجتهھىد شـهيخ مـۇرتهزا       ئۇ بۇ يهردىكى مهشهۇر شىئه ئالىم     . بارغان

ــدىن كېــين    ــۆت يىــل تۇرغان ــسارىدىن دەرس ئالغــان، ئىراقتــا ت ئهل ئهن
رغــان ئافغــانى ياۋرۇپــا بــۇ يهردە ئىككــى يىــل تۇ .ھىندىــستانغا بارغــان

ئىلىم ۋە ئهدەبىيـاتى بىـلهن تونۇشـقان، بۇرۇنـدىن تارتىـپ كاللىـسىغا              
كىرىۋالغـــان ئىـــسالھات پىكـــرى ھىندىـــستاندا تېخىمـــۇ ئوچـــۇق      

ئافغـانى ھهج مهقـسىتى     . ئىپادىلىنىشكه ۋە كۈچلىنىـشكه باشـلىغان     
بىلهن چىققان سهپىرىدە بىـر مۇنچىلىغـان مهملىكهتـلهرگه يولۇقـۇپ،           

 يىلـى   – 1273تهبىقه ئىنسانلىرى بىلهن كۆرۈشـكهن ۋە ھىجـرى         ھهر  
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 ھهج ئىبــادىتىنى  مهككىـگه يېتىـپ بېرىـپ،   ) يىـل – 1857مىـالدى  (
لىققـا ئاساسـالنغاندا، بـۇ ھهج مهۋسـۈمىدە         بۈيۈك ئېهتىمال . ئادا قىلغان 

ئۇنىڭ كاللىسىدا ئىككى ھهرەمنى مهركهز قىلغان ئىـسالم بىرلىكـى          
ــقان ھهج  . غانپىكــــرى بىخلىنىــــشقا باشــــلى  بىــــر يىــــل داۋامالشــ

ــان جا   ــستانغا قايتق ــيىن ئافغانى ــدىن كې ــانى،  زىيارىتى ــددىن ئافغ اللى
ــت مۇھهممهد ــزمىتىگه   دوســ ــدىكى دۆلهت خىــ ــان ھۆكۈمرانلىقىــ خــ

، 1279ھىجــرى (خاننىــڭ ئۆلۈمىــدىن كېــيىن  مۇھهممهد. قاتناشــقان
، مهيدانغا كهلگهن تهخـت تالىـشىش كۈرىـشىدە ئافغـانى      )1863مىالدى  

 ئۇتۇپ چىققان ۋە ئافغـانى بـاش ۋەزىـرلىككه          هزەمللىغان مۇھهممهد ئ  قو
   .تهيىنلهنگهن

مۇھهممهد ئهزەمنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى ئۆزلىرىنىڭ ئىشغالىيهتچى     
لىــزلهر، ئۇنىــڭ رەقىبــى شــىر  ۇددىئاســىغا ئۇيغــۇن كــۆرمىگهن ئىنگم

شـىر ئهلـى تهختنـى تارتىۋالغانـدىن        . ەم بهرگهن ئهلىگه ئىقتىسادى يارد  
ۋەتىنىنىـڭ  . د ئهزەم ئىرانـدىن پانـاھلىق تىلىـگهن       ن، مۇھهممه كېيى

ــته  ــۈكى ۋە مۇس ــۈزگهن ئىنگلىزله ھۆرل ــان يهتك ــڭ قىللىقىگه زىي رنى
ــارەتچى    دىققىتىنـــى جهلـــپ قىلماســـلىق ئۈچـــۈن، ئـــاددى بىـــر تىجـ
سۈپىتىدە ھىندىستانغا ئۆتۈپ كهتمهكچى بولغان ئافغانىنىـڭ شـۇنچه         

دۆلهت ئهركــانلىرى ئــۇنى . گهنىــشچانلىقى مهغلــۇبىيهتكه دۇچ كهلــتىر
ناھايىتى كۆركهم مۇراسىم بىلهن كۈتۈۋالغاچقـا، ئۇنىـڭ ھىندىـستانغا          

چىدە پۈتـۈن ھىندىـستانغا     يېتىپ كهلگهنلىكى قىسقىغىنه ۋاقىت ئى    
 نىئۇنىـڭ شـۇنچه ئېتىبارغـا ئېلىنىـپ كېتىۋاتقـانلىقى         . پۇر كهتـكهن  

نىـڭ دەرھـال   لىز ھۆكـۈمىتى ئۇ  بىئارام بولغان ئىنگ  ئىنتايىن  كۆرۈپ،  
لىـــزلهرگه ئىنگ. ىــستاندىن چىقىـــپ كېتىــشىنى بىلـــدۈرگهن  ھىند

ــى     ــستان خهلقىن ــانى ھىندى ــۆرلىگهن ئافغ ــۇ ئ ــانى تېخىم ــان پىغ  بولغ
سىلهر ئىنسان بولماي، پاشـا بولـۇپ       ! ئهي مۇسۇلمانالر «: ئاگاھالندۇرۇپ

لىزلهرنىـڭ   ۋىـز ئـاۋاز ئىنگ    –قالغان بولساڭالر، سىلهردىن چىققان ۋىز      
ــوالتتى  –قــۇالق  ــكهن ب ــستانلىقالر. مېڭىــسىنى يهپ كهت ! ئهي ھىندى
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ــساڭالر، ئهنگ ســىلهر ســۇ ت ــۆز  اشپاقىــسى بولغــان بول ــارىلىنى ئ لىــيه ئ
» ...ئورنىــــدىن ســــۆكۈپ، دېڭىزغــــا غهرق قىلىــــۋەتكهن بــــوالتتىڭالر

 1870. ائهت ئاتا قىلغۇچى سۆزلهرنى قىلغـان      شىج –دېگهندەك غهيرەت   
رغان ئافغـانى، بـۇ يهردە قىرىـق كـۈن          مىسىرغا با  يىلالرنىڭ بېشىدا،    –

ــپ،      ــدىن ۋاز كېچىـ ــرىش خىيالىـ ــا بېـ ــيىن، ھىجازغـ ــدىن كېـ تۇرغانـ
ــشۇرۇۋالغان    ( ــدۇلئهزىزدىن تاپ ــۇلتان ئاب ــالنغاندا، س ــا ئاساس ئېهتىمالغ

ــائه  ــا بىن ــان  ) نچاقىرىقق ــا چىقق ــاراپ يولغ ــستانبۇلغا ق ــى . ئى ــۇ تېخ  ئ
هرگه يېيىلىـپ    شـۆھرىتى ھهمـمه ي     –ئىستانبۇلغا بارماي تۇرۇپال، نـام      

.  ئېتىبارغــا ســازاۋەر بولغــان   –بولغاچقــا، ناھــايىتى كاتتــا ھــۈرمهت     
زىـر  باش ۋە . ە ياشالر ئۇنىڭغا ھهمسۆھبهت بولغان    ئالىمالر، يازغۇچىالر ۋ  

ت پاشـا،   ففه، فۇئـات پاشـا، سـه      لى پاشا ئۇنى زىيارەت قىلغاندىن سىرت     ئه
ىـڭ بىـلهن    ۇنھـسىن ئهپهنـدى قاتـارلىقالر ئ      مۇنىف ئهپهندى ۋە خوجا ته    

ۋە » بۈيــۈك مائارىــپ مهجلىــسى«ئۇنىــڭ . يــېقىن مۇناســىۋەت قۇرغــان
گه ئهزا بولغــانلىقى زىكىــر قىلىنغــان بولــسىمۇ، »دانىــش ئهنجــۈمهنى«

 ئهزا بولغــانلىقى ئېنىــقگه » دانىــش ئهنجــۈمهنى«ئــارخىپالردا ئۇنىــڭ 
ــت قىلىن ــانمىقهي ــبهلهردە يهنه. غ ــمانىيالر « ئۇنىــڭ مهن ــى ئوس » يېڭ
ئهممــا .  پــات ئۇچرىــشىپ تۇرغــانلىقىمۇ خــاتىرىلهنگهن –بىــلهن پــات 

ــ« ــمانىيالريېڭ ــستانبۇلغا ئه »ى ئوس ــڭ ئى ــدىن   نى ــانىڭ ۋاپاتى ــى پاش ل
 ئېتىبارغـا ئېلىنـسا، ئۇنىـڭ بىـلهن         –كېيىن كىرگهنلىكـى دىقـقهت      

ئۆزلىرىنىڭ ئهمهس، بهلكى تهرەپدارلىرىنىڭ كۆرۈشكهنلىكىنى قوبۇل      
 – 2 ـ يىـل   1870» رىلفۇنـۇنى ئوسـمانىي دا «. قىلىـشقا تـوغرا كېلىـدۇ   

ھــسىن ئهپهنــدىنىڭ تــۈركچه،    كــۈنى، مــۇدىر خوجــا ته  – 20ئاينىــڭ 
 ئهپهنـدىنىڭ فرانـسۇزچه نۇتـۇقلىرى    ئارىـستىكلى ئافغانىنىڭ ئهرەبچه،  

مهدرىـــسه . ۋە شـــهيخ ئـــارىف ئهپهنـــدىنىڭ دۇئاســـى بىـــلهن ئېچىلـــدى
 ىــسالمشهيخۇلئ. ئۆلىمــالىرى دارىلفۇنۇنغــا ســوغۇق مۇئــامىله قىلــدى 

دە  »مائارىـــپ مهجلىـــسى«ن فهھمـــى ئهپهنـــدىمۇ ئافغانىنىـــڭ ھهســـه
ئوتتۇرىغا قويغان پىكىر ۋە تهكلىپلىرى تۈپهيلىدىن، ئۇنىڭغا دۈشمهن        
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ھسىن ئهپهندىنىڭ تهلىپىگه بىنـائهن،   ته. كۆزى بىلهن قارىماقتا ئىدى   
 نىــڭ» ىلىـشلىرى خهلـق يىغ «شـۇ يىلـى رامىـزان ئېيىــدا باشـالنغان     

ــدە، ئافغا ــڭبىرى ــنىنى ــۈرى   پهل ــهنئهت ت ــۇ س سهپه ۋە پهيغهمبهرلىكنىم
قاتارىـــدا قويۇشـــى، مۇخـــالىپهتچىلهر ئۈچـــۈن تېپىلغۇســـىز پۇرســـهت  

ئهسلىدە، ئافغـانى تۈركچىـسىنىڭ يېتهرسـىزلىكىنى       . يارىتىپ بهردى 
 قىلماسلىقنى ئېيتقان بولسىمۇ،    سهۋەب كۆرسىتىپ، يىغىلىشتا سۆز   

 ر پـارچه تېكىـست    ھسىن ئهپهندىنىڭ چىڭ تۇرۇۋېلىـشى بىـلهن بىـ        ته
هممهد ئهپهنـدى،   ھتهييارالپ، مائارىپ نـازىرى سـهففهت پاشـا، مۇنىـف مـۇ           

ئـۇالر  . قاتارلىقالرغـا ئهۋەتكهنىـدى    پاشـا    هممهدھشىرۋانىزادە رۈشـدۈ مـۇ    
ــدىغانلىقىنى    ــه بولىـ ــقه دوكـــالت بهرسـ ــاقتۇرۇپ، خهلقـ تېكىـــستنى يـ

ىيـاج  دوكالتىدا جهمئىيهتنى ھايات ۋە ئېهت    ئافغانى  . تهستىقلىغانىدى
ــۇ ئېهتىيــاجالرنى    ــگه ئوخــشىتىپ، ب ــدىن تىرىــك بهدەن نۇقتىئىنهزىرى

 ۋەقامدايـــدىغان ســـهنئهتلهرنى بهدەن ئورگـــانلىرى بىـــلهن، ھـــېكمهت  
ــ    لهن ئارىالشــتۇرۇپ قويــۇپ،  پهيغهمبهرلىكنــى بولــسا، روھ ۋە جــان بى

ىلــــى بولىــــدىغانلىقىنى،  يهتك مهرىــــپهت ئــــارقىلىق  ھــــېكمهتكه
 قالىـدىغانلىقىنى، شـۇڭا ئۇنىـڭ دىنغـا         ھاكىمنىڭ بهزىدە خاتالىشىپ  

قارشى سۆزلىرىگه بويسۇنماسلىق كېرەكلىكىنى، پهيغهمبهرلىكنىـڭ      
بولسا، ئالالھنىڭ ئىلتىپاتى ئىكهنلىكىنى ۋە ئۇالرغا ئىتائهت قىلىش        

مۇخـــــالىپهتچىلهر ئۇنىـــــڭ . كېرەكلىكىنـــــى بايـــــان قىلغانىـــــدى
ال تۇتۇۋالغـان   نىدېگهن سـۆز  » نئهتتۇرپهيغهمبهرلىك سه «: دوكالتىدىكى
دەرس . ن فهھمــى ئهپهنــدى ئافغــانىنى كاپىرغــا چىقــاردىبولــۇپ، ھهســه

ــولالش    ــسالمنى قــ ــدىمۇ شهيخۇلئىــ ۋەكىلــــى خېلىــــل فهۋزى ئهپهنــ
 ئىــسىملىك بىــر پــارچه رىــساله »ئهس ســۇيۇفۇل قهۋاتــى«مهقــسىتىدە 

ــازدى ــسالم . يــ ــائهتنى  ەۋشهيخۇلئىــ ــارقىلىق جامــ ــۇتبىلهر ئــ ز ۋە خــ
شـۇنىڭ بىـلهن،    . ا چارىسىز قالـدى   غانى ئوتتۇرىد كۈشكۈرتتى، ئهمما ئاف  

بـۇ  . لى پاشا ئافغانىنىڭ دۆلهتتىن چىقىـپ كېتىـشىگه قـارار بهردى          ئه
توختىتىلـدى ۋە   »  يىغىلىـشى  خهلـق «پىتنىنى بېسىقتۇرۇش ئۈچۈن    
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ــا ته ــالندى  خوجـ ــپ تاشـ ــسىدىن ئېلىـ ــدى ۋەزىپىـ ــسىن ئهپهنـ ــۇ . ھـ شـ
ــۇپ ئىــشلهۋاتقان،   ــازىرى بول ت پاشــا ۋە ســهففه مهزگىلــلهردە ئهدلىــيه ن

ئافغــانى بىــلهن خۇسۇســىي ســۆھبهت ئېلىــپ بارغــان ۋە ئافغانىنىــڭ   
ــۇلتان    ــنچه سـ ــا، كېيىـ ــان جهۋدەت پاشـ ــستىنى ئوقۇغـ دوكـــالت تېكىـ
ــشى      ــڭ ياخ ــدا ئافغانىنى ــارچه دوكالتى ــر پ ــۇنغان بى ــدكه س ئابدۇلههمى
گېپىنــى قىلغــان ۋە ئۇنىــڭ ھهققىــدىكى پىتنىنىــڭ پۈتــۈنلهي خاتــا   

ــپ چ  ــشتىن كېلى ــدى چۈشىنى ــانلىقىنى ئىپادىلىگهنى ــانى . ىقق ئافغ
ــدا ئــۆزىنى ئۇزىتىــپ چىققــۇچىالردىن    ــايرىلىش ئالدى ئىــستانبۇلدىن ئ

: بىرىنىــڭ شهيخۇلئىــسالم ۋە دىــن ھهققىــدە ئېيتقــان ســۆزىگه قارىتــا 
بـۇ ئىككـى    . مىللهت دىنسىز ۋە دۆلهتسىز مهۋجۇت بولـۇپ تۇرالمايـدۇ        «

ــله     ــى بى ــك بولۇش ــۇلى ھهق ۋە كېرەكلى ــڭ ئ ــن  ئامىلنى ــاراۋەر، دى ن ب
بولـــسا، ھۆكۈمرانالرنىـــڭ ئىـــستىبداتى لىـــق بىـــلهن، دۆلهت يخۇراپى

بۇنداق ۋاقىتالردا، ئىسالھات ئېلىـپ     . بىلهن زىيانكهشلىككه ئۇچرايدۇ  
ــم  ــرىش الزى ــى    . بې ــلهن ئهمهس، بهلك ــسى بى ــۇلتاننىڭ ئىرادى ــانۇن س ق

دەپ جــاۋاب » خهلقنىــڭ ھــۈر ئىرادىــسى بىــلهن يولغــا قويۇلۇشــى الزىــم
ــن، دۆلهت ۋە    بېــرى ــارەن دى ــن ئېتىب ــۇ دەۋرلهردى ــارقىلىق، تېخــى ئ ش ئ

  . مىللىي ئىرادە ھهققىدىكى مۇھىم چۈشهنچىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى
مهلۇم مهزگىل دەم ئېلىش ئۈچۈن قاھىرەگه       يىلى   – 1871ئافغانى،  

ــاردى ــسى ۋە     . ب ــانىڭ ئىللىــق مۇئامىلى ــاد پاش ــر رىي ــاش ۋەزى ــا ب ئهمم
 جـاي ئايرىـپ     ۇش مائـاش بىـلهن بىـر قـورو          رئۇنىڭغا ئايلىق مىـڭ قـۇ     

بېرىــشى، ئهتراپىغــا يىغىلغــان ئوقۇغــۇچى ۋە مهســتانىلىرىنىڭ چىــڭ 
ئافغــانى . تۇرۇۋېلىــشى، ئــۇنى مىــسىردا تــۇرۇپ قېلىــشقا مهجبۇرلىــدى 

ــقا      ــدىن باش ــۈمه كۈنى ــدا، ج ــهككىز يىــل جهريانى ــان س ــسىردا تۇرغ مى
پوچتـا  « ئـۆتهتتى ۋە     ۋاقىتالردا ئهزھهرگه بارمايتتى، دەرسـلىرىنى ئۆيـدە      

دەسـلهپته ئىلمىـي    . دىكـى سـۆھبهتلهرگه قاتنىـشاتتى      »قهھۋەخانىسى
 ئاستا سىياسىي دەرسـلهرمۇ     –پهنلهردىن باشالنغان دەرسلىرىگه، ئاستا     

ھىــدىۋ ئىــسمائىل پاشــا مۇســتهبىت، زالىــم ۋە ئىــسراپخور . قېتىلــدى
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ــانلى  قى بولغـــانلىقى، دۆلهتنـــى قهرز ۋە مـــۇنقهرزلىككه مـــۇپتىال قىلغـ
ھىـدىۋنىڭ ئـوغلى تهۋفىـق      . ئۈچۈن، ئافغانى ئۇنىڭغا مۇخالىپ چىقتى    

ــلهن مــ  ــوغلى ھ همهد ئهمھۇبى ــڭ ئ ــابهتته   هلىنى ــسىدىكى رىق ــم ئارى لى
ــدى  ــى قوللىـــ ــقا يهرلهردە  . تهۋفىقنـــ ماســـــون «مىـــــسىردا ۋە باشـــ

نىــڭ پائــالىيهتلىرى ھهققىــدە مهلۇمــات ئالغانــدىن ①»تهشــكىالتلىرى
ئىـــسكوچ « ئاشـــۇرۇش ئۈچـــۈن كېـــيىن، ئـــۆز مهقـــسىتىنى ئهمهلـــگه 

بـــۇ تهشـــكىالتنىڭ . غـــا كىـــردى»ماســـون تهشـــكىالتى) ئىـــسالندىيه(
سىياسهتكه ئارىالشماسـلىقى ھهققىـدە چىققـان مۇنازىرىـدىن كېـيىن،           

ــۇ  . تهشــكىالتتىن چىقىرىلــدى ــد «شــۇندىن كېــيىن، ئ فىرانــك گىران
 بــۇ تهشــكىالتنىڭ .ارمىقىــدا مىللىــي تهشــكىالت قــۇردى ق» ئورىيهنــد
ــدىن كــۈنگه ئهزاســى  مــۇھىم شهخــسلهر، بهزى . كۆپىيىــپ كهتتــىكۈن

ئافغانىنىـڭ  . ئالىمالر ۋە دۆلهت ئهربـابلىرى بـۇ تهشـكىالتقا ئهزا بولـدى           
بىر شۆبىگه  ىالتنىڭ شۆبىلىرى قۇرۇلدى ۋە ھهر    تهكلىپى بىلهن، تهشك  

ــسى      ــۆزىتىش ۋەزىپىـ ــشلىرىنى كـ ــستىرلىكنىڭ ئىـ ــردىن مىنىـ بىـ
هن ئىقتىساد تهكشۈرۈلۈپ تهنقىـد     قااليمىقان ئىشلىتىلگ . تاپشۇرۇلدى

ــارقىلىق خهلقــقه ئۇقتۇرۇلــدى   ــات ئ  .قىلىنىــپ، يىغىلىــش ۋە مهتبۇئ
كۆپ ئۆتمهي، دادىسىنىڭ ئورنىغا چىققان ۋە بـۇ تهشـكىالتنىڭ ئهزاسـى          
بولغــان تهۋفىــق، ئافغــانى ۋە تهشــكىالتىنىڭ پائالىيهتلىرىــدىن بىــزار 

ت ئېلىپ بېرىـپ،    بولغانلىقى ئۈچۈن، ئافغانى بىلهن خۇسۇسىي سۆھبه     
جاھالهتلىك جهمئىيهت ئۈچـۈن بـۇ خىـل پائـالىيهت ۋە ئىـسالھاتالرنى             
. ئېلىپ بېرىش ۋاقتىنىڭ تېخى يېتىـپ كهلمىگهنلىكىنـى ئېيتتـى         

ئهمما ئافغـانى ئۇنىـڭ سـۆزلىرىنى رەت قىلىـپ، خهلقـقه ئىمكـانىيهت،              
ــشىش       ــشالرغا ئارىلى ــدارىي ئى ــلهن ئى ــولى بى ــس ي ــۈك ۋە مهجلى ھۆرل

تهۋفىـق پاشـا    . ىلىشى كېرەكلىكىنـى ئوتتۇرىغـا قويـدى      پۇرسىتى بېر 
ھهم بۇ سۆھبهتتىن مهمنۇن بولمىـدى ھهم ئافغانىغـا بولغـان ئىچكـى             

                                                 
فرانسىيىلىك : »ماسون تهشكىالتى« ①  
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ىن، ئافغانىنىــڭ يهنه بىــر تهرەپــت . ھېســسىياتىنى مهخپىــي تــۇتتى  
 كونـــسۇلخانا ،لىـــز ھۆكـــۈمىتىائـــالىيهتلىرىنى ياقتۇرمىغـــان ئىنگپ

لهتـتىن چىقىرىلىـشىنى    ئارقىلىق تهۋفىـق پاشـادىن ئافغانىنىـڭ دۆ       
 ھۆكـۈمهت بىـر ئۇقتـۇرۇش چىقىرىـپ،         شۇنىڭ بىـلهن،    . تهلهپ قىلدى 

هشــكىالت قۇرغــانلىقى ئافغانىنىــڭ ياشــالرنى تهشــكىللهپ مهخپىــي ت
ــىنى      ــلهن كۆرۈشۈش ــڭ بى ــڭ ئۇنى ــاپالپ، خهلقنى ــان چ ــدە بوھت ھهققى

   . چهكلىدى ۋە ئۇنىڭ دۆلهتتىن چىقىرىلىدىغانلىقىنى ئېالن قىلدى
 مىــسىردىكى ســهككىز يىللىــق ھاياتىــدىن مــۇھىم ئىــش ئافغــانى

ئـۈچىنچى  ىرىنى قالدۇرۇپ،   اگىرتالر ۋە قوللىغۇچىل   ش –ئىزالر، تالىپ   
تهبىئهتـشۇناسلىققا  ”ھهيدەرئابادتا  . ھىندىستانغا سهپهر قىلدى  قېتىم  
ــيه ــازدى  “رەددى ــاب ي ــر كىت ــسىدا بى ــمهد  .  تېمى ــهييىد ئهھ ــانى س ئافغ

لىـــق ســـۆزلىرىنىڭ پوزىتىۋىزىمخاننىـــڭ دىـــن ھهققىـــدە ئېيتقـــان 
لىـــزلهر ئۈچـــۈن كـــۆپ نالر ئۈچـــۈن زىيـــانلىق، ئهممـــا ئىنگمۇســـۇلما

ئۇنىـڭ خهلىپىلىـك    . ىـدى لىق ئىكهنلىكىنى چۈشىنىپ يهتكهن   پايدى
ھهققىــــدە بىــــر كىتــــاب يازغــــانلىقى، ئهممــــا كىتــــابى مۇســــادىرە  

لىـزلهر  ئىنگ. اپ كهتكهنلىكـى ئېيتىلماقتـا    ققىلىنغانلىقى ئۈچۈن يو  
ئــۇرابى پاشــا ئىــسيانىنى كهلــگهن ەپــتىن، مىــسىردا مهيــدانغا بىــر تهر

 – مىسىرغا تۈركـۈم     ) يىلىنىڭ ئاخىرلىرى  -1882(ئۈچۈن  باستۇرۇش  
مىــسىر ”تۈركــۈملهپ ئهســكهر ئهۋەتــسه، يهنه بىــر تهرەپــتىن، ئافغانىغــا 

لىـز  شى ئۈچۈن ھىندىـستان خهلقىنـى ئىنگ      ئىسيانىنىڭ زەپهر قازىنى  
ۇتتــادا كدەپ قــارىالپ، ئــۇنى كال “ ىھۆكــۈمىتىگه قارشــى كۈشــكۈرتت  

لىـزلهر  مىـسىر ئىـسيانى باسـتۇرۇلۇپ، ئىنگ      . نهزەربهند ئاستىغا ئالـدى   
ــانىنى ھىندىـــستان    ــيىن، ئافغـ ــدىن كېـ ــا ئالغانـ ــۈمهتنى قولىغـ ھۆكـ

باشقا بىـر كـۆز قاراشـقا قارىغانـدا، ئـۇ ئـۆز             . چېگرىسىدىن چىقىرىۋەتتى 
  .  فرانسىيهگه كهتكهنلىيهگه، ئاندىن ئهنگئىختىيارلىقى بىلهن ئاۋۋال

ــلهن      ــشى بىـ ــتىم كېلىـ ــى قېـ ــستانغا ئىككىنچـ ــانى ھىندىـ ئافغـ
باشلىنىپ، ئاخىرقى قېتىم ئايرىلىشى بىلهن ئاياغالشقان ھاياتىنىڭ       
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 ئـــۆز مهقـــسىتىنى بىـــر قهدەم )ئىككىنچـــى قىـــسمى(بـــۇ قىـــسمىدا 
بــۇ مهزگىــل  . گهن ھالــدا ئهمهلــگه ئاشۇرۇشــقا تىرىــشتى   لىرىئىلگىــ

ــڭ سىي  ــدە، ئۇنى ــشلىكىدىنمۇ    ئىچى ــي كى ــشىلىكى ئىلمى ــىي كى اس
 ئوقۇتـۇش ئىـشلىرىنىڭ خهلـق ئىچىـدە         –ئوقـۇ   . مۇھىم ئورۇندا تۇردى  
نىــڭ زامــان ئېهتىياجىغــا قــاراپ شهرھلىنىــشى ۋە راۋاجلىنىــشى، دىن

تهسىرچانلىققا ئىگه قىلىنىشى، خهلقنىڭ رەھبهرلىـك قۇرۇلمىـسىغا        
جنهبىيلهرنىـڭ  قاتنىشىشى، ئىستىبداتقا قارشى كۈرەش قىلىش ۋە ئه      

ــرىش    ــادىله ئېلىـــپ بېـ ــى مۇجـ ــىتىگه قارشـ ــشغالىيهتچى سىياسـ ئىـ
  . قاتارلىقالر ئۇنىڭ ئهڭ مۇھىم سىياسىي پائالىيهتلىرى ئىدى

بـولغىچه   يىلىـدىن ۋاپـات      – 1883 جامالىددىن ئافغانى ھاياتىنىـڭ   
داۋامالشــــقان ئــــۈچىنچى قىــــسمىدىكى پىكىــــر ۋە ) يىــــل _ 1897(

ــ    سالم دۆلهتلىرىنىــــڭ دىــــن ۋە  پائــــالىيهت ساھهســــى پۈتــــۈن ئىــ
ئافغـانى  . سىياسهتتىكى ئورتاق مهسىلىلىرىنى ئـۆز ئىچىـگه ئالماقتـا        

ھاياتىنىـــڭ ئالـــدىنقى قىـــسىملىرىدا مهلـــۇم دۆلهتنـــى ئهجنهبـــى      
ــويغىتىش ۋە    ــاڭنى ئ بويۇنتۇرۇقىــدىن قۇتۇلــدۇرۇش ئۈچــۈن مىللىــي ئ
ۋەتهن سۆيگۈســـىنى قۇۋۋەتلهندۈرۈشـــكه تىرىـــشقان بولـــسا، ئـــاخىرقى  

تهھكهم مىدا بــــارلىق ئىــــسالم دۆلهتلىــــرى ئارىــــسىدا مۇســــ قىــــس
ــى، ــىۋەتلهرنىڭ قۇرۇلۇشـ ھهر تهرەپلىمىلىـــك ھهمكارلىقنىـــڭ  مۇناسـ

 مۇسـتهقىللىقنى قولغـا      كېلىـشى ۋە بـۇ ئـارقىلىق ھۆرلـۈك،         مهيدانغا
ىڭ ئهمهلـگه ئېشىـشى     كهلتۈرۈپ، ئىسالم بىرلىكى ئىدىئولوگىيىسىن   

ــاۋۋال ئا.  تىرىـــشتىئۈچـــۈن ــانلىقى ۋە ئافغانىنىـــڭ ئـ ــا بارغـ مېرىكىغـ
ئامېرىكا گىراژدانلىقىغـا ئـۆتمهكچى بولغـانلىقى، ئهممـا كېيىـنچه بـۇ             
پىكىردىن ۋاز كېچىپ، لوندونغا كهتكهنلىكى رىۋايهت قىلىنسىمۇ، بـۇ         

لىيهدە كـۆپ   ئافغانى ئهنگ  .لىقى گۇمانلىقتۇر  يالغان - رىۋايهتنىڭ راست 
ــى   ــۈپ كهتت ــسىيهگه ئۆت ــايال فران ــۆتمهي، . تۇرم ــۆپ ئ ــسىرلىق ۋە ك  مى

ــان    ــدىن قۇرۇلغ ــدارلىرى تهرىپى ــستانلىق تهرەپ ــۇل «ھىندى ئهل ئۇرۋەت
ئهركىن دۆلهتته ئهڭ شهرەپلىك تىـل      ” نىڭناملىق جهمئىيهت  »ۋۇسقا
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ــى( ــان تىلــ ــ) قۇرئــ ــشنى“ لهنبىــ ــان گېزىتنىــــڭ  چىقىرىــ ئويلىغــ
ئانــدىن، ئــۇ كــۈنلهردە ســۈرگۈن . مهســئۇللىقىنى ئــۆز ئۈســتىگه ئالــدى

ۋە دوســتى مـۇھهممهد ئابــدۇھنى جهمئىيهتنىــڭ  قىلىنغـان شــاگىرتى  
نامىدا چىقىرىلىۋاتقان گېزىتنىـڭ بـاش يازغۇچىـسى قىلىـش ئۈچـۈن            

ئافغـانى بىـلهن ئابـدۇھنىڭ بىـر     . بېيرۇتتىن پارىژغا تهكلىپ قىلـدى   
ئاساســـقا تايىنىـــپ تـــۇرۇپ تهرەققىـــي قىلـــدۇرغان جهمئىيىتىنىـــڭ 

ــشانى ــۇكى،نى ــۇالر   ش ــۆبىلىرى ۋە  ئ ــان ش ــاقچى بولغ ــيهت قۇرم  جهمئى
  گېزىــت نهشــر قىلىــش، تــارقىتىش، بــۇبىــلهنئهزالىرىنىــڭ يــاردىمى 

ــارقى ــۆگىتىش ئ ، شــهرق مىللهتلىرىنــى  لىق مۇســۇلمانالرغا ئىلىــم ئ
ئويغىتىــپ، ئــۇالرنى غهرب مۇســتهملىكىچىلىرىنىڭ بويۇنتۇرۇقىــدىن 
ــق       ــا اليى ــڭ ئېهتىياجىغ ــدە زاماننى ــسالم دۆلهتلىرى ــدۇرۇش، ئى قۇتۇل

جهمئىيهت مهخپىي بولۇپ،   . ئېلىپ بېرىش ئىدى  شهكىلدە ئىسالھات   
، ئىـش   يدىغانلىقىغاجهمئىيهت ئهزالىرىنىڭمۇ مهخپىيهتلىكنى سـاقال    

ــان ھــۆكمى بىــلهن ئېلىــپ    – ــدا قۇرئ ــسىز ھال  ھهرىكهتلىرىنــى شهرت
بارىدىغانلىقىغا، ئىسالم قېرىنداشـلىقىنى بهرپـا قىلىـش ئۈچـۈن بىـر            

ىــــشى تهلهپ  قوشــــىدىغانلىقىغا قهســــهم ئىچكىــــشىلىك ھهســــسه
ــاتتى ــدىن يىغ . قىلىنـ ــيهت ئهزالىرىـ ــجهمئىـ ــاردەم  ىلغـ ــاددىي يـ ان مـ

ــىر قىل  ــارقىلىق نهشـ ــسىز   ئـ ــۇرمهنلهرگه بهدەلـ ــت ئوقـ ــان گېزىـ ىنغـ
ــدى ــهرق . تارقىتىل ــت غهرب ۋە ش ــيهت ۋە گېزى ــايىتى زور جهمئى ته ناھ

ــۆزىگه جهلىــپ  تهســىر قوزغــاپ،  كــۆپلىگهن كىــشىنىڭ دىققىتىنــى ئ
لىيهگه تهكلىپ قىلىپ،   هر ئافغانىنى ئهنگ  ئىنگلىزلبۇ ئارىدا،   . قىلدى

ســۇداندا ئوتتۇرىغــا چىققــان مهھــدى ھهرىكىتىنىــڭ باستۇرۇلۇشــى،      
رۇســـالرغا قارشـــى بىرلهشـــكهن تـــۈركىيه، ئىـــران ۋە ئافغانىـــستاندىن 

ــا ــلهن ئهنگ ئىب ــسىدا ئىتتىپــاق  رەت ئىــسالم دۆلهتلىــرى بى ــيه ئارى لى
ئافغانى . باردىقۇرۇش قاتارلىق مهسىلىلهر ھهققىدە سۆھبهت ئېلىپ       

 دوسـتى مـۇھهممهد     لىيهنىڭ ئىككىنچى قېتىملىق تهكلىـپىگه    ئهنگ
ئابدۇھنى ئهۋەتتى، بۇ قېـتىم ئاساسـهن مىـسىر مهسىلىـسىنىڭ ھهل            
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لىز ھۆكـۈمىتى   ئىنگ. قىدە سۆھبهت ئېلىپ بېرىلدى   قىلىنىشى ھهق 
 ئۆزلىرىنىـڭ    ئىسالم مهملىكهتلىرىگه كىرىشىنى   مهزكۇر گېزىتنىڭ 

ياسـىتىگه پايدىـسىز دەپ قارىغاچقـا، گېزىتنىـڭ         مۇستهملىكىچى سى 
مىـــسىر، ھىندىـــستان، ھهتتـــا ئوســـمانىيالر دۆلىـــتىگه كىرىـــشىنى  

لىـپ، گېزىـت     بـۇ ھهقـته قـارار چىقىرى       ىـسىردا م. چهكلهشكه ئۇرۇندى 
ه ئېغىـر ئىقتىـسادىي جـازا       دى ۋە گېزىتنى تهرك ئهتمىگهنلهرگ    چهكلهن

ــدى ــرى . بېرىلـ ــۇنجى نهشـ ــۈنى – 13  ئاينىـــڭ-3 يىـــل – 1883تـ  كـ
 18الر تۈپهيلىدىن ئاران    گېزىت، ھهرخىل بېسىم ۋە توسالغۇ     باشالنغان
گېزىـت توختىتىلغانـدىن كېـيىن، مـۇھهممهد      . ر قىاللىـدى  سان نهشـ  

  . ئابدۇھ بېيرۇتقا قايتتى، ئافغانى مهلۇم مهزگىلگىچه پارىژدا تۇردى
ــۇل ۋۇســقا« ــېالن »ئهل ئۇرۋەت ــادىكى باشــقا گېــزىتلهردە ئ  دا ۋە ياۋرۇپ

نـان بىـلهن گېـزىتلهردە      ېقىلىنغان ئهسـهرلىرىدىن باشـقا، ئهرنهسـت ر       
 – ۋە پــارىژدا ئىــززەت يېزىــشقان مۇنازىرىــسى بىــلهن داڭــق چىقارغــان 

ــان   ــازاۋەر بولغ ــۆرمهتكه س ــگه    ھ ــسىنى ئهمهل ــۆز پروگراممى ــانى، ئ  ئافغ
ىگه چىقتــى؛ شــۇ مهزگىلــلهردە، ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن يهنه دۇنيــا ســاياھىت 

 بىنائهن ئهرەبىستانغا بېـرىش     گهدىننىڭ تهكلىپى ئىران شاھى نهسرىد  
دەســـلهپته شـــاھ ۋە دۆلهت . پىالنىـــدىن ۋاز كېچىـــپ، ئىرانغـــا كهتتـــى

شـاھ ئـۇنى ئۆزىنىـڭ      . كرام بىلدۈردى ى ئ –ئهركانلىرى ئۇنىڭغا ئىززەت    
 بولۇشــىنى پ تهيىنلىــدى ۋە ھهربىــي ئىــشالر نــازىرىمۇشــاۋىرى قىلىــ

ق زىيالىالر ئافغانىنىڭ ئهتراپىغا    ئۇندىن باشقا، ئىرانلى  . تهلهپ قىلدى 
ئافغــانى .  مهســلىههتلىرىدىن پايدىالنــدى–يىغىلىــپ، ئۇنىــڭ پىكىــر 

ــلهن ھهر  ــاھ بى ــتىمش ــۆھبهتلىرىدە    قې ــىي س ــقاندا ۋە خۇسۇس  ئۇچراش
 ۋە خهلقنىـڭ    نى تهلهپ قىلغـانلىقى   دۆلهتته ئىسالھات ئېلىـپ بېرىـش     

هرنــى پل تهكلى–ئىــدارىي ئىــشالرغا ئارىلىشىــشى ھهققىــدە پىكىــر     
 ئـۆزىگه   . قالـدى  ئوتتۇرىغا قويغانلىقى ئۈچـۈن، شـاھ بىـلهن زىتلىـشىپ         

ــال      ــانى، دەرھ ــان ئافغ ــېس قىلغ ــدىغانلىقىنى ھ ــاق قۇرۇلى ــر قىلت بى
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ئافغانىنىـــڭ بـــۇ . دۆلهتـــتىن ئـــايرىلىش ئۈچـــۈن رۇخـــسهت ســـورىدى 
  . قېتىملىق نىشانى رۇسىيه ئىدى

ــىيهدە   ــانى رۇس ــدىن - 1886ئافغ ــ – 1889 يىلى ــچه ت ۇردى،  يىلىغى
ئهممـــا ئۇنىـــڭ رۇســـىيهدە ئېلىـــپ بارغـــان پائـــالىيهتلىرى ھهققىـــدە 
تهپسىلىي مهلۇمات بولمىسىمۇ، ئۇنىڭ رۇسالرنى ئوسمانىيالر دۆلىتـى،        

ن ھىندىـــستانغا يـــۈرۈش ئافغانىـــستان ۋە ئىراننىـــڭ يـــاردىمى بىـــله 
لىز ھۆكۈمىتىنىڭ ھىندىستاندىكى ھۆكـۈمرانلىقىنى     قىلىپ، ئىنگ 

هشــۋىق قىلغــانلىقى، رۇســالرنىڭ ھــاكىمىيىتى ئاغــدۇرۇپ تاشالشــقا ت
ــتىدىكى  ــۇلماننىڭ ھهق  30ئاســ ــون مۇســ ــۇقلىرىنى – مىليــ  ھوقــ

بىر يۈرۈش دىنىي ئهسهرلهرنىڭ    قوغدىغانلىقى، قۇرئان كهرىم قاتارلىق     
ر قىلىنىــشى ئۈچــۈن چــار پادىــشاھنىڭ رۇخــسىتىنى ئالغــانلىقى نهشــ

غـــان چـــار  ھهرىكهتلىرىنـــى ياقتۇرمى–ئىـــش ئۇنىـــڭ . ئېيتىلماقتـــا
ــپ، ئافغانىنىــڭ     ــشاھ مۇناســىۋەتلىك كىــشىلهرگه تهلىمــات بېرى پادى

ئافغــــانى . دۆلهتـــتىن چىقىرىلىـــشى ھهققىــــدە يـــارلىق چىقـــاردى    
رۇســـىيهدىن ئايرىلىـــپ، پـــارىژ يهرمهنكىـــسىگه قاتنىـــشىش ئۈچـــۈن  

مىيۇنخىنغا كهلگهنـدە، ئىـران شـاھى       . فرانسىيهگه قاراپ يولغا چىقتى   
شـاھ ئـۇنى بـاش ۋەزىـر قىلىـش        . پ قالـدى  نهسرىددىن بىلهن ئۇچرىـشى   

ــا تهكلىــپ     ــا قايت ــلهن ئىرانغ ــسى بى ــدىۋەدى ــاھنىڭ  . قىل ــانى ش ئافغ
ئافغـانى ھۆكـۈمران تهبىقىـگه بولغـان        . لىشى بىـلهن ئىرانغـا بـاردى      زور

ــۈن     ــانلىقى ئۈچ ــڭ تۇرغ ــدە چى ــسالھات تهكلىپلىرى ــر ۋە ئى يهنه  پىكى
شـاھ  »  ماكـان  مۇقهددەس«ئافغانى  . شاھنىڭ نهزىرىدىن چۈشۈپ كهتتى   

ئابــــدۇلئهزىمنىڭ مهقبهرىــــسىدە پاناھلىنىــــپ، بــــۇ يهردە دەرس ۋە    
ئهمما نهسـرىددىن شـاھ بـۇ مـۇقهددەس         . پائالىيهتلىرىنى داۋامالشتۇردى 

يهرنىڭ ھۆرمىتىگىمۇ پهرۋا قىلماستىن، بىر بۆلۈك ئهسكهر ئهۋەتىـپ،         
 انىنى بۇ يهردىن چىقـاردى ۋە بهسـرە    قهھرىتان قىشنىڭ سوغۇقىدا ئافغ   

شۇندىن ئېتىبـارەن،   . هرەپكه ئېلىپ بېرىپ، چېگرىدىن چىقىرىۋەتتى    ت
 ھهققىدە ناھايىتى ئېغىر گهپلهرنـى قىلىـشقا ۋە خهلقنـى           ئافغانى شاھ 
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ــلىدى  ــكه باشـــ ــاھنىڭ   . كۈشكۈرتۈشـــ ــنچه شـــ ــۇ كېيىـــ ــۇڭا ئـــ شـــ
  . ئۆلتۈرۈلۈشىنىڭ سهۋەبچىسى دەپ قارالدى

ا بېرىـپ،    رايونىغـ  ئوسـمانىيالر دۆلىـتىگه قاراشـلىق بهسـرە       ئافغانى  
بىــر تهرەپــتىن داۋاالنــسا، يهنه بىــر تهرەپــتىن ئىــران ئۆلىماســى بىــلهن 
ــا    ــيلهرگه بهرگهن ئىمتىيازلىرىغـ ــاھنىڭ ئهجنهبىـ ــشىپ، شـ ئاالقىلىـ

ــدى  ــىنى تهلهپ قىلـ ــى تۇرۇشـ ــشچانلىقى  . قارشـ ــڭ تىرىـ ــا ئۇنىـ تاماكـ
 1891. ئىمتىيازىنىڭ ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇشىدا مـۇھىم رول ئوينىـدى       

لىيهگه بارغان ئافغـانى، لوندونـدا يېزىقچىلىـق        ن ئهنگ ەدىسر يىلى به  –
ــۇغۇلالندى، ھهر  ــلهن شـ ــل ئىنگبىـ ــ  خىـ ــدە ۋە نهشـ ــز گېزىتلىرىـ ر لىـ

نـاملىق   »زىيـائۇل ھـافىقهين   « قىلىنىشى ئۈچۈن چوڭ رول ئوينىغان    
ئۇنــدىن . ھهپتىلىــك ژورنالــدا ئىــران شــاھىغا قارشــى ئهســهرلهر يــازدى

 بىـر   ڭهكتـۇب يېزىـپ، شـاھنى     باشقا، ئهڭ مۆتىۋەر شىئه ئۆلىماسىغا م     
شاھ ھهرخىل يولالر بىلهن ئۇنىـڭ      . تهرەپ قىلىنىشىنى تهلهپ قىلدى   

شـۇنىڭ  . كۆڭلىنى ئېلىشقا ئۇرۇنغان بولـسىمۇ، مـۇۋەپپهق بواللمىـدى        
ــۇنى     ــدىن ئ ــى ئابدۇلههمىدخان ــلهن، ئىككىنچ ــستانبۇلغابى ــپ ئى  جهل

 ئـۇنى   ئهممـا ئابدۇلههمىـدخاننىڭ   . دىقىلىپ، قاماققا ئېلىشىنى ئۆتۈن   
لىپىگه باغالپ  كلىپ قىلىشىنى، ئىران شاھىنىڭ ته    ئىستانبۇلغان ته 

ــالىقتۇر  ــىنىش خاتـ ــانى .چۈشـ ــارەن،  – 1870 ئافغـ ــن ئېتىبـ  يىلالردىـ
سۇلتان ئابدۇلههمىدخانغا يېقىنلىشىش ئارزۇسىدا، ئۇنىـڭ سىياسـهت        

 يىلىدىن  – 1880ۋە پىكىرلىرىگه ئۇيغۇن شهكىلدە يول تۇتقانىدى ۋە        
ــۇرۇن ئۇنىڭغــ  ــولالپ، ئىــسالم بىرلىكــى دەۋاســى ئۈچــۈن    ب ا مهكتــۇب ي

ــدى    ــى بىلدۈرگهنىـ ــار ئىكهنلىكىنـ ــشكه تهييـ ــۇلتان . ياردەملىشىـ سـ
ــدخانمۇ ئافغانىنىـــــڭ داڭـــــق ئ ــىر دائىرىـــــسى ۋە ابدۇلههمىـــ ، تهســـ

قـــابىلىيىتىنى كـــۆزدە تۇتـــۇپ، ئۇنىڭـــدىن پايدىلىنااليـــدىغانلىقىنى 
ىـسى رۇسـتهم پاشـا      نىهـايهت، ئافغـانى لونـدون ئهلچ      . ئويالپ يهتكهنىدى 

ــارقىلىق ئىــستانبۇلغا تهكلىــپ قىلىنــدى  بىرىنچــى قېتىملىــق . ئ
ــى      ــسىمۇ، ئىككىنچـ ــان بولـ ــدۈرۈپ رەت قىلغـ ــۆزرە بىلـ ــپكه ئـ تهكلىـ
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ئافغــانى . قېتىملىــق تهكلىپنــى قوبــۇل قىلىــپ ئىــستانبۇلغا بــاردى 
سۇلتان . كرام بىلهن كۈتۈۋېلىندى   ئى –ئىستانبۇلدا ناھايىتى ئىززەت    

ىيهدە بىــر قــورو جــاي، بىــر پهيتــون بهردى ۋە يــۇقىرى  قتهشــۋىئۇنىڭغــا 
قىزلىرىـــدىن بىـــرىگه ئۇنـــدىن باشـــقا، ســـاراي . مائـــاش بـــاغالپ بهردى

 ئافغانى بۇ تهكلىپنـى قوبـۇل       لىپى بېرىلگهن بولسىمۇ،  ئۆيلىنىش تهك 
ــدى ــدى  . قىلمى ــت ئىچى ــسقىغىنه ۋاقى ــانى قى ــادەم  ئافغ ــا ئ ال ئهتراپىغ
ــدى ــبلهر . توپلى ــالىمالر، ئهدى ــسلىرىگه،  ، سىئ ــهتچىلهرنىڭ مهجلى ياس

بولۇپمۇ، رامىزان ئايلىرىدا سوھۇرغىچه داۋاملىشىدىغان سـۆھبهتلهرگه       
ــۈردە قاتناشــتى  ــدا، ســۇلتان ئابدۇلههمىــدخاننىڭ  . داۋاملىــق ت ــۇ ئارى ب

 شـىئه بىرلىشىـشى     – يتهلىپىگه بىنائهن، ئىسالم بىرلىكى ۋە سۈننى     
ــدى   ــالت تهييارلى ــدە دوك ــلهن   . ھهققى ــسهت بى ــۇ مهق ــر  ب ــان بى قۇرۇلغ

 شىئه بىرلىشىـشى ۋە ئىـسالم   – يلىنىپ، سۈننىىجهمئىيهتتىن پايد 
 600. بىرلىكىنى تهشۋىق قىلىدىغان مهكتۇبالرنى يـازدى ۋە يـازدۇردى        

 پارچىغـــا يـــېقىن جـــاۋاب 200پارچىغـــا يـــېقىن مهكتـــۇب ئهۋەتىـــپ، 
ــشۇرۇۋالدى ــۇ    . تاپ ــان ب ــستانغا قارىتىلغ ــستان ۋە ئافغانى ــا ھىندى ئهمم

لىزلهرنىــڭ ســۇلتانغا بېــسىم ئهندىــشه قىلغــان ئىنگتلهردىن پائــالىيه
بىلهن بولغان مۇناسـىۋىتى،    » ياش تۈركلهر «ئىشلىتىشى، ئافغانىنىڭ   

ــۈمى    ــران شــاھىنىڭ ئۆل ــالالر، ئى ــولى  )ئۆلتۈرۈلۈشــى(ژورن دە ئۇنىــڭ ق
ــىئهلىك     ــدخاننىڭ ش ــۆھمهتلهر، ئابدۇلههمى ــسىدىكى ت ــارلىقى توغرى ب

ــسى ق   ــارىلىنىش ئهندىشىــ ــلهن قــ ــڭ   بىــ ــامىلالر ئۇنىــ ــارلىق ئــ اتــ
لهن  ئاسـتا ئۇنىـڭ بىـ      –سۇلتان ئاستا   . پائالىيهتلىرىگه توسالغۇ بولدى  

ئافغانى تهقىپ ئاستىغا ئېلىنـدى ۋە      . بولغان مۇناسىۋىتىنى توختاتتى  
شــۇنىڭ بىــلهن بىــرگه، . دۆلهتــتىن ئــايرىلىش تهلىپــى رەت قىلىنــدى

پۇقراسـى  شاھنىڭ ئۆلۈمىـدىن كېـيىن، ئىراننىـڭ ئافغـانىنى ئىـران            
كۆرسىتىپ، ئۇنى ئىرانغـا قـايتۇرۇپ بېـرىش ھهققىـدىكى تهلىپـى رەت             
ــدى    ــامىله قىلىنـ ــۈپىتىدە مۇئـ ــان سـ ــا مېهمـ ــدى ۋە ئۇنىڭغـ . قىلىنـ

مهلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا، سـۇلتان ئابدۇلههمىـدخان ئافغانىغـا يـاردەم          
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ــدى،     ــۇنى قوغدىغانى ــاخىرىغىچه ئ ــسىمۇ، ئۆمرىنىــڭ ئ ــان بول قىاللمىغ
ــالىم «:  ۋە ئۇنىڭغــاماختىغانىــدى دەپ باھــا » ئىجتىهــادلىق، بۈيــۈك ئ

جامالىددىن ئافغـانى راك كېـسىلىگه گىرىپتـار بولـدى ۋە           . بهرگهنىدى
 كـۈنى بـۇ كېـسهل سـهۋەبى بىـلهن ۋاپـات             – 9 ئاينىـڭ    3 يىل   – 1897
مېيىتـى ئىـستانبۇل ماچكـادىكى شـهيخلهر مازارلىقىغـا دەپـنه            . بولدى

 يىلــى چــارلېس – 1926رى ازىقــۇرۇق مــھــازىرقى ئىچــى . قىلىنــدى
 1944. كرون ئىسىملىك ئامېرىكىلىق بىرى تهرىپىدىن ياسىتىلدى     

ــائهن،  – ــى، ئافغانىـــــستان ھۆكۈمىتىنىـــــڭ تهلىـــــپىگه بىنـــ  يىلـــ
  .  نهقىل قىلىندى)ئافغانىستانغا(رى تۇغۇلغان يېرىگه ئۇستىخانلى

  ئىدىيىسىئېتىقادى ۋە 

ياســى بىرلىــك ۋە ئوســمانىيالر دۆلىتــى زەئىپلهشــكهن، ئىــسالم دۇن
پۈتۈنلـــۈكىنى يوقاتقـــان، بىلىـــم ۋە تېخنىكىـــدا ئارقىـــدا قالغـــان،      
ئىقتىـــــسادىي جهھهتـــــتىن ئاجىزالشـــــقان، غهربلىكـــــلهر ئىـــــسالم 

ــسىم يهرلىرى  ــۆپ قىـ ــڭ كـ ــپ،  مهملىكهتلىرىنىـ ــشغال قىلىـ ــى ئىـ نـ
نىي تهسـىر دائىرىـسى ئاسـتىغا ئېلىۋالغـان، خـۇراپه،           سىياسىي ۋە مهدە  

ۇلمانالرنى دىننىــڭ ئهســلى ماھىيىتىــدىن بىــدئهت ۋە جاھــالهت مۇســ
يىراقالشتۇرۇۋەتكهن بىر مهزگىلدە ياشاپ ئۆتكهن ۋە بىر مۇنچىلىغـان         

 ئىرپان مهركهزلىرىـدە كـۆپلىگهن ئۇسـتازالردىن ھهر تۈرلـۈك           –ئىلىم  
قـا  ئىلىم ئۆگىنىـپ، زامانىغـا نىـسبهتهن يـۇقىرى دەرىجىلىـك مهلۇمات      

ــاد ۋە ئىــدئىــگه بولغــان ئافغانىىــڭ   ــاددىي ۋە  ئېتىق ــۇ م ىيه دۇنياســى ب
شىپ ر ئىچىــدە بارلىققــا كهلــگهن ۋە پىــمهنىــۋىي ئىقلىــم ۋە شــارائىتال

ئۇنىـــــڭ ئېتىقـــــاد ۋە ئىـــــدىيه سىستېمىـــــسىنى . يېتىلگهنىـــــدى
ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن شهكىلدە تهتقىق قىلىش ئۈچۈن، ئېلىـپ بارغـان          

 پائـالىيهتلىرى ۋە يېزىـپ قالـدۇرغان ئهسـهرلىرىدىن ئىبــارەت     –ئىـش  
ئۇنىـڭ ئـۆزى يازغـانلىقى      . ىككى مهنـبهگه تايىنىـشقا تـوغرا كېلىـدۇ        ئ
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نـامى  »  ئهلهد دەھـرىييىن   دئهررە«ئېنىق بولغان ئهسهرلىرىدىن بىـرى      
 ،»ھهقىقهتۇل مهزھهبى نهيچهرى  «بىلهن ئهرەبچىگه تهرجىمه قىلىنغان     

ئهل « . ناملىق ئافغانىـستان تارىخىـدۇر   »تهتىممهتۇل بايان «يهنه بىرى   
گېزىتىدىكى ماقالىالرنىـڭ كۆپىنچىـسى مـۇھهممهد       » ۇسقائۇرۋەتۇل ۋ 

ئابدۇھنىڭ قهلىمى بىلهن يېزىلغان بولسىمۇ، ماقـالىلهردىكى پىكىـر         
ئافغانىنىــڭ ئهســىرى  (ئانــدىن .  ئىــدىيهلهر ئافغانىغــا مهنــسۇپتۇر  –

ئېنىقلىـق دەرىجىـسى سـهل تـۆۋەن بولغـان،          ) ئىكهنلىكى ھهققىدىكى 
ئۇنىڭ ئهرنېـست رېنانغـا يازغـان       . ى كېلىدۇ »خاتىرات«مهھزۇمىنىڭ  

جــــاۋاب مهكتۇبلىرىنىــــڭ تېكىــــست ۋە تهرجىمىلىــــرى ئۈســــتىدە  
ئۇنىڭغا ئائىت ئىكهنلىكى بىلىـنگهن     . مۇنازىرىلهر ئېلىپ بېرىلماقتا  

رلهردىمۇ ئۇنىڭ ئېتىقـاد ۋە ئىدىيىـسىنى يورۇتـۇپ         باشقا ماقاله ۋە ئهسه   
ــار  ــۈملهر ب ــدىغان بهزى بۆل ــي چۈش . بېرى ــسى ۋە ئافغانىنىــڭ دىنى هنچى

مهزھىبىنى بۇ مهنبهلهرگه ۋە ھاياتى بـويىچه تۇتقـان پوزىتسىيىـسىگه           
ئاساســـلىنىپ تـــۇرۇپ تهتقىـــق قىلـــساق، ئافغانىنىـــڭ ئىخالســـمهن 
ــاالغهتكه يهتكهنـــدىن   مۇســـۇلمان ئىكهنلىكـــى ۋە ئهڭ ئهقهللىيـــسى بـ
. كېيىن شىئه مهزھىـبىگه تهۋە ئهمهسـلىكىنى بىلىـۋالغىلى بولىـدۇ          

ئىكهنلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويغــانالر، ئۇنىــڭ بــۇ     ئافغانىنىــڭ شــىئه  
 ھهرىكىـتىگه ئهمهس، بهلكـى      –ھهقتىكى بىرەر ئېغىز سۆز ياكى ئىش       

تهۋەككـۈلچىلىكىگه  سهپه بىلىـشى ۋە     ئۇنىڭ ئىراندا تۇغۇلغانلىقى، پهل   
ئۇنىــڭ ســۈننىي ۋە . ئوخــشاش تهخمىنىــي ئــاالمهتلهرگه ئاساســالنماقتا

يغۇچىالر بولسا، يېقىن دوسـتى ۋە      ھهنهفىي ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قو   
ــدۇھ  ــۇھهممهد ئابـــ ــسى مـــ ــادىلىرى،  ئوقۇغۇچىـــ ــۇق ئىپـــ نىڭ ئوچـــ

غـــان بايـــانالر ۋە ئۇنىـــڭ ىلىـــدا تىلغـــا ئې»خـــاتىرات«مهخزۇمىنىـــڭ 
. تهرجىمىهالى ھهققىدە يېزىلغان ئهسهرلهردىكى دەلىللهرگه تايانماقتـا      

 تــا قهيــت قىلىنغــان بهزى ســۆزلىرى، ئۇنىــڭ »خــاتىرات«ئافغانىنىــڭ 
بۇنىڭغـا  . پ بهرمهكته ىبىگه بولغان كۆز قارىشىنىمۇ يورۇتۇ    شىئه مهزھ 

ــدىن    ــدە ھهددىــ ــرى ئىچىــ ــىئه مهزھىبىنىــــڭ تهرىقهتلىــ ــۆرە، شــ كــ
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ئىمـام  . تۇتىـدىغانالر مهۋجۇتتـۇر   ئاشۇرۇۋېتىدىغانالر ۋە ئوتتۇرا ھال يول      
مـــېڭىش، ئهھلـــى بهيـــتكه ســـاداقهتلىك  دىقنىڭ يولىـــدىنجهفهر ســـا

ــدىن ئاشــ  ــتا ھهددى ــى  ۇرۇۋېتىش، خبولۇش ــدە ھهزرىت هلىپىلىــك ھهققى
ر بىــر مۇســۇلماننىڭ  قاتـارلىقال ئهلىنـى ئهڭ ئالــدىنقى قاتارغـا قويــۇش  
ئهسـلىدە، بـۇ ھهقتىكـى      . مايـدۇ دىندىن چىقىپ كېتىشىگه سهۋەب بول    

ــتهبىت     ــمهن ۋە مۇسـ ــايتىۋېتىش دۈشـ ــۇ چوڭـ ــى تېخىمـ ئىختىالپالرنـ
تـــا چىققـــان ئهينـــى ۋاقىت”. كۈچلهرنىـــڭ مهنـــپهئهتىگه پايـــدىلىقتۇر

خاتالىقالر تۈپهيلىدىن ئهلى تهرەپته تۇرۇپ مۇئاۋىيهگه قارشى ئۇرۇشۇش        
توغرا بولسىمۇ، ھازىرقى زاماندا ئۇنىڭ بىز ئۈچـۈن نـېمه پايدىـسى بـار؟              

چــى خهلىــپه دەپ بۈگــۈن ســۈننىيلهر ئهلــى ئىبنــى ئهبۇتــالىبنى بىرىن
 نــى تهرەققىــي قىلــدۇرۇپ، شــىئه مهزھىبىنــىىقارىــسا، بــۇ پــارس خهلق

راۋاجالنــدۇرۇۋېتهرمۇ؟ يــاكى شــىئهلهر ســۈننىيلهرنىڭ ئهقىدىــسىنى     
قوبۇل قىلسا، سۈننىيلهر بۇ ئارقىلىق تهرەققىي تېپىـپ، كۈچلىنىـپ          

  “كېتهرمۇ؟
تېرىيالــدا ر قىلىنغــان ئهســهرلىرى ئارىــسىدىكى بىــر پــارچه ما نهشــ

ــا   ــامى غهزالىغ ــڭ ئىم ــگه   ئافغانىنى ــق ئىچى ــشاش بۇرۇختۇرمىلى  ئوخ
ىڭ بارلىق مهزھهب ۋە تهرىقهتلهر ھهققىـدە مهلۇمـات         چۈشكهنلىكى، ئۇن 
 كىچىك ئۆلىماالرنى تونىغاندىن كېيىن، ئهڭ توغرا       –ئىگهللهپ، چوڭ   

يولنىڭ ئالالھتىن پاناھلىق تىلهش ئىكهنلىكى، ئۇنىڭغـا قۇللـۇق ۋە          
ــڭ       ــبهرگه ۋە ئۇنى ــاخىرقى پهيغهم ــرگه، ئ ــلهن بى ــش بى ــائهت قىلى ئىت

 ئۆزىنىــــــڭ شــــــۇئارى مــــــۇتتهقى ســــــاھابىلىرىگه ئهگىشىــــــشنى
ئافغــانى ئىـستانبۇلغا ئىككىنچــى  . قىلىۋالغـانلىقى قهيــت قىلىنغـان  

 يىغىلىــشالرغا – مهجلىــس گهقېــتىم كهلگهنــدە، ئۇنىــڭ بىــلهن بىــر 
، ئۇنىڭ پهلىسهپىۋىي خۇيلـۇق، تهسـهۋۋۇپقا       قاتناشقان ھۈسهيىن دانىش  

ــدىغان،   مايىــل، په ــامىله قىلى ــۇ ئهســتايىدىل مۇئ ــلهرگه بهكم رز ئهمهل
ى ئىكهنلىكىنـى قهيـت      كـش  ى مهزھىپىگه ئاساسلىنىدىغان بىر   هفھهن

ئهممـا ئافغانىنىـڭ مهزھهب چۈشهنچىـسى سـهۋرچان بولۇشـقا           . قىلغان
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مهن مهزھهب ئىماملىرىنى ئۆزەمـدىن ئۈسـتۈن   ”: دەرۋەقه، ئۇ . تايانماقتا
بىـر مهسـىلىدە ئـۇالردىن        ئهگهر ...كۆرمىگهچكه، ئۇالرغا ئهگهشـمهيمهن   

هگهشـسهم، كـۆپىنچه مهسـىلىلهردە ئىختىالپقـا دۇچ         بىرىنىڭ يولىغا ئ  
  .ىدېگهنىد“ كېلىپ قالىمهن

ۋە » دىنــسىز«ئافغــانى ھايــات ۋاقتىــدا، ھهتتــا ياشــلىق چاغلىرىــدا  
  ۋاپات بولغاندىن كېيىنمـۇ،  . دەپ بوھتان چاپالندى» يولدىن چىققان«

دى قاتارلىق شهرق   كهد. برى، ئېل كهدۇر، نىككى ر    نهبهانى، مۇستافا سه  
هتقىقـــــاتچىالر ئۇنىڭغـــــا يۇقىرىقىـــــدەك ە غهربلىـــــك يـــــازغۇچى، تۋ

ئهمما بۇ يازغۇچىالرنىـڭ ھېچبىـرى ئۇزۇنـدىن        . تۆھمهتلهرنى چاپلىدى 
ئــۇزۇن ئىزاھــات ۋە ئاساســسىز تــۆھمهتلهرنى بايــان قىلىــشتىن باشــقا، 

 ئىـسپات   –ئۆزلىرىنىڭ پىكرىنى ئىسپاتاليدىغان ھېچقانـداق دەلىـل        
  . ئوتتۇرىغا قويالمىدى

ــقا ” ــۇل ۋۇس ــاتىرات ”، “ئهل ئۇرۋەت ــاتىرىلهر(خ ــۇ “)خ ئهررەد ”، بولۇپم
دىن ئافغانىنىـڭ ئېتىقــادىنى،  ىرنـاملىق ئهسـهرلى  “ ئهلهد دەھـرىييىن 

دىنىــي ۋە سىياســىي پىكىــر سىستېمىــسىنى ئوچــۇق كــۆرۈۋالغىلى   
نـاملىق ئهسـىرىنى ئـالالھ      “ ئهررەد ئهلهد دەھرىييىن  ”ئافغانى  . بولىدۇ

يـــالىزم ئىدىيىـــسىنى ىىلىـــدىغان ماتېرەت قۋە ئـــاخىرەت كـــۈنىنى ر
ــدى   ــسىتىدە يازغانىــ ــالش مهقــ ــدۇرۇپ تاشــ ــۆرە،  . ئاغــ ــا كــ ئافغانىغــ

دېموكرىتوســتىن دارۋىــنغىچه، ئهپىكــورس ۋە مــازدەكتىن نىهلىــست،  
سوتسىيالىـــست ۋە كوممۇنىـــست مۇتهپهككـــۇرلىرىغىچه ئوتتۇرىغـــا    
چىققـــان بـــارلىق ئېقىمالرنىـــڭ يـــۆنىلىش نۇقتىـــسى ئوخـــشاشال      

ــدۇرىيالىزرماتې ــر ۋە   . مــ ــسىدىكى پهرق پهقهت تهبىــ ــڭ ئارىــ ئۇالرنىــ
يالىــستالر ھهر دەۋر ئىنــسان ۋە ىشــۇڭا ماتېر. ئاتــالغۇالردىن ئىبــارەتتۇر

جهمئىيهتلىرىنى زىيانغا ئۇچرىتىپ، دىننى ۋە ئۇنىڭ سايىسىدە بهرپـا         
ــپ    ــيهت ۋە تهرتى ــان مهدەنى ــان،   –قىلىنغ ــران قىلغ ــى ۋەي  ئىنتىزامن

ــ  ــسانالرنىڭ روھىـــــ ــدىلىكلىرىنى  ئىنـــــ ــۋىي ئاالھىـــــ ي ۋە مهنىـــــ
 بىـر دىننىـڭ ئاساسـى نهقهدەر زەئىـپ ۋە دىـنالر             .خۈنۈكلهشتۈرگهنىدى
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ئارىــسىدىكى ئـــورنى نهقهدەر تـــۆۋەن بولـــسا بولــسۇن، ئـــۇ دىـــن يهنىـــال   
ــۈن ماتېر ــسانالر ئۈچـ ــۇر ىئىنـ ــدىلىق ۋە خهيىرلىكتـ ــدىن پايـ . يالىزمـ

ــنالر     ــاماۋىي دى ــدا، س ــپ ئېيتقان ــتىن ئېلى ــۇمىي جهھهت ــسان ئوم  ئىن
ــلهت      ــۈچ خىــل پهزى ــا ئ ــاد، ئىنــسان روھىغ ــۈچ خىــل ئېتىق ــگه ئ ئهقلى

ئىنساننىڭ يهر يۈزىنىڭ خهلىپىسى    ”: ئۈچ خىل ئېتىقاد  . سىڭدۈرىدۇ
ــاد      ــا ئېتىق ــر دىنغ ــى، بى ــسى ئىكهنلىك ــڭ ئهڭ ئالىي ۋە مهخلۇقاتالرنى
قىلغــۇچى مىللهتنىــڭ ئېتىقادســىز ۋە تۇيــۇق يولغــا كىرىــپ قالغــان  

ــتىن دائىمــا  ــا   مىللهت ــۇ دۇنياغ ئۈســتۈن ئىكهنلىكــى، ئىنــسانالرنىڭ ب
غا مۇناسـىپ كېلىـدىغان ئاالھىـدىلىكلهرگه       سـى ئهبهدىي سائادەت دۇنيا  

ــانلىقى    ــۈن يارىتىلغـ ــۇش ئۈچـ ــگه بولـ ــارلىقالردۇر“ ئىـ ــۈچ  .قاتـ ــۇ ئـ  بـ
ئېتىقادنىڭ شهخس ۋە جهمئىيهت ھاياتىدىكى رولىنىڭ نهقهدەر چـوڭ         

ــدۇر  ئىنــسان روھىغــا تهســىر  دىنالرنىــڭ . ئىكهنلىكــى ھهممىــگه ئايان
دىغان ئۈچ خىل پهزىلهت بولسا، ھايـا، ئامـانهت ۋە دۇرۇسـتلۇقتىن            ىقىل

ــارەتتۇر ــسىپلىرىغا ئهمهل    . ئىب ــالق پرىن ــاد ۋە ئهخ ــۇ ئېتىق ــسان ب ئىن
مىللهتلهرنىـڭ  . قىلغاندىال ھايۋانـدىن پهرقلىـق ۋە ئۈسـتۈن بوالاليـدۇ         

قــۇرغىلى شــانلىق مهدەنىيىتىنــى پهقهت مۇشــۇ ئاساســالر ئۈســتىگىال 
يالىــستالرنىڭ غهرىــزى بــۇ ئــالته بۇلۇڭلــۇق ســاراينىڭ ىماتېر. بولىــدۇ

ئـــۇالر يامـــان غهرىزىنـــى . تـــۈۋرۈكلىرىنى ئۆرۈۋېتىـــشتىن ئىبـــارەتتۇر
ئهمهلـــگه ئاشـــۇرۇش ئۈچـــۈن ھهرخىـــل قىيـــاپهتلهرگه ئورىنىۋېلىـــپ،  

 -ۆز ئىنــسانالرغا بىــر قاراشــتىال ناھــايىتى ســىلىق ۋە يېقىملىــق ســ 
 ئهسـىردە، مىـسىردا     – 9.  مهقـسهتلهردىن پايدىالنـدى    –نىـيهت   ئىبارە،  

تهۋھىد ئهقىدىسىگه مهھـكهم    تهبىئهتشۇناسالرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى،    
يېپىشقانلىقى ئۈچـۈن، ئىـسالم دىنىنـى قىـسقىغىنه ۋاقىـت ئىچىـدە             
ئالىــــپ تاغلىرىــــدىن ســــهددىچىن ســــېپىلىغىچه يايغــــان تــــۇنجى  

نى هتنىـڭ زەئىپلىشىـشى   مۇسۇلمانالر قۇرغان مهدەنىـيهت ۋە ھاكىمىي     
باتىنىيالر يوقاتماقچى بولغان ئاساسالرمۇ يهنه شۇ      . كهلتۈرۈپ چىقاردى 

  .يۇقىرىدىكى ئالته ئاساس ئىدى
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ئىنسان ھهقلىرىنىڭ قوغدىلىشى ۋە ئـادالهت ئۇقۇمىنىـڭ ئهمهلـگه          
ئېشىـــشى، تۆۋەنـــدىكى تـــۆت ئاساســـنىڭ بىـــرى ئـــارقىلىق مهيـــدانغا 

  :كېلىشى مۇمكىن
ۆز ھهققىنــى قوغدايــدىغان تهدبىرلىرىنــى ئــۆزى  ھهركىمنىــڭ ئــ-1 

ئېلىشى بولۇپ، بۇ ئانارخېستلىق، زۇلۇم، يهر يۈزىنىڭ قانغا بويىلىشى         
  .ۋە ئىنسانىيهتنىڭ يهر يۈزىدىن يوقىلىشىغا سهۋەب بولىدۇ

مــۇس ۋە شــهرەپ ھېســسىياتى بولــۇپ،   نو– ئىنــسانغا خــاس ئــار -2 
ــپهرەس مهۋجــۇد   ــانلىقى ئىنــسان شهخــسىيهتچى ۋە مهنپهئهت ىيهت بولغ

ــېس    ــۇ ھ ــۈن، ب ــپ   –ئۈچ ــته تهرتى ــۇالر جهمئىيهت ــزام ۋە – تۇيغ  ئىنتى
  . ئادالهتنىڭ ئورنىتىلىشى ئۈچۈن يېتهرلىك ئهمهس

 ئاشكارا يـۈز بېرىۋاتقـان      –دۆلهت كۈچى بىلهن ئوچۇق     .  ھۆكۈمهت -3
ھهقــسىزلىق ۋە زۇلۇمنىــڭ ئالــدىنى ئــالغىلى بولــسىمۇ، مهخپىــي،      

 ھهرىكهتلهرنى بىـر   –ىۋاتقان ھهقسىز ئىش    ئاستىرتتىن ئېلىپ بېرىل  
 دۆلهت بېـــشىدىكى ئۇنـــدىن باشـــقا،. تهرەپ قىلىـــش مـــۇمكىن ئهمهس

ھۆكۈمرانالرنىڭ ھهقسىزلىككه، يولسىزلىققا ۋە تۇيۇق يولغـا تېيىـپ         
شــۇنداق بولغــان . كېتىــشىمۇ دائىــم كۆرۈلــۈپ تۇرىــدىغان مهســىلىدۇر

  قىلغىلى بولىدۇ؟تهقدىردە، ئۇالرنى قايسى كۈچ بىلهن بىر تهرەپ 
 4-   قــا ۋە ئــاخىرەت كــۈنىگه ئىمــان ئېيــتىش بولــۇپ، بــۇ ئىمــان 

 ئىنتىزامنـــــى –ھهقلهرنـــــى قوغدايـــــدىغان، ئـــــادالهت ۋە تهرتىـــــپ 
بۇندىن بۇرۇنقى ئىككى كـۈچ پهقهت       .ئورنىتىدىغان بىردىنبىر كۈچتۇر  

ئىمـــان بىـــلهن كۈچلهندۈرۈلگهنـــدىال، مهقـــسهتكه ئۇيغـــۇن ئىـــشالرنى  
ــۇ  ــگه ئاش ــدۇئهمهل ــڭ . رغىلى بولى ــپ   ئافغانىنى ــويىچه ئېلى ــشى ب قارى

ــدا ــۇقىرى     ئېيتقان ــته ي ــالق ۋە مهدەنىيهت ــم، ئهخ ــسانالرنىڭ ئىلى ، ئىن
ــاخىرەت ســائادىتىگه يېتىــشىنىڭ   ــا ۋە ئ  مهرتىــۋىگه ئېرىشىــشى، دۇني

  .تۆت شهرتى بارمۇنداق 
ــدىغان، ھهقىقهتـــ ئهقىـــل بىرىنچىـــسى،  ــوغرا پىكىـــر يۈرگۈزىـ كه تـ

بولۇشـى    ۋە خـۇراپىيلىقالردىن پاكالنغـان     ەھىـم ۋيولىـدىكى   ئېرىشىش  
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 نـى بىـر     (ئىسالم دىنى خۇراپىيلىق ۋە ۋەھىمىلهرگه تهۋھىد       . الزىم
ــه ) دەپ بىلىــش ــاك دەپ   (ۋە تهنزى ــسانالردىن پ ــۈك نۇق ــى ھهر تۈرل  ن

، يىـراق   تـۇرۇپ كهلـگهن بولـسا     پرىنسىپلىرى بىـلهن قارشـى      ) بىلىش
ــرى   ــهرق ۋە غهرب دىنلى ــق ۋە ۋش ــۈرۈپ  خۇراپىيلى ــى كهلت ەھىمىلهرن

  . چىقاردى ۋە ئۇنىڭ قوغدىغۇچىسى بولۇپ كهلدى
شـهخس ۋە جهمئىـيهتلهر ئۆزلىرىنىـڭ قـابىلىيهتته         ئىككىنچىسى،  

باشــــقىالردىن تــــۆۋەن تۇرمايــــدىغانلىقىغا، ئۆزلىرىنىــــڭ ياخــــشى ۋە 
ــدىغانلىقىغا،    ــسنى قىالاليـــــ ــشالرنىڭ ھهممىـــــ ــدىلىق ئىـــــ پايـــــ

هرتىــۋىگه يېتهلهيــدىغانلىقىغا پهيغهمبهرلىكــتىن باشــقا ھهرقانــداق م
ئىـسالم دىنـى مۇسـۇلمانالرغا ھهر ئىنـساننىڭ تهڭ          . ئىشىنىشى الزىـم  

باراۋەر ئىكهنلىكىنى ئېالن قىلىپ، ئىـرق، سـىنىپ پهرقـى ۋە بۇالرغـا             
ئۈســتۈنلۈكنى مۇناســىۋەتلىك ئىمتىيــازالرنى ئهمهلــدىن قالــدۇردى،    

ئهممـا  . باغلىـدى ئهقىل ۋە روھنىڭ كامىللىقىغا، ئىلىم ۋە پهزىلهتـكه         
ئىـسرائىل  . بىراخمانىزم دىنىدا ئۆزگهرمهس سـىنىپ پهرقـى مهۋجـۇت        

ئۆزلىرىنىــڭ دۇنيانىــڭ ئهڭ ئۈســتۈن مىللىتــى  ) يهھــۇدىيالر(ئهۋالدى 
خرىــستىئانالر دىنىــي زاتلىرىنــى ئاالھىــدە . ئىكهنلىكىــگه ئىــشىنىدۇ

دىنىـــي زاتـــالر ” . كىـــشىلهر دەپ قارايـــدۇ، مـــۇقهددەسئىمتىيـــازلىق
ئهقىدىسى، نهچچه يۈز يىلـدىن بېـرى       “ ەستۇر، ئۇالر خاتاالشمايدۇ  مۇقهدد

 كىـشىلهرنى جاھـالهت پاتقىقىغـا       بۇ دىنغا ئېتىقاد قىلىپ كېلىۋاتقان    
كېيىــنچه، ئىــسالھاتچىالر ئىــسالم دىنىنــى تهقلىــد  . تۇرۇپ قويــدىپــا

قىلىــش ئاساســىدا بىــر يــۈرۈش ئىــسالھات ئېلىــپ بېرىــپ، تهرەققىــي 
  . پ چىقتىقىلىش يوللىرىنى تېپى

ــى     ــۇت دەلىللهرن ــوغرا ۋە مهزم ــات ت ــاد ۋە مهلۇم ــسى، ئېتىق ئۈچىنچى
ــ. ئاســاس قىلغــان بولۇشــى، تهقلىــدكه تايانماســلىقى كېــرەك    مبهلكى
چــۈنكى . ئىــسالم دىنــى بــۇ ھهقــته بىردىنبىــر دىــن بولۇشــى مــۇمكىن 

ــى    ــكه، ئهقلىنــ ــر يۈرگۈزۈشــ ــۇلمانالرنى پىكىــ ــى مۇســ ــسالم دىنــ ئىــ
اغالم دەلىل ئۈستىگه قۇرۇشـقا، گۇمـان ۋە        ئىشلىتىشكه، ئېتىقادىنى س  
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پهرەزگه تايىنىپ ئىش ئېلىـپ بارماسـلىققا چـاقىرىش بىـلهن بىـرگه،             
باشقىالرنى قارىغۇالرچه دوراشتىن، ئۇالر نېمه دېسه، شۇنى دېيىش، نېمه         

 ئهقىلـگه   دىـن ” :دىنالر بولـسا  باشقا  . قىلسا، شۇنى قىلىشتىن توسىدۇ   
 تهكتىگه يهتكىلى   – دىننىڭ تېگى    ئهقىل بىلهن ،  ئۇقۇمسىغمايدىغان  

بولمايــدۇ، شــۇڭا دىــن ھهققىــدە كــۆپ پىكىــر يۈرگۈزۈشــكه، مــۇالھىزە   
 ھــالبۇكى، ئهقىلنىــڭ مــاھىيىتىگه .دەپ قارايــدۇ“ قىلىــشقا بولمايــدۇ

ــارقىلىق تونۇشــى     يېــتهلمىگهن بىــر نهرســىنى ئۇنىــڭ دەلىللىــرى ئ
ــلهن  ــۇمكىن ئهمهس”بى ــۇر   الدەپ قار“ م ــىنى مهجب ــر نهرس ــان بى ىي غ

 نـامۇۋاپىق   ئهقىلنىـڭ  ئىـسالم  .قوبۇل قىلىـشى تـۈپتىن پهرقلىنىـدۇ      
. بولغــان نهرســىنى قوبــۇل قىلىــشىنى ۋە تهستىقلىــشىنى خالىمايــدۇ 

ئهممــا، بىراخمانىزمنىــڭ كــۆپىنچه پرىنــسىپلىرى ئهقىلــگه تــۈپتىن 
  . زىت كېلىدۇ

تۆتىنچىــــسى، ھهر قانــــداق جهمئىيهتــــته ئوقۇتــــۇش، ئــــۆگىتىش 
للىنىدىغان مهخـــسۇس خـــادىمالر بولۇشـــى ئىـــشلىرى بىـــلهن شـــۇغۇ

ه يهتكـۈزۈش ئۈچـۈن يېتهرلىـك    ھهر ئىنسان ئـۆزىنى كامـالهتك    . كېرەك
ــى،   ئهمهس، ــىدالرنىڭ بولۇشـ ــۇئهللىم ۋە مۇرشـ ــته مـ ــۇڭا جهمئىيهتـ  شـ

 ئىرپـان ئۆگىتىـشى ۋە پهزىـلهت يولىـدا          –ئۇالرنىڭ باشـقىالرغا ئىلىـم      
نى مۇسۇلمانالرنىڭ  ئىسالم دى .  شهرتتۇر ىئۇالرغا باشالمچىلىق قىلىش  

بــۇ ئىككــى زۆرۈر ئېهتىيــاجنى ئهمهلــگه ئاشۇرۇشــىنى پهرز قىلىــپ      
ــالهتكه يهتكــۈزۈش،    . بېكىــتكهن ــۇنى كام ــا قىلىــش، ئ مهدەنىــيهت بهرپ

ئىنسانالرنى ئىككى دۇنيا سائادىتىگه ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈن كېرەكلىك       
  . بولغان بۇ تۆت ئامىل ئىسالم دىنىدا مۇكهممهل شهكىلدە مهۋجۇتتۇر

ــۆ  ــا كـ ــشكىلى    ئافغانىغـ ــلهن ئېرىـ ــل بىـ ــى ئهقىـ ــسان روھـ رە، ئىنـ
بولمايــدىغان نهرســىلهر ھهققىــدىمۇ مهلۇمــات ئــېلىش قــابىلىيىتىگه  

 بــۇ قــابىلىيهتكه يېتىــشنىڭ بهزى ئۇســۇللىرىنى  –تهســهۋۋۇپ . ئىــگه
ئهممــا تهســهۋۋۇپ ئهھلىنىــڭ ئــادەتتىكى ئىنــسانالر  . تېپىــپ چىقتــى

ۈش مهقسىتىدە قولالنغان تىلـى     بىلهلمهيدىغان نهرسىلهرنى چۈشهندۈر  
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ھۆكــۈم ئايهتلىرىنىــڭ ســىرتقى كۆرۈنۈشــىگه مۇناســىپ شــهكىلدە       
بولمىــسا، ئىنــسانالرنى ئىنكــار يــاكى خاتــا چۈشــهنچىگه ئىــگه قىلىــپ 

مهســىلهن، ئىــسالم ئېتىقادىنىــڭ ئاساســلىرىدىن . قويۇشــى مــۇمكىن
الم بىــرى بولغــان قــازا ۋە قهدەر خاتــا چۈشــهندۈرۈلگهن ۋاقىــتالردا، ئىــس  

ىنــساننىڭ ئىرادىــسىنى، ئ. مهدەنىيىــتىگه يامــان تهســىر كۆرســهتكهن
 قاقىدىغان چۈشـهنچه ۋە      ۋە مهسئۇلىيىتىنى چهتكه   مۇۋەپپىقىيىتىنى

ئۇنىڭ تهسىر قىلىـش ۋە يېـتهكلهش       ئېتىقادالر توغرا بولمىغىنىدەك،    
ــهنچىلهرمۇ     ــدىغان چۈشـ ــا چىقىرىـ ــۈنلهي يوققـ ــىيىتىنى پۈتـ خۇسۇسـ

ــادۇر ــساننىڭ ن. خاتـ ــدىغان ئىـــش  ئىنـ ــئۇل بولىـ ــسىگه مهسـ  –هتىجىـ
ھهرىكهتلىرى ناھايىتى ئاز بولسىمۇ، ئۇ بۇالرنىـڭ كېلىـپ چىقىـشىغا           
ئىــــدراك قىلىــــش، چۈشــــىنىش ۋە تــــالالش قاتــــارلىق ھېســــسىي  

 قىـسمهن ئىنـساننىڭ   . سېزىملىرى ئارقىلىق تهسـىر كۆرسـىتهلهيدۇ     
كۆپ  شۇنچه   .مۇۋەپپىقىيىتى ئۇنىڭ تالالش ئوبيېكتىدۇر   ئىرادىسى ۋە   

ئىچكــى ۋە ســىرتقى ســهۋەب ۋە كۆرســهتمىلهرنىڭ بولۇشــىغا قارىمــاي،   
  . قىسمهن ئىرادە نهتىجىگه تهسىر كۆرسىتىدۇ

ــى،      ــدە دۆلهت رەھبهرلىكـ ــان كهرىمـ ــشىچه، قۇرئـ ــڭ قارىـ ئافغانىنىـ
رەھبهرلهرنىــڭ ۋەزىپىــسى ۋە مهســئۇلىيهتلىرىگه ئوخــشاش ئىنــسانىي 

الش، ىـشى، بۈيـۈك پـارت     نىـڭ بارلىققـا كېل    مهسىلىلهردىن تارتىپ دۇنيا  
ــشاش    ــىۋەتلهرگه ئوخــ ــسىدىكى مۇناســ ــسىملىرى ئارىــ ــمان جىــ ئاســ

ــمولوگىيه  ــم  (كوســـ ــدىكى بىلىـــ ــى ھهققىـــ ــڭ تۈزۈلۈشـــ ) ئالهمنىـــ
ى مهۋھـۇم،  مهسىلىلىرىگىچه ناھايىتى كۆپ تېما ھهققىدە ئوچۇق يـاك       

، ئومۇمىي ياكى خۇسۇسىي ئىلىم ۋە ئىـشارەتلهر        كهڭ ياكى تار دائىرىدە   
ئېنىــق رنى تــوغرا چۈشــىنىش، ئهقىــل ۋە ئىلىمنىــڭ بــار بولــۇپ، بــۇال

ئافغـانى ئىجتىهـاد    . دەلىللىرىگه ئاساسالنغان ھالدا ئىزاھالش كېرەك    
ئهرەبچه . ئىشىكىنىڭ ھهركىمگه ئوچۇق ئىكهنلىكىنى تىلغا ئالماقتا     

ــالى، ھهدىــــس، ھۆكــــۈم،   بىلىــــدىغان، پهيغهمبهرلهرنىــــڭ تهرجىمىهــ
ــار، ئهق   ھوشــى جايىــدا بولغــان  –لــى قىياســالردا يېتهرلىــك ئىلمــى ب
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بۈيۈك مۇجتهھىـدلهر   . ھهركىم ئىجتىهاد قىلىش ساالھىيىتىگه ئىگه    
ئۆز زامانىـدا قىلىـشقا تېگىـشلىك ئىـشالرنى قىلىـپ، مـۇۋەپپهقىيهت             

ئهممــا ئۇالرنىــڭ قىلغــان ئىــشلىرى، قۇرئــان ۋە ســۈننهتتىن  . قازانــدى
ــېمىگه    ــدا ھېچنـ ــم ئالدىـ ــان ئىلىـ ــشلىك بولغـ ــشىمىزغا تېگىـ ئېلىـ

بىلگهنــلهر ئىجتىهــاد قىلىــشى، ئىجتىهــاد قىاللمىغــانالر . رزىمهيــدۇئه
ئافغانىنىــڭ ئايالالرنىــڭ پــۈركىنىش . ئــاڭلىق ھالــدا تاللىــشى الزىــم

ــهكلى،  ــازانهشـ ــسى – جـ ــۈم مهسىلىـ ــۈك   ،  ئۆسـ ــڭ ھهر تۈرلـ جىهادنىـ
مهنىلىرى ۋە يولغـا قويۇلۇشـى، تىنچلىـق قاتـارلىق تـېمىالردا ئـۆزىگه         

  . رى بارخاس تهبىر ۋە تهدبىرلى
جامالىددىن ئافغانىنىڭ سىياسىي، ئىجتىمـائىي، مهدەنىـي تېمـا ۋە          
. مهسىلىلهر ھهققىدە جهلپ قىالرلىق كۆز قاراش ۋە تهكلىپلىـرى بـار     

ئۇنىڭغا كۆرە، ئىشغالىيهتچى غهرب مىللهتلىرى شهرق مىللهتلىـرىگه        
نىــسبهتهن تېخىمــۇ ئهقىللىــق ۋە قابىلىيهتلىــك ئهمهس، ئهممــا ئــۇالر 

 ھاكىمىيهتنىڭ سىرلىرىنى يېـشىپ، ئـۇالردىن ئهڭ مۇۋاپىـق          كۈچ ۋە 
 –ئىنتىـزام، سـهۋرچانلىق ۋە غهيـرەت         -تهرتىپ  . شهكىلدە پايدىالندى 

ئىـشغالىيهتچىلهر   .شىجائهت بۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ مۇھىملىرىدۇر    
 ھاالۋەتلىك تۇرمۇشى بهدىلىگه، شـهرقلىقلهرنىڭ      –ئۆزلىرىنىڭ ھوزۇر   

 سىياسـىتىنى   “رۇم قىلىنغـان ۋارىـسلىق     مهھـ  وقـۇقى ھ”ئۈستىدىن  
ئهمما ئۇالرنىڭ نىيىتى گۈدەكنىڭ مېلىنى قوغـداش ۋە        . يۈرگۈزمهكته

ــسىچه،      ــۈش ئهمهس، دەل ئهكــ ــشىنى كۈتــ ــاالغهتكه يېتىــ ــڭ بــ ئۇنىــ
 ئىشرەت مۇددىتىنى ئـۇزارتىش ۋە ئـۇ گۈدەكنىـڭ          –ئۆزلىرىنىڭ ئهيش   

ــشتى   ــا كىرگۈزۈۋېلى ــدىن كېلىــشىچه چاڭگىلىغ ن مېلىنــى قوللىرى
ــارەتتۇر ــڭ  . ئىبــ ــهرق ئهللىرىنىــ ــسالم ۋە شــ ــشغالىيهتچىلهر ئىــ ئىــ

ــدە،      ــۈپ كىرگهن ــشىكتىن ئۈس ــاكى ئى ــدا ي ــشىكىنى قاققان ــاختا ئى س
ــۈرۈپ،  ــا ســـ ــى ئالغـــ ــنه ۋە   ھهقىقهتلهرنـــ ــداش، پىتـــ ــى قوغـــ ھهقنـــ

ــانلىقالرنى ھىمــايه قىلىــش،       ــانچىلىقنى باســتۇرۇش، ئــاز س قااليمىق
دەنىيهتنىــڭ يېيىلىــشى ك ۋە ئادالهتنىــڭ بهرپــا قىلىنىــشى، مهھۈرلــۈ
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 –لـېكىن بۇالرنىـڭ ھهممىـسى يالغـان         . باشـاليدۇ سـۆز   قاتارلىقالردىن  
ياۋىداق الپ بولۇپ، ئهسلى مهقسهتلىرى ئىشغال قىلىش، پارچىالش ۋە         

  . يۇتۇشتىن ئىبارەتتۇر
ــۈن،      ــۇرۇش ئۈچـ ــگه ئاشـ ــى ئهمهلـ ــۇ نىيىتىنـ ــشغالىيهتچىلهر بـ ئىـ

، ئهمما تهرەققىيـات ۋە     شهرقلىقلهرنىڭ غهربته ئىلىم تهھسىل قىلغان    
 قۇۋۋەتنىڭ نېمىلىكىنى بىلهلمىگهننىڭ ئۈستىگه، مېڭىـسى       –كۈچ  

بـۇالر  . پۈتۈنلهي يۇيـۇۋېتىلگهن ياشـلىرىدىنمۇ ئۈنۈملـۈك پايدىلىنىـدۇ        
 –ئىلغــار دەپ قارالغــان مىللهتلهرنىــڭ ئهڭ رەزىــل، پهســكهش مىــجهز  

خـــــاراكتېرلىرىنى ئـــــۆزلىرىگه يۇقتـــــۇرۇپ، ئـــــۆز جهمئىيىتـــــى ۋە 
الر  “زىيـالىي ”الر بولـۇپ، بـۇ       “چـاال زىيـالىي   ”ەنىيىتىگه ياتالشقان   مهد

ئېلىپ بارغان ھهر تۈرلـۈك ئىـسالھات تهشهببۇسـلىرىنىڭ ھهممىـسى           
ئۆز مىللىتىنىڭ زىيىنى بىـلهن نهتىجىلهنگهنـدىن سـىرت، ۋاقتىنـى           
ئىسراپ قىلىش ۋە ئىشغالىيهتچىلهرنىڭ دېپىغا ئۇسسۇل ئويناشتىن       

غهربتىن پايدىالنسىمۇ، ئۆزىنىـڭ كىملىكىنـى      . ىباشقا ئىشقا يارىمىد  
ــنىڭ      ــا ئىلگىرىلهش ــش ۋە ئالغ ــي قىلى ــتا تهرەققى ــان ئاساس يوقاتمىغ

  . الردۇريولىنى تاپقان ئۈلگىلىك مىللهت ياپون
 قۇتۇلـۇش يـولى تېـپىش ئۈچـۈن         امالىددىن ئافغانى مۇسـۇلمانالرغا   ج

 ۋە  ئالدى بىـلهن دىننىـڭ تهسـىرى ھهققىـدە تهتقىقـات ئېلىـپ بـاردى              
ــى،     ــاتنى، فهتىهلهرن ــى، تهرەققىي ــوڭ ۋەقهلهرن ــىرلهردىكى چ ــۇنجى ئهس ت

ۋە مهدەنىيهت ساھهلىرىدە بېسىپ ئۆتـۈلگهن      ) ھازارەت(ئىلىم، كۈلتۈر   
ــارقىلىق  ــۈرۈش ئــ ــسال كهلتــ ــاپىلهرنى مىــ ــشته ،مۇســ ــوغرا رەۋىــ  تــ

ن دىننىــڭ قــاالقلىقنى يولغــا قويۇلغــاچۈشــىنىلگهن ۋە شــۇ رەۋىــشته 
 ئىـــسپاتالپ چىققانـــدىن كېـــيىن، انلىقىنىكهلتـــۈرۈپ چىقارمايـــدىغ

ــشتى   ــشقا تىرىـ ــهۋەبلىرىنى تېپىـ ــشنىڭ سـ ــۇق ۋە چېكىنىـ . تۇرغۇنلـ
  .ئۇنىڭغا كۆرە، بۇ سهۋەبلهر مۇنداق بىر نهچچه تۈرلۈك ئىدى

ــشى،    ــپ قېلىـ ــهلتهنهتكه ئايلىنىـ ــڭ سـ ــى، خهلىپىلىكنىـ بىرىنچـ
ــالمىش  ــپه”ئات ــشىپ،    “خهلى ــادتىن يىراقلى ــم ۋە ئىجتىه ــڭ ئىلى نى
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 ئاتـــــاق ۋە مۇراســـــىمالرغا بېرىلىـــــپ كېتىـــــشى، –نـــــام قـــــۇرۇق 
ــا بىـــر نهچـــچه خهلىـــپه تهرىپىـــدىن    مۇســـۇلمانالرنىڭ بىـــرال ۋاقىتتـ

  .باشقۇرۇلۇش يولى بىلهن بۆلۈنۈشى
 ئىككىنچى، دىن ۋە مىلـلهت بىـر جهمئىيهتنـى تۇتـۇپ تۇرۇشـنىڭ             
ئهڭ مۇھىم ئىككى ئۇنسۇرى بولۇشىغا قارىماي، ھهر ئىككىلىـسىنىڭ         

نغا چۈشۈپ قېلىـشى، خهلىپهلهرنىـڭ ئهجنهبىلهرنـى دۆلهت         زەئىپ ئورۇ 
  .خىزمىتىگه تهيىنلىشى
ئهســىرلهردە ) -10 ۋە – 9مىــالدى  (– 4 ۋە – 3 ئــۈچىنچى، ھىجــرى 

ــدىق ــۇچى  (زىنـ ــدىن يېنىۋالغـ ــل  )الردىنـ ــان باتىـ ــاتىنىيالر يايغـ  ۋە بـ
  . ئېتىقادالر ۋە سهپسهتىلهر

ــتـــــۆتىنچى،  هن ئهقىدىـــــسىنىڭ كهڭ يېيىلىـــــشى بىـــــلر جهبـــ
مۇســــۇلمانالردىكى ھاياجــــان ۋە پائالىيهتچانلىقنىــــڭ سۇسلىــــشىپ 

  .كېتىشى
ئويـدۇرما  هن  بهشىنچى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا نىسبهت بېرىلگ    

ئهقىـدىلىرىنىڭ دىنىـي    ) ي دىنـى  يهھـۇدى (ت  ھهدىسلهر ۋە ئىسرائىلىيا  
غــا ئورىنىۋالغــان خـــائىنالر تهرىپىــدىن ئىــسالمىي كىتابالرنىـــڭ     تون

ارىالشتۇرۇۋېتىلىشى ۋە بۇ ئارقىلىق مۇسۇلمانالرنىڭ پـاك       مهزمۇنىغا ئ 
  .ئېتىقادىنىڭ بۇلغىنىشى

 ئوقۇتۇش ئىـشلىرىنىڭ بـۇ زىيـانلىق، پايدىـسىز،          –ئوقۇ  ئالتىنچى،  
قاالقلىقنى كهلتۈرۈپ چىقارغۇچى تهسـىرلهرنى يوققـا چىقىرالىغـۇدەك     

  . دەرىجىدە كۈچلۈك ئهمهسلىكى ۋە ئومۇمالشمىغانلىقى
ــى ــتىن ئهھ ، يهتتىنىچـ ــۇلالر، غهربـ ــهرقتىن موڭغـ ــهلىپ شـ ــى سـ لـ

    .بىزارلىق كهلگهن زىيان، خانىۋەيرانلىق ۋە ئىستىاللىرى ئېلىپ
ســـهككىزىنچى، ئىلىـــم ۋە ئهمهل جهھهتـــتىن ئېلىـــپ ئېيتقانـــدا، 
ئىسالم ئهقىدىسىدىن ئايرىلىپ قالغان مۇسـۇلمانالرنىڭ پىـرقىلهرگه        

 ئۆلىماالرنىـڭ  -ئـالىم  ىلىـپ كېتىـشى،     ق تهرەپكه تار  –بۆلۈنۈپ، تهرەپ   
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 بىرىــدىن يىراقلىــشىپ كېتىــشى، خهلقنىــڭ قېرىنداشــلىق  –بىــر 
  . تۇيغۇسى ئاستىدىكى بىرلىشىش ۋە ھهمكارلىشىشنى تهرك ئېتىشى

ئافغانىنىــڭ قارىــشىچه، مۇســۇلمان مىللهتلهرنىــڭ تهرەققىيــاتىنى  
ئىلگىـــرى سۈرۈشـــنىڭ چـــارىلىرىنى ئىـــزدىگهن ۋاقىتتـــا، ئۇالرنىـــڭ  

شىغا سهۋەب بولغان بۇ ئـامىلالرنى ئۇنتـۇپ قالماسـلىق          كهينىدە قېلى 
ــالىيهتلىرى  . الزىـــم ــازىرغىچه ئېلىـــپ بېرىلغـــان تهرەققىيـــات پائـ ھـ

رامكىسى ئىچىدە، ھهر قايسى زامانالردا سـىناق قىلىنغـان گېزىـت ۋە            
ژورنــال نهشــر قىلىــش، ھهر خىــل مهكتهپلهرنــى تهســىس قىلىــپ،       

ــم ۋە    ــڭ ئىلىـ ــان دۆلهتلهرنىـ ــي تاپقـ ــى  مهدەنىيتهرەققىـ ــى يېڭـ ىتىنـ
نهسىللهرگه سىڭدۈرۈش، شهھهر تۇرمۇشـى، شـهھهر قۇرۇلۇشـى، كىـيىم         

 قاتــارلىق تــېمىالردا غهربنــى تهقلىــد     كېچىكــى، ھايــات شــهكلى  –
خاتا ئىزدىنىش ۋە تهتبىق قىلىشالر يا خاتا نهتىـجه         قىلىشقا ئوخشاش   

كېـسهللىك مۇسـۇلمانالر    . كهلتۈرۈپ چىقاردى ياكى يېتهرسـىز قالـدى      
ئىيىتىنىــڭ زېهىــن، ئېتىقــاد ۋە ئهخالقىــدا بولغــانىكهن، ئۇنىــڭ  جهم

، مۇســۇلمانالرنى دۇنياغــا  ئۈچۈنمــۇ زېهىــن، ئېتىقــاد ۋە ئهخالققــاداۋاســى
ــاكى  ــۈلگه ۋە ھ ــا    ئ ــسالم ۋە قۇرئانغ ــاپ ئى ــى س ــان دەۋرلهرگه، يهن م قىلغ

 بۇنىڭ ئۈچۈن، بۇ قايتىـشنى ئالـدى بىـلهن ئايـالالر ۋە      . كېرەك قايتىش
ن باشـــالپ، پۈتـــۈن جهمئىيهتـــته كهڭ قانـــات يايـــدۇرۇش ئـــائىلىلهردى

شۇنداقال، بۇ ھهرىكهتنى چىن قهلبى بىلهن ئېلىـپ بارىـدىغان          . كېرەك
ياخــشى . پىــداكار شــهخس ۋە ئورگــانالر ئــۆز ئۈســتىگه ئېلىــشى كېــرەك

تهربىــيه ئالغــان ئــانىالر ئــۆز پهرزەنتلىرىنىــڭ تــۇنجى ھهم ئهڭ ياخــشى 
ــسىدۇ  ــسى ۋە ئوقۇتقۇچىـ ــدا،  . رتهربىيهچىـ ــپ ئېيتقانـ ــۇمهن قىلىـ ئومـ

رەســمىي مهكتهپلهرنىــڭ پروگراممىلىــرى مۇددىئــالىق ۋە يېتهرســىز 
ــاغالم      ــتىن س ــسمانىي جهھهت ــي ۋە جى ــتهپلهر روھى ــۇ مهك ــا، ب بولغاچق
ئىنـــسانالرنى يېتىـــشتۈرىغان شـــهكىلدە ئىـــسالھ قىلىنغانغـــا قهدەر، 
مۇســــۇلمان بــــالىالر زۆرۈر ئاالھىــــدىلىكلهرگه ئىــــگه خۇسۇســــىي     

  . تهپلهردە تهربىيهلىنىشى كېرەكمهك
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غهربلىكلهر ئىسالم مهملىكهتلىرىنىڭ مىللىي مائارىپىغـا قارشـى        
بولغانلىقى ئۈچۈن تهتـۈر تهشـۋىقات ئېلىـپ بارماقتـا، مۇسـۇلمانالرنىڭ            
تىللىرىنىــڭ قــاالق، ئهدەبىياتلىرىنىــڭ ئىپتىــدائىي ئىكهنلىكىنــى   

همئىيهتنىــڭ ھــالبۇكى، تىلــى بولمىغــان ج  . ئوتتۇرىغــا قويۇشــماقتا 
ــۇ  ــي مهۋج ــى  مىللى ــۇ تىل ــان مىللهتنىڭم ــاتى بولمىغ  دىيىتى، ئهدەبىي

 –شــۇنداقال، تــارىخى بولمىغــان بىــر مىللهتنىــڭ ئىــززەت      . يوقتــۇر
ھــۆرمىتى ۋە ئــۆز ئىــشهنچى بولمىغىنىــدەك، تــارىخىنى قوغدايــدىغان،  
ــۈلگه     ــۇالردىن ئـ ــدىغان ۋە بـ ــهرلىرىنى گۈللهندۈرىـ ــىنىڭ ئهسـ ئۆتمۈشـ

بىـر مىللهتنىڭمـۇ    ىنىدىغان كىشىلىرى بولمىغـان     سۈپىتىدە پايدىل 
  . تارىخى يوقتۇر

مۇتهئهسسىپلىك ۋە ئهسهبىيلىك سـۆزلىرى ئىنـساننىڭ قهۋمـى ۋە          
. ســۆزى بىــلهن مۇناســىۋەتلىكتۇر“ بههســهئ”قهبىلىــسى مهنىــسىدىكى 

ــهبىيل   ــلهن ئهسـ ــسىپلىك بىـ ــهددىي مۇتهئهسـ ــال ۋە ئهشـ  ىكنىڭ نورمـ
ي مۇتهئهسـسىپلىكنى مۇۋاپىـق     مىللىـي يـاكى دىنىـ      .دەرىجىلىرى بار 

مىللىـي ئـاڭ    . ايـدىلىق ھهم كېرەكلىكتـۇر    پشهكىلدە يولغـا قويـۇش      
ــدەتۇغۇلۇشــتىن ئهمهس، بهلكــى   ــا  ئهقى ــارقىلىق بارلىقق ــيه ئ  ۋە تهربى

ــدۇ ــا   .كېلىـ ــال ۋە دىنغـ ــان   نورمـ ــپ بېرىلغـ ــدا ئېلىـ ــسۇنغان ھالـ بويـ
ــرەك   ــتۇرۇش كېـ ــداش ۋە داۋامالشـ ــسىپلىكنى قوغـ ــي . مۇتهئهسـ دىنىـ

مۇســۇلمان قهۋملىرىنــى ىۋەت ئهســىرلهردىن بېــرى ھهر تۈرلــۈك مۇناســ
 ھالىغـا كهلتـۈرگهن، بىـر ئىرقنـى يهنه بىـر ئىرققـا ۋە ئـۇ                 بىر ئۈممهت 

ئىــشغالىيهتچىلهر . ئىــرقتىن بولغــان رەھــبهرگه باغلىغــان ئامىلــدۇر 
مۇسۇلمانالرنىڭ پۇت تىرەپ تۇرۇشـىدا تۈرتكىلىـك رول ئويناۋاتقـان بـۇ      

ققانــدىن كېــيىن، مىللىــي ئهســهبىيلىكنىڭ ئــامىلالرنى تېپىــپ چى
ئارقىــدىنال، . ئــوت پىلتىــسىنى يېقىــپ، ئــۈممهتنى بۆلۈشــكه ئۇرۇنــدى

يــاالقچىالردىن پايــدىلىنىپ مىللىتــى ۋە دىنىغــا ســادىق بولغــانالرنى  
ھهر تۈرلــۈك مۇتهئهســسىپلىككه  مۇتهئهســسىپلىك بىــلهن قــارىالپ،   

ــدى ــۇم قىلــ ــۈنىمىزدە بو . ھۇجــ ــاكى كــ ــا يــ ــسۇن، مهيلــــى تارىختــ لــ
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مۇتهئهســـــسىپلىك ۋە ئهســـــهبىيلىكنىڭ ئهڭ ئهشهددىيـــــسى ۋە ئهڭ 
بهزى مۇستهســناالرنىڭ ســىرتىدا، . زىيــانلىقى غهربلىكــلهردە كۆرۈلــدى

ــا     ــى يوققـ ــى ۋە دىنالرنـ ــسىپى مىللهتلهرنـ ــۇلمانالرنىڭ مۇتهئهسـ مۇسـ
شـــۇڭا . چىقىـــرىش، ئىنـــسانالرغا زۇلـــۇم قىلىـــشقا ســـهۋەب بولمىـــدى

ئـــۆز  تۆھمهتلىرىـــدىن قورقماســـلىقى، “مۇتهئهســـسىپ”مۇســـۇلمانالر 
مىللىــي ئهنئهنىلىــرىگه ئــاۋۋال دىنىغــا، ئانــدىن ئــۈممهت بىــرلىكىگه  

ــم    ــشى الزى ــار بېرى ــدە ئېتىب ــدىغان دەرىجى مىللىــي . زىيــان يهتكۈزمهي
مۇتهئهســسىپلىك دىنىــي مۇتهئهســسىپلىكتىن ئېــشىپ چۈشــكهن ۋە 

دىردە ئـۆز    باراۋەرلىكىگه زىيـان يهتكـۈزگهن تهقـ       –ئۈممهتنىڭ بىرلىك   
  . ئېتىبارىنى يوقىتىدۇ

ــ   ــسالھات پروگراممىـ ــڭ ئىـ ــددىن ئافغانىنىـ ــسالم سىجامالىـ دا ئىـ
ئافغـانى  . پىكرىنىـڭ ئـورنى بهكمـۇ مـۇھىم       ) پانئىـسالمىزم (بىرلىكى  

ئىــسالم بىرلىكىنىــڭ ئىجادچىــسى بولمىــسىمۇ، ئۇنىــڭ تهرتىــپكه      
 ئهينى. ھايات بهخش ئهتكۈچىسى ۋە تهشۋىقاتچىسى ئىدى     سالغۇچىسى،  

ۋاقىتتا ئىسالم دۇنياسىنىڭ پارچىلىنىـشى، بۇنىـڭ زەئىپلىـشىش ۋە          
مهغلۇبىيهتكه سهۋەب بولۇشى، نهتىجىدە غهربنىڭ ئىـسالم دۇنياسـىنى         
بۆلۈشــىۋېلىش نىيىتــى قارشىــسىدا ھهم ئوســمانىيالر دۆلىتىنىــڭ     
زېمىن پۈتۈنلۈكىنى ھهم باشقا ئىـسالم دۆلهتلىرىنىـڭ تـۇپراقلىرىنى          

ــانه چا  ــنىڭ يېگـــ ــارلىق  قوغداشـــ ــك ۋە ھهمكـــ ــسىنىڭ بىرلىـــ رىـــ
ــشى،     ــا چىقىـ ــڭ ئوتتۇرىغـ ــارەت ھهقىقهتنىـ ــدىن ئىبـ  – 2ئىكهنلىكىـ

لــى ا ئوخــشاش ھۆكۈمرانالرنىــڭ ۋە نــامىق كامــال، ئهئابدۇلههمىــدخانغ
ــسالم     ــارلىق مۇتهپهككۇرالرنىــڭ ئى ــانى قات ــددىن ئافغ ســۇۋارى، جامالى

 تـۈرتكه   بىرلىكى ئۈستىدە پىكىر يۈرگۈزۈشىگه ۋە قهلهم تهۋرىتىـشىگه       
ــدى ــدىن باشــالپ    . بول ــدە قاچان ــسالم بىرلىكــى ھهققى ئافغانىنىــڭ ئى

 يىللىــرى – 1870پىكىــر يۈرگــۈزگهنلىكى ئېنىــق بولــسىمۇ، ئۇنىــڭ 
ن يازغـــان مهكتۇبلىرىـــدىن ئۇنىـــڭ ئهڭ بولمىغانـــدا شـــۇ ۋاقىـــتالردى 

. غـانلىقىنى چۈشـىنىۋالغىلى بولىـدۇ     ئېتىبارەن بۇ ئىـشقا تۇتـۇش قىل      
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ــد  ــۇلتان ئابدۇلههمى ــا س ــۇ   –خاننىڭ ئۆلىم ــۇ ش ــهيخلهرنىڭ، بولۇپم  ش
ــان      ــپ بارغـ ــتىم يېتىـ ــى قېـ ــستانبۇلغا ئىككىنچـ ــلهردە ئىـ مهزگىلـ

پايـدىلىنىپ ئېلىـپ بارغـان       جامالىددىن ئافغانىنىڭ پىكىرلىرىدىن  
ئىسالم بىرلىكى سىياسىتى بهكمۇ چهكلىك ۋە يۈزەكى بولۇپ، ئۇنىـڭ          

ــس ــى، خرى ــاكىمىيىتىگه قارشــى سىياس ــكىرىي تىئان ھ ــسالم ئ ئهس ى
.  ھېچقانــداق دەلىــل ۋە ئىــشارەت يــوق بىرلىكــى قۇرغانلىقىغــا دائىــر

 يـادى ئۆزىنىـڭ خهلىپىلىـك       – سـۇلتاننىڭ پۈتـۈن ئهس        يهنى خهلىپه  
ئىمتىيازىــدىن پايــدىلىنىپ تــۇرۇپ، ئىــسالم دۆلهتلىرىنىــڭ مهنىــۋىي 
قوللىــشىغا ئېرىــشىش ۋە بــۇ ئــارقىلىق ئوســمانىيالر دۆلىتىنىــڭ      

ــڭ پۈتۈ ــايدىغان    تۇپراقلىرىنى ــۇپراقالردا ياش ــۇ ت ــۇنداقال ب ــۈكىنى، ش نل
  . مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىكىنى قوغداش ئىدى

 كهڭ ئولوگىيىــسى تېخىمــۇ ئافغانىنىــڭ ئىــسالم بىرلىكــى ئىدې  
ئولوگىيىنىڭ بـۇ ئىككـى   سىمۇ، ئهممـا ئىـدې   دائىرىلىك ۋە چوڭقۇر بولـ    

ئــــــامىلى ئۇنىــــــڭ ھايــــــات باســــــقۇچلىرى ئىچىــــــدە تهدرىجــــــى  
 شـــارائىت تۈپهيلىــــدىن  – شـــهكلىمۇ شـــهرت   شـــهكىللهنگىنىدەك، 

  . ئۆزگهرتىش ھاسىل قىلغان
ئافغانىغــا كــۆرە، ئىــسالم بىرلىكىنىــڭ دىنىــي مۇناســىۋەت، ھهج ۋە  

دىنىـي مۇناسـىۋەت    . خهلىپىلىكتىن ئىبارەت ئۈچ مـۇھىم تايـانچى بـار        
ــل      ــتۈرگۈچى ئامى ــۇھىم بىرلهش ــۈن ئهڭ م ــرى ئۈچ ــسالم مىللهتلى ئى

پهقهت مۇشۇ ئارقىلىق ۋۇجۇدقا چىقىـرىش       نىبولۇپ، ئۈممهت بىرلىكى  
ــدىلىق، ھهتتــا زۆرۈر بولــۇش بىــلهن   . مــۇمكىن ــسۇرى پاي مىلــلهت ئۇن

بىرگه، دىنىي مۇناسىۋەتتىن ئېشىپ چۈشكهن يـاكى ئـۇنى يهكلىـگهن           
. مىللىــي بىرلىكنــى ســاقالش ئۈچۈنمــۇ يېتهرســىز قالىــدۇ تهقــدىردە، 

ويغىنىش ۋە ئافغــانى مانــا مۇشــۇ ئىــدىيهنىڭ تۈرتكىــسىدە مىللىــي ئــ 
ئهمما ئۇنىڭ ئىدىيىسىنى بىر پۈتـۈن      . مىللىي ئاڭنى تهشۋىق قىلدى   

شــهكىلدە چۈشــىنهلمىگهنلهر، ئۇنىــڭ ئهرەبچىلىــك، تــۈركچىلىككه     
پهرەز ئوخــــشاش تــــار مىللهتچىلىكــــكه بېرىلىــــپ كهتكهنلىكىنــــى 
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مۇســۇلمانالر دىنىــي مۇناســىۋەتكه قــاتتىق ئهھمىــيهت     . قىلىــشتى
رقىلىق قېرىنـداش بولۇشـى، لـېكىن باشـقا         بېرىشى، بۇ مۇناسـىۋەت ئـا     

ــانى       ــشى، دۇني ــامىله قىلى ــل مۇئ ــسۇپلىرىغا ئادى ــاد مهن ــن ۋە ئېتىق دى
ــالق   ــك ۋە ئهخ ــق، باراۋەرلى ــشىش   –تىنچلى ــدە بهسلى ــلهت ئىچى  پهزى

  . مهيدانىغا ئايالندۇرۇشى الزىم
. مهكــكه ۋە مهدىــنه ئىــسالم بىرلىكىنىــڭ مهنىــۋىي مهركىزىــدۇر     

 ھىممهتلىك ئالىمالر بىرلىك ئۈچۈن خىزمهت      ئىسالم دۆلهتلىرىدىكى 
ئهرەب (قىلىدىغان مهركهزلهر قۇرۇشى، بۇالرنىڭ باش مهركىزى ھىجـاز         

ــارىلى ــرىم ئـ ــم) يېـ ــى الزىـ ــۇلمانالر ھهر يىللىـــق ھهج . دا بولۇشـ مۇسـ
ــىلىلهر ھهققىـــدە       ــاق مهسـ ــپ، ئورتـ ــۇ يهرگه يىغىلىـ ــۈمىدە بـ مهۋسـ

تى ئېلىپ بېرىـشى    كۆرۈشۈشى، پىكىر ئالماشتۇرۇشى ۋە ئىش تهقسىما     
خهلىپىلىــك مهسىلىــسىگه كهلــسهك، سىياســىي، ئهســكىرىي،  . الزىــم

ئىقتىـــسادىي، مهدەنىـــي بىرلىكنىـــڭ ۋۇجۇدقـــا كېلىـــشى ئۈچـــۈن      
. بىردىنبىر ئىدارىي مهركهزگه، يهنى خهلىپىلىككه ئېهتىياج چۈشىدۇ      

ھهزرىتى ئهبۇبهكرى، ھهزرىتـى    (ئىسالم تارىخىدىكى تۇنجى تۆت خهلىپه      
ــۆمهر، ھه ــى ئهلــــى ئــ ــمان ۋە ھهزرىتــ ــى ئوســ ــي ) زرىتــ دەۋرى ھهقىقىــ

بۇ ماقامغا ئهقىل، پهزىـلهت ۋە      . خهلىپىلىكنىڭ ئۈلگىلىك مىسالىدۇر  
رەھبهرلىك قابىلىيىتى جهھهتتىن ئهڭ ئۇيغۇن كىشى كهلتۈرۈلۈشى؛       
 ھاكىمىيهت ئاۋام خهلقنىڭ ئىـشتىراكى ۋە كېڭىـشىش يـولى بىـلهن            

 بىـردىن كـۆپ ھاكىمىيهتنىـڭ       ئىسالم دۇنياسـىدا  . الزىم يۈرگۈزۈلۈشى
ــشى     ــا قىلىنى ــڭ بهرپ ــسالم بىرلىكىنى ــى، ئى ــۇپ تۇرۇش ــۇد بول  غامهۋج

ساســهن ئۆتمۈشــكه نهزەر  ئافغــانى مۇشــۇالرغا ئا . توســقۇنلۇق قىلىــدۇ 
ئهگهر ئوســمانىيالر «:  مۇنــداق خۇالســه چىقارغانىــدىتاشــلىغان ھالــدا

 دۇنياسـىغا   دۆلىتى بالقان يېرىم ئارىلى ۋە ياۋرۇپانىـڭ ئورنىغـا ئىـسالم          
يۈزلهنگهن، ھۆكـۈمهت مهركىزىنـى ھىجازغـا قۇرغـان ۋە ئهرەب تىلىنـى             
ــسا، ئۇالرنىــڭ خهلىپىلىكــى     رەســمىي تىــل ســۈپىتىدە قولالنغــان بول
ئاســتىدا ئىــسالم بىرلىكــى ئهمهلىــيهتكه ئايالنغــان ۋە بۈگــۈن شــهرق    
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شۇنىڭ ئۈچۈن، شهكلى   «: ئۇ ».ىلىسى مهيدانغا كهلمىگهن بوالتتى   مهس
ــداق ب ــدىغان،    قان ــۇلمانالرنى كۈچلهندۈرى ــنهزەر، مۇس ــتىن قهتئىي ولۇش

مۇستهقىللىق ۋە ھۈرلۈكىنى قولغا كهلتۈرىدىغان، مهدەنىيهتته دۇنيـا        
ــسالم      ــر ئىـ ــدىغان بىـ ــا چىقىرااليـ ــلهن تهڭ ئورۇنغـ ــرى بىـ مىللهتلىـ

مهن پۈتــۈن ھوقــۇق بىــرىگه : بىرلىكىنــى مهقــسهت قىلغاچقــا، بهزىــدە 
ــل  ــارلىق دۆلهت ــمهن؛  مهركهزلهشــسۇن، ب ــسۇن دېمهي هر بىــرىگىال بويسۇن

بهلكى ھهممىسىنىڭ سۇلتانى قۇرئـان، بىرلىكلىرىنىـڭ چېتىـشىش         
ۆز مهدەنىيىتــى بىــلهن مهشــغۇل دىــن بولــسۇن، ھهربىــرى ئــنۇقتىــسى 

ئۆزىنىڭ بىـر    بۇالرنى قوغداش بىلهن بىرگه، باشقىلىرىنىمۇ       بولۇش ۋە 
ۇن ۋە دېــيىش ئــارقىلىق ھهقىقهتــكه ئۇيغــ» قىــسمى بىلــسۇن دەيــمهن

كېيىـنچه،  . ئهمهلىي بىر ئىسالم بىرلىكىنى كۆرسـىتىپ بهرگهنىـدى       
 يهمهن، ھىجــاز، ،ئوســمانىيالر دۆلىتىنىــڭ خهلىــپىلىكىگه باغالنغــان 

ئوتتۇرا شهرق، ئاناتولىيه ۋە بالقان يېرىم ئارىلىنى ئۆز ئىچىـگه ئالغـان،            
يهرلىـــك ھۆكــــۈمهتكه تايانغــــان ۋە ھهربىــــرىگه ئهھلــــى رەھــــبهرلهر  

مهســىلهن، ئوســمانىيالر دۆلىتىنىــڭ شــاھزادىلىرى،    (گهن تهيىــنلهن
ۋەزىرلىــرى، يهمهنــگه زەيــدى ئىمــامى، ھىجازغــا ھاشــىمىي نهســهبىدىن 

ئونغـا يـېقىن     ) قاتارلىقالرغـا ئوخـشاش    ھىدىۋىكهلگهن بىرى، مىسىر    
ۋىاليهتتىن تهشـكىل تاپقـان ئىـسالم بىرلىكـى تهكلىپىنـى ئوتتۇرىغـا             

بۇ بىرلىك قۇرۇلۇپ قالسا، كۆپ ئۆتمهي      ئافغانىنىڭ قارىشىچه،   . قويدى
ئىران، ئافغانىـستان، ھىندىـستان مۇسـۇلمانلىرى، ئـۇالردىن كېيىـنال           
ــۇ بىـــرلىككه       ــدىكى مۇســـۇلمانالرمۇ بـ ــۇبىي ئاســـىيا دۆلهتلىرىـ جهنـ

  . قېتىالتتى ۋە بۇ ئارقىلىق ئهسلى مۇددىئاغا يهتكىلى بوالتتى
ــرى ئىـــسالم  : ئافغانىنىـــڭ تهســـىرلىرى   ئهســـىرلهردىن بېـ

دۇنياســـىدا شـــهكىللىنىپ، چوڭقـــۇر يىلتىـــز تارتقـــان بىـــر مـــۇنچه   
مهسىلىنى يالغۇز بىرال رەھبهرنىڭ ھهل قىاللىـشى ھهم تېئورمـا ھهم           

 لىــپ ئېيتقانــدا مــۇمكىن ئهمهس ئىــدى،ئهمهلىــيهت نۇقتىــسىدىن ئې
بۇنىڭ ئهمما بهزى پىكىر ۋە پىالنالرنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى،        ! ئهلۋەتته
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ــ  ــا ئـ ــۈن ئهتراپقـ ــپ   ئۈچـ ــدە ئېلىـ ــى كهلگهنـ ــشى ۋە ۋاقتـ ادەم توپلىنىـ
بېرىلىدىغان ئىسالھات ئۈچۈن زېمىن ھازىرلىنىشى قاتارلىق مۇھىم       
ــگه     ــۇ نهتىجى ــۇل قىلىنــسا، ئافغانىنىــڭ ب ــدا قوب ــۇۋەپپىقهتلهر قاتارى م

ــدۇ   ــشقا بولىـ ــا ئېلىـ ــواليلىقچه تىلغـ ــشكهنلىكىنى قـ ــانى . ئېرىـ ئافغـ
ــاتتىكى چاغلىرىـــــدىال،  ياســـــهتچى ۋە بىـــــر مۇنچىلىغـــــان سىھايـــ

مۇتهپهككۇرالرغـــــا تهســـــىر كۆرســـــهتكهن ۋە بهزى ھۆكۈمرانالرنىـــــڭ 
ئالمىشىــشىغا ســهۋەبچى بولغانــدىن ســىرت، تــار قېلىپنىــڭ ئىچىــدە  

ا قىسىلىپ قالغان بهزى ئالىمالرنىڭ كۆزلىرىنى تېخىمۇ كهڭ دۇنياغـ        
ــي،   ــپ، ئىــسالم بىرلىكــى، مىللى ــى  ئېچى  دىنىــي كىــشىلىك، ئهجنهب

ىيىتىگه قارشــى تىركىــشىش، ئىــستىقالل،    ئىــستىالسى ۋە ئىــشغال 
 ئـۆزىگه ئىشىنىـشكه ئوخـشاش تـېمىالردا ئهقىلـدىن           –ھۆرلۈك ۋە ئـۆز     

ئۇنىــڭ بــۇ تهســىرلىرىنى ئــۇ  . چىقمىغــۇدەك دەرىجىــدە ئىــز قالــدۇردى 
ياشىغان دەۋردىكى دۆلهت، جهمئىيهت ۋە مۇھىم شهخسلهردىن تېخىمۇ        

  . ئوچۇق كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ
 باشـــقىچه بىـــر ئىـــسالم  ئابدۇلههمىـــدخانغاســـۇلتانئافغانىنىـــڭ 

 شــىئه يېقىنلىشىــشى ۋە رەھبهرلىــك شــهكلى  –بىرلىكــى، ســۈننىي 
ــ     ــر ۋە پى ــدا، پىكى ــېمىالردا، ئهڭ بولمىغان ــارلىق ت ــتىن قات الن جهھهت
ــۇمكىن    ــتىش مــ ــهتكهنلىكىنى ئېيــ ــىر كۆرســ ــمانىيالر . تهســ ئوســ

ــست،    ــپهرەس، پانتۈركىـ ــڭ غهربـ ــارلىق  دۆلىتىنىـ ــسالمچى قاتـ پانئىـ
ــالىملىرى ئۇنىــڭ ســۆھبهت ۋە  رخىــل ئىــدېھه ئولوگىيهگه مهنــسۇپ ئ

. ئهسهرلىرىدىن بىۋاسىته ياكى ۋاسـىتىلىك يـولالر بىـلهن پايدىالنـدى          
 ،»يـــاش تـــۈركلهر«، »يېڭـــى ئوســـمانىيالر«ئۇالرنىـــڭ ئارىـــسىدا بهزى 

لى  ئاغـــائوغ يۇرداقـــۇل، يۇســـۇف ئـــاقچورا، ئهھـــمهد ئهمىـــنهممهدھمـــۇ
مـدى  هممهد ئاكىف ئهرسـوي، ئهھـمهد ھه      ھقاتارلىق پانتۈركىستلهر، مۇ  

ئاقسهكى، سهئىد نۇرسـى قاتـارلىق پانئىـسالمىزمچىالر، سـهييىد بهگ،           
ئـــۆزى . شهمـــسىددىن گۈنئالتـــاي قاتـــارلىق كىـــشىلهرمۇ بـــار ئىـــدى

» يـاش ئىـرانلىقالر   « ۋەزىپىسىنى ئۆتىگهن مهخپىي     لىكمهسلىههتچى
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شــكىل دىــن تهلهر“ بىبــا”جهئىيىتىنىــڭ كۆپىنچىــسى ســۈرگۈندىكى 
 »يـاش تـۈركلهر   «ۋە  » يېڭـى ئوسـمانىيالر   «تاپقان ئهزالىـرى ئـارقىلىق      

بـۇ  .  ماتېرىياللىرىنى دۆلهت ئىچى ۋە سىرتىدا تارقـاتتى     –كىتاب   نىڭ
“ بابى”جهمئىيهت بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى تۈپهيلىدىن ئافغانىنىڭ       

ئهمهســلىكى، “ بــابى”ئىكهنلىكــى ئالغــا ســۈرۈلگهن بولــسىمۇ، ئۇنىــڭ  
 ئــۇالردىن ئــۆز  ، ئۇنىــڭگه ئوخــشاش» ماســون جهمئىيىتــى «بهلكــى 

   . قوبۇل قىلىنماقتامۇددىئاسى يولىدا پايدىالنماقچى بولغانلىقى
ــۈركىيهدىكىگه ئوخــشاش    ــسىردىكى تهســىرلىرى ت ئافغانىنىــڭ مى

ئۇنىڭ ئهڭ ئېتىبارلىق   . ىشلهردە تهرەققىي قىلغانىدى  نىلھهرخىل يۆ 
مۆتىــدىل ”هممهد ئابــدۇھ ئوقۇغۇچىــسى، دوســتى ۋە ياردەمچىــسى مــۇھ 

، قاسـىم   يـول تۇتـسا   “  مايىـل  لىققـا رادىكال”، رەشىد رىزا     “ئىسالھاتچى
ئهركىـن  لى ئابدۇرازىق، لۇتفى ئهسـسهيد قاتـارلىقالر تېخىمـۇ          ئهمىن، ئه 

نىـڭ قۇرغۇچىـسى ۋە     » د پارتىيىـسى  ۋەفـ « .ۋە لېبىرال يولـدا ماڭـاتتى     
ئد زەغلۇلمـۇ   مىسىر خهلقى ئېلىپ بارغان ئۇرۇشـالرنىڭ رەھبىـرى سـه         

ــدى   ــرى ئى ــدىن بى ــى،  . ئۇنىــڭ ئوقۇغۇچىلىرى ــسىردا ئهزاس ــانى مى ئافغ
 ۋە »ماســون تهشــكىالتلىرى «رەھبىــرى يــاكى قۇرغۇچىــسى بولغــان    

 »نزىمــۇل ھىزبــى ۋەتهن ته«قۇرۇلۇشــىدا تۈرتكىلىــك رول ئوينىغــان   
ھوقـۇقتىن   ئىـسمائىل پاشـانى      ىـدىۋ خ،  جهمئىيىتىدىن پايـدىلىنىپ  

ــسىر    ــالش، مىـــــ ــپ تاشـــــ ــستىبدات ۋە  ئېلىـــــ ــى ئىـــــ خهلقىنـــــ
ــسهتلىرىگه    ــشقا ئوخــشاش مهق ــشغالىيهتچىلىككه قارشــى ئويغىتى ئى

ــتىش ــشتى  يې ــۈن تىرى ــسۇ . ئۈچ ــز ۋە فران ــۇداخلىلىلىرىگه ئىنگلى ز م
قارشى كۈچلهنگهن ھهرىكهتنىـڭ كېيىـنچه ئـۇرابى پاشـانىڭ ئىـسيان             
چىقىرىشى بىلهن يۇقىرى پهللىسىگه چىقىشىدا، ئافغانىنىـڭ بهكمـۇ         

ــارمــۇھىم رو ــۇ دەۋردە، مىــسىردا ژۇرنالىــستلىقنىڭ . لــى ب  تهرەققىــي ب
قىلىشىدا باشقا ئالىمالر بىلهن بىرگه، ئافغانىنىڭمۇ بىـر كىـشىلىك          

ــار  ــسى ب ــهلىم ئهن   . ھهسسى ــسىدە، س ــۋىقاتلىرى نهتىجى ئۇالرنىــڭ تهش
گېزىتىنــى، “ مىــسىر ۋە تىجــارەت”نهققــاش بىــلهن ئهدىــب ئىــسهاق  
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ئهدىـب ئىـسهاق يهنه     ېزىتىنـى،   گ“ شـهرق ئهينىكـى   ”سهلىم ئـانجۇرى    
  . گېزىتىنى نهشر قىلىپ تارقاتتى“ مىسرۇل فهتات”

ــۇھىم     ــدۇھنىڭ ئهڭ م ــۇھهممهد ئاب ــلهن م ــانى بى ــددىن ئافغ جامالى
ئهگهشكۈچىلىرىدىن بىرى بولغـان رەشـىد رىـزا ئهسـلىدە سـۈرىيهلىك            

ئابــدۇلقادىر ئهل مهغرىبــى ئىــستانبۇلدا ئافغــانى بىــلهن بىلــله  . ئىــدى
ــۇ سىياســهتتىن به خىــزمهت قى ــۇپ، ئ كــرەك ئىلىــم بىــلهن  لغــان بول

نى تهشۋىق قىلىدىغان پىكرىـي     » ئهرەب تۇيغۇسى  «مهشغۇل بوالتتى ۋە  
ــدى    ــرى ئىـــ ــسلىرىدىن بىـــ ــۇھىم شهخـــ ــڭ مـــ ئهرەب «. مۇھىتنىـــ

دىن بىـرى بولغـان     نىڭ مۇھىم سىمالىرى  » مىللهتچىلىكى ھهرىكىتى 
قىن دوســتى لــى ئابــدۇلقادىر ئهل مهغرىبىنىــڭ يــېمــۇھهممهد كــۇرد ئه

سـۈرىيهنىڭ  . ئىدى ۋە ئۇ بۇ ھهرىكهتنىڭ تهسىرىگه كۆپ ئۇچرىغانىـدى        
ــان ۋە   ــپ چىققـ ــدىن كېلىـ ــرى – 1918 – 1913دۇرزى رايونىـ  يىللىـ

 ئهزالىقـى   ئارىسىدا ئوسمانىيالر ئىمپېراتورلۇقىنىڭ دۆلهت مهجلىـسى     
ۋەزىپىـــسىنى ئـــۆتىگهن ئهمىـــر شـــهكىب ئارســـالن رەشـــىد رىزانىـــڭ 

ئابـدۇراھمان  . افغانىنىـڭ تهسـىرىگه ئۇچرىغانىـدى     ۋاسىتىسى بىلهن ئ  
مىللهتچى ئهل كهۋاكىبىمۇ يۇقىرىقىالر بىلهن ئوخشاش مۇھىتقا تهۋە        

ــازغۇچى، ژۇرنالۇســـت ــۇر ئىـــدىئهدىـــب، يـ ــۈرىيهدىكى .  ۋە مۇتهپهككـ سـ
ئىسالمىي ئويغىنىش ھهرىكىتىنىـڭ رەھبهرلىرىـدىن ھۈسـهيىن ئهل         

زاق ئهل بايتار ۋە ئابـدۇلئهزىز      جىسر، جامالىددىن ئهل قاسىمى، ئابدۇررا    
 مــۇھهممهد ئابــدۇھ  اتــارلىقالرمۇ جامالىــددىن ئافغــانى،  ئهل جــاۋىش ق

  . مهكتىپىنىڭ تالىپلىرى ئارىسىدىن ئورۇن ئالماقتا
ــرى      ــي پىكىرلى ــىي ۋە دىنى ــستاندىكى سىياس ــڭ ھىندى ئافغانىنى

. پىكــــرىگه پۈتــــۈنلهي زىــــت چىقتــــى   ســــهييىد ئهھمهدخاننىــــڭ  
ــدا غهرب  ئهھمهدخاننىــڭ قارىــش ىچه، ئىــسالھاتنىڭ مهقــسىتى ئاخىرى

ــدى  ــشىش ئىـ ــلهن بىرلىـ ــسا، غهرب  . بىـ ــشىچه بولـ ــڭ قارىـ ئافغانىنىـ
ــلهن      ــۇالر بى ــۇرۇش ۋە ئ ــى ت ــۈردە قارش ــهددىي ت ــا ئهش ئىمپېرىيالىزمىغ

ئافغــانى ھىندىــستاندا تۇرغــان   . ھېسابلىشىــشتىن ئىبــارەت ئىــدى  
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ــيهاماتېريالىزمغــ«مهزگىلــلهردە  هســىرىدىن  دېــگهن مهشــهۇر ئ» رەددى
ــدى   ــالىالرنىمۇ يازغانى ــۆپلىگهن ماق ــقا، ك ــلىق  . باش ــا ئهڭ ئاساس ئهمم

ــىرى  ــقا «تهســـ ــۇل ۋۇســـ ــهرلىرىنىڭ  »ئهل ئۇرۋەتـــ ــان ئهســـ  دا يازغـــ
تهرجىمىسىنىڭ كالكۇتتا ۋە لېكنېۋدا نهشر قىلىنىپ تارقىتىلىـشى        

ئافغانىنىڭ ھىندىستانغا بولغان تهسىرى ئۆز دەۋرىـدىن       . بىلهن بولدى 
هســـىرنىڭ باشـــلىرىدا باشـــالنغان پانئىـــسالمىزم     ئ– 20بهكـــرەك، 

 ئازاد ۋە ھهمراھلىرى ئۇنىـڭ  مالىتىدە كۆرۈلگهن بولۇپ، ئهبۇل كا  ھهرىك
پاكىــــستاننىڭ مهنىــــۋىي رەھبىــــرى . ۋاكــــالهتچىلىرى بولغانىــــدى

  . مۇھهممهد ئىقبالمۇ ئۇنى قوللىغۇچىالرنىڭ بىرىدۇر
انغا ئايرىـشقا  نىـش ئافغانىنىڭ ئىراندىكى پائالىيهتلىرىنى ئۈچ چوڭ   

  . بولىدۇ
ــۇرۇپ، ئاساســىي   ــانۇن بىرىنچىــسى، ھــاكىممۇتلهقلىققه قارشــى ت  ق

  .تۈزۈمىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش
ــى   ــۇداخلىلىرىگه قارشـــ ــسى، ئهجنهبىيلهرنىـــــڭ مـــ  ئىككىنچىـــ

  .ركىشىش ۋە مىللىي ئاڭنى ئويغىتىشتى
  .  ئافغانىستان بىرلىكىنى تهشۋىق قىلىش–ئۈچىنچىسى، ئىران 

ــتىن  ئافغــانى ھــاكىم مۇتلهقلىققه قارشــى ھهرىكىتىنــى بىــر تهرەپ
خهلقنــى ۋە ئۆلىمــاالرنى كۈشــكۈرتۈش، يهنه بىــر تهرەپــتىن نهســرىددىن 
شاھنى بۇ خىل تۈزۈمدىن ۋاز كېچىشكه ئۈندەش يـولى بىـلهن ئېلىـپ             

بۇ سـهۋەبتىن، شـاھ بىـلهن ئۇنىـڭ ئارىـسىدا سـۈركىلىش پهيـدا               . باردى
ــۇپ، ئاخى ــۈرگۈن قىل  بول ــدىن س ــدا ئىران ــدىرى ــۈك  . ىن ــرىدىن بۈي بهس

ــه  ــد ھهسـ ــولال  مۇجتهھىـ ــۇب يـ ــىرازىغا مهكتـ ــزلهرگه پ، ئىنگن شـ لىـ
ــا ــرىلگهن تاماكــ ــنى تهلهپ  بېــ ــدىن قالدۇرۇشــ ــازىنى ئهمهلــ  ئىمتىيــ

قىلغاندىن باشـقا، لوندونـدا شـاھقا قارشـى ئېغىـر دەرىجىـدە تهنقىـدىي               
ــدى  ــا قوي ــى ئوتتۇرىغ ــدىكى   . پىكىرلهرن ــانۇن ھهققى ــڭ ئاساســى ق ئۇنى

ــالىيهتل ــان  – 1896ىرى پائـــ ــتىگه چىققـــ ــاھلىق تهخـــ  يىلـــــى شـــ
مۇزەففهرىددىن زامانىدا، ئافغانىـدىن تهلىـم ئالغـان سـهييىد ئابـدۇلالھ،           
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سهييىد مۇھهممهد تاباتاباي ۋە شهيخ فهيزۇلالھ رەھبهرلىكىـدە چىققـان          
 يىلــى تــۇنجى قېــتىم – 1906ئىــسيان بىــلهن نهتىجىلهنــگهن بولــۇپ، 

ئافغـانى نۇتـۇق ۋە     . لىـسى قۇرۇلـدى   ئاساسى قانۇن تۈزۈلـۈپ، دۆلهت مهج     
 ئافغانىـــستان –ئهســـهرلىرىدە كـــۈچهپ تهشـــۋىق قىلغـــان ئىـــران     

بىرلىكىنىڭ ئىككى ئاساسىي نىشانى بار بولۇپ، بىرى، ئىككـى دۆلهت       
ئارىــسىدا يىلالردىــن بېــرى داۋاملىــشىپ كېلىۋاتقــان ۋە ھهر ئىككــى   

ــوختىتىش؛     ــالرنى ت ــېلىۋاتقان توقۇنۇش ــان س ــر زىي ــكه ئېغى  يهنه دۆلهت
ــر قهدەم     ــرلىككه يهنه بىـــ ــسالمىي بىـــ ــدىكى ئىـــ ــرى، خىيالىـــ بىـــ

ــهتكهن تىرىــــشچانلىقلىرى  . يېقىنلىــــشىش ئىــــدى ئۇنىــــڭ كۆرســ
ــن       ــى يىلالردى ــكه، خېل ــۈپ كهتمىگهچ ــدىن ئۆچ ــڭ زېهنى ھېچكىمنى
ــا       ــۆز يۇرتىغ ــۆڭهكلىرىنى ئ ــهد س ــڭ جهس ــستان ئۇنى ــيىن، ئافغانى كې

بىلـدۈرگهن بولـسا،    ئېلىپ كېتىپ، ئۇنىڭغا بولغان مىننهتدارلىقىنى      
ئىسالملىـشىش ۋە ئـويغىنىش     ئىران ھهردائىم ئۇنىڭغا ئىگه چىقىـپ،       

 ئهڭ مـۇھىم ئورۇنـدا      ھهرىكهتلىرى داۋامىدا ئـۇنى ۋە ئۇنىـڭ تهسـىرىنى        
  .تۇتۇپ كهلدى

ز ئىــــشغالىيهتچىلىكى ۋە ئــــالجىرىيه دۇچــــار بولغــــان فرانــــسۇ   
ــدا خهلقنىــڭ بىردىن   ــالىيهتلىرى ئالدى ــستىئانالشتۇرۇش پائ ــر خرى بى

جهزائىــر « يىللىــرى تهســىر دائىرىــسى زورايغــان  – 1930پاناھگــاھى، 
بــــۇ جهمئىيهتنىــــڭ .  ئىــــدى»مۇســــۇلمان ئۆلىمــــاالر جهمئىيىتــــى

ئىبنـى بـادىس ۋاسـىتىلىك يـولالر        رەھبهرلىرى، بولۇپمۇ ئابدۇلههمىـد     
بـــۇ تهســـىر . مهنـــسۇپلىرىدىن ئىـــدى“  تهرىقىتـــى”بىـــلهن ئافغـــانى 

: قان بولـــۇپ، مالىـــك ئىبنـــى نهبـــىكېيىنكـــى يىللىرىمـــۇ داۋامالشـــ
ئىــسالم دۇنياســىدىكى ئىــسالھات ھهرىكهتلىرىنىــڭ باشلىنىــشىدا   «

  . دېگهنىدى» ئافغانىغا قهرزدارمىز
ئافغانىنىڭ دوست ۋە دۈشمهنلىرى ئۇ ھايات ۋاقتىدىن تارتىپ تاكى         

ئـۇنى مهدھىيىلهيـدىغان، ئۇنىڭغـا      شـۇڭا   . بۈگۈنگىچه بولۇپ كهلمهكـته   
.  بىـلهن بىـرگه، ئـۇنى تهنقىدلهيـدىغانالرمۇ بـار      غانالرياخشى باھا بېرىدى  
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ــدىن ئېـــشىپ   ــته ھهددىـ ــۇ ھهقـ ــا بـ ــابىالردىن”: ھهتتـ ــنه ”، “بـ  –پىتـ
ھاياتى ”،  “ ئېتىبارى يوق  –كىمنىڭ ئالدىدا ھۆرمهت    ھېچ”،  “پاساتچى

ــۈلچى   ــسىز، تهۋەكك ــرى تۇتۇرۇق ــار “ ۋە پىكىرلى ــۇ ب ئهگهر . دېگۈچىلهرم
لهرنى كـۆز    ئۇ تهسىر قىلغان شهخس    ىرلىرى ۋە ئافغانىنىڭ ھاياتى، پىك  

ئالـــدىمىزغا كهلتۈرىـــدىغان بولـــساق، يـــۇقىرىقى باھاالرغـــا رازىلىـــق  
ئۇنىـــڭ زاماندىـــشى بولغـــان تالىـــپ ۋە . بىلـــدۈرۈش مـــۇمكىن ئهمهس

تهرەپدارلىرىنىڭ مۇسبهت ئىپادىلىرىدە ھېسـسىي تهرەپـلهر بولـسىمۇ،         
ش ئارقىلىق  ئۇنى كۆرمهي تۇرۇپ ئهسهر ۋە تهسىرلىرىنى تهتقىق قىلى       

خۇالســــه چىقارغانالرنىــــڭ باھاســــى تېخىمــــۇ ئىــــشهنچلىك بولــــۇپ 
ــان  . ھېـــسابلىنىدۇ ــۈچىلهردىن بىـــرى بولغـ ــا بهرگـ ــۇنداق باھـ ئهنه شـ

ــلهن بول    ــانى ئۆتمــۈش بى ــشىچه، ئافغ ــۇھهممهد ئىقبالنىــڭ قارى ــان م غ
 ئىسالمنى بىـر پىكىـر سىستېمىـسى        مۇناسىۋىتىنى ئۈزمىگهن ھالدا  
ىكىــر تارىخىنىــڭ چوڭقــۇر قاتالملىرىغــا ســۈپىتىدە قوبــۇل قىلىــپ، پ

شـۇڭغىغان، شـۇنداقال ئىنــسان ئـامىلىنى ياخــشى تونۇيـدىغان ئىــسالم     
ــالىمى ۋە رەھــبهردۇر  چارچاشــنىڭ نېمىلىكىنــى –ئهگهر ھېرىــپ «. ئ

بىلمهيدىغان، ئهمما خورىغان ئېنىرگىيىسى ئۆزىنى ئىنـسانالر ئۈچـۈن         
ېتهلىگهن بولـسا ئىـدى،     ئىمان ۋە ئهمهل سۈپىتىدە مۇسۇلمانالرغا ئـاتىۋ      

بۈگۈن ئىسالم دۇنياسـى زېهنىـي جهھهتـتىن تېخىمـۇ سـاغالم زېمىـن              
ئىسالمدا دىنى پىكىرنىڭ يېڭىدىن پهيـدا      (» .ئۈستىدە تۇرغان بوالتتى  

ــى،  ــا ).  بهت– 136بولۇش ــان ئۇنىڭغ ــستىال  «: فهزلۇررەھم ــڭ ئى غهربنى
ــي     ــي ۋە ئهخالقى ــلهن پىكرى ــسى بى ــوختىتىش غايى ــى ت ھهرىكهتلىرىن

ۆلچهملهرنىڭ يۈكسىلىشى ئۈچـۈن ئىـسالم جهمئىيىـتىگه ئومـۇمىي          ئ
ــۇنجى    ــان ت ــاقىرىق قىلغ ــۇلمان ”چ ــي مۇس ــپهرۋەر “ ھهقىقى يېڭىلىق

ــدى   ــانى ئى ــددىن ئافغ ــا بهرگهن» جامالى ــانىنى  . دەپ باھ ــېكىن ئافغ ل
نكى مهنىــــسىدىكى يېڭىلىقــــپهرۋەر قاتارىــــدا ئهمهس، بهلكــــى بۈگــــۈ

دا قويــۇپ باھــا بېــرىش تېخىمــۇ  جهدىــتچىلهر ۋە ئىــسالھاتچىالر قاتارىــ
  . مۇۋاپىقتۇر
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ئافغانى پىكىرلىرىنى كۆپىنچه ھالالردا نۇتۇقلىرىـدا       :ئهسهرلىرى
بولـۇپ،  بايان قىلىپ، قهلهمگه ئـاز ئالغـان مۇتهپهككـۇر ۋە پائـالىيهتچى             

ئۇنىــڭ . قهلهمــگه ئالغــان ئهســهرلىرىنىڭمۇ بهزىلىــرى يوقــاپ كهتــكهن 
ــاز ئهســهر  مىزاجــى، ھهرىكهتچــان، مۇقىمــسىز ۋە   ــاتى ئ ــسىز ھاي ھاالۋەت

ــۇ . يېزىــشىغا ۋە ئهســهرلىرىنىڭ يوقــاپ كېتىــشىگه ســهۋەب بولغــان   ئ
تهبىئهتچــى، ” نــاملىق ئهســىرىدە ئۆزىنىــڭ »ئهررەد ئهلهددەھــرىييىن«

، ئونغـا   لىق ئاتالغۇالر بىـلهن ئىپـادىلىگهن     قاتار“ ماتېريالىست، دەھرى 
 بىــلهن رەت يــېقىن پىكىــر ئېقىمىنــى تېخىمــۇ ئهتراپلىــق دەلىلــلهر

يهنه پهيالسـوپالر تـۆت كـۆز       قىلىش ئۈچۈن بىر ئهسهر يازىدىغانلىقىنى،      
بىـــلهن كۈتۈۋاتقـــان پهزىـــلهت مهدەنىيىتـــى ۋە جهمئىيهتنىـــڭ پهقهت 

اليدىغانلىقىغا دائىر بىر كىتابنى قهلهمـگه       تاپا لئىسالم بىلهن تهشكى  
ئالمــاقچى بولغــانلىقىنى ئېيتقــان بولــسىمۇ، لــېكىن بــۇ كىتــابالر       

ــدىيې ــر ئهســىرىنىڭ   . زىلمى ــلهن مۇناســىۋەتلىك بى خهلىپىلىــك بى
ــستاندا مۇســادىرە قىلىنغــانلىقى ئۈچــۈن يوقــاپ كهتكهنلىكــى    ھىندى

رۇسىيه مۇسـۇلمانلىرىدىن ئابدۇررەشـىد ئىبراھىمنىـڭ       . بىلىنمهكته
 – 1895(ئىستانبۇلدا ئافغانىدىن ئېلىپ، سوفىيهدە نهشر قىلـدۇرغان      

 ناملىق ئهسـىرىمۇ ئىزناسـىز      “ىهىييىنئهررەددۇ ئهلهل مهس  ”) يىلى؟
 “دائىرەتـــۇل مائـــارىف”بـــۇترۇس ئهل بۇســـتانىنىڭ . يوقـــاپ كهتـــكهن

ــىرىدىكى   ــاملىق ئهســ ــك”نــ ــبهلهردە  “ بابىلىــ ــسى بهزى مهنــ تېمىــ
ۇر ئافغانىنىڭ دەپ قارالغان بولسىمۇ، تېمىنىڭ يازغۇچىسى بۇسـتانىد       

ھهققىـدىكى  “ بـابىلهر ” ئافغانىنىڭمۇ   ۋە باشقا مهنبهلهر بىلهن بىرگه،      
فغانىغـــا ئائىـــت مـــۇھهممهد ئامـــارە ئا. مهلۇماتىـــدىن پايـــدىلىنىلغان

مـالۇل  هئهل ئ ” نهشـر قىلـدۇرغان      دە يىلـى قـاھىرە    – 1968ئهسهرلهرنى  
ناملىق بىر جىلدلىق كىتابىغـا     “ جامالىددىن ئهل ئافغانى  كامىله لى 
 يىلــى، بــۇ كىتابنىــڭ كهمچىــل ۋە خاتــا يهرلىرىنــى  – 1979. يىغقــان
ئهمما شهلهشنىڭ  .  تۈزىتىپ، بېيرۇتتا قايتا نهشر قىلدۇرغان     قىسمهن

 تولـــۇق ىدىمۇ كهمچىللىكـــلهرقارىـــشىچه، بـــۇ قېتىملىـــق نهشـــر   
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 بـارلىق    شهرق ۋە غهربته نهشر قىلىنغان     شهلهشلى  ئه. تۈزىتىلمىگهن
ــا   كــۆزدىن كهچــۈرۈپ چرنىكىتــاب ۋە مهجمــۇئهله ــۇالردا تىلغ ىقىــپ، ئ

ككىز پارچه مهكتۇب، بىـر كىتـاب ۋە         پارچه ماقاله، سه   22 ئېلىنمىغان
ــالنى  ــارچه ئورگىن ــۆت پ ــدۇرغان  – 1986 ،ت ــدا نهشــر قىل ــى لوندون   يىل

 ناملىق ئهسىرىدە تهپسىلىي بايـان      “مالىل مهجهۇله هسىلسىلهتۇل ئ ”
قول يازما شهكلى بىلهن ئافغانىغـا ئائىـت ئىكهنلىكـى يـاكى            . قىلغان

 ئۇنىـڭ   –ر ئهسـهر     تارتىش قىلىنىۋاتقـان يهنه بىـ      –ئهمهسلىكى تاالش   
رېناننىــڭ . رېنانغــا بهرگهن جــاۋابى ئىــدى  . ئــې) يهنــى ئافغانىنىــڭ (

ــامى  (ســوربوندا ــسىيهدىكى جــاي ن “ ئىــسالم ۋە ئىلىــم”بهرگهن ) فىران
نـاملىق گېـزىتىگه    “ ژورنـال دەس دەبـاتس    ”ھهققىدىكى لېكسىيىسى   

بېسىلغاندىن كېيىن، ئافغانىنىڭ يازغانلىقى پهرەز قىلىنغان جـاۋاب        
 كۈنىـــدىكى – 18 ئاينىـــڭ – 5 يىـــل – 1883 شـــۇ گېزىتنىـــڭ يهنه

ــچه يازغــان ۋە باشــقىالر تهرىپىــدىن   . ســانىغا بېــسىلغان ئافغــانى ئهرەب
:  رېناننىـــڭرجىـــمه قىلىنغـــان مهكتۇبتـــا، ئافغـــانىفرانـــسۇزچىغا ته

سهپهگه قارشـى   بولۇپمۇ ئىسالمنىڭ ئىلىم ۋە پهل   ئومۇمهن دىنالرنىڭ، ”
ــتىن ئىلىــم ۋە پهلــ  ىــڭ ئىكهنلىكــى ۋە ئهرەبلهرن  سهپهزېهنىــي جهھهت

شـــهكلىدىكى “ تهھـــسىل قىلىـــشتىن بهكمـــۇ يىراقتـــا ئىكهنلىكـــى
ــلۇب     ــول ۋە ئۇسـ ــقىچه يـ ــۈن باشـ ــرىش ئۈچـ ــاۋاب بېـ ــدىيهلىرىگه جـ ئىـ

ــاۋابى با  ــڭ جـــ ــا، ئۇنىـــ ــا  قولالنغانغاچقـــ ــدىن خاتـــ ــقىالر تهرىپىـــ شـــ
كــاپىرلىق بىــلهن قارىلىنىــشىغا ســهۋەب  نىــڭ ۋە ئۇىــشىگهچۈشىنىل
سلىدە ئافغانىنىڭ جاۋابىنىڭ ئاساسىي تېمىسى رېناننىـڭ       ئه. بولغان

ــدى     ــاس قىلغانى ــشنى ئاس ــيه بېرى ــهنچىلىرىگه رەددى ــر ۋە چۈش . پىكى
 غهربلىكلهر بۈگۈن بىلىپ يېتهلىگهن مهنىدە       جاۋابىدا چۈنكى، ئافغانى 
رى دىـــن بىـــلهن زىتلىـــشىپ سهپهنىڭ ئهزەلـــدىن بېـــبىلىـــم ۋە پهلـــ

المنىال قارىالشـــنىڭ تـــوغرا بـــۇ ھهقـــته پهقهت ئىــس كهلگهنلىكىنــى،  
ــان پهلـــ  ــدىغانلىقىنى، يۇنـ ــلهن  بولمايـ ــولى بىـ ــمه يـ سهپهسىنى تهرجىـ

ئۆگىنىــپ، قىممهتلىــك پىكىــرلهر بايــان قىلغانــدىن كېــيىن، دۇنيــا  
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خهلقىگه سۇنغانالرنىڭ ئارىسىدا بىرمۇنچىلىغان ئهرەب پهيالسـوپلىرى       
ى بــۇ ئافغــان. ۋە مۇتهپهككۇرلىرىنىڭمــۇ بــارلىقىنى ئىپادىلىگهنىــدى  

ــا، بهزى ئىـــــسالم   ــۆتكهن ۋاقىتتـــ ــا ئېلىـــــپ ئـــ ــامىلالرنى تىلغـــ ئـــ
پهيالسوپلىرىنىڭ ئۇسلۇبىدىن پايدىالنغانلىقى ئۈچۈن، باشقىالردا خاتـا       

ۇنداق ئۇنىـــڭ جـــاۋابىنى ئهنه شـــ. چۈشـــهنچه پهيـــدا قىلىـــپ قويغـــان
ە بهزى خاتـا ۋە      تهرجىمىـسىد  چۈشىنىپ تهبىر بهرگهنـلهر، مهكتۇبنىـڭ     

ىڭ بـارلىقىنى قوبـۇل قىلىـپ تـۇرۇپ، قىلـچه تهپ            لهرنئارتۇقچه ئىبارى 
ئائىـت ئىكهنلىكىنـى    تارتماي بۇ مهكتۇبنىڭ تولۇقى بىلهن ئافغانىغـا        

ئىزچىلىـرى  مۇھهممهد ھهمىدۇلالھ ۋە ئافغانىنىـڭ بهزى       . ئېيتىشقان
ــلىكىنى،     ــت ئهمهســ ــا ئائىــ ــلهن ئۇنىڭغــ ــۇقى بىــ ــڭ تولــ مهكتۇبنىــ

 “ بۇرمىلىغــانمهكتــۇب مهزمــۇنىنىخىجىــل بولمــاي ”تهرجىماننىــڭ 
  . ئوتتۇرىغا قويدى لىقىنى

  ڭ ئاساسلىق ئهسهرلىرى مۇنۇالردۇرئافغانىنى
 “ىددەۋۋانىل ئهقائىــدىل ئهدۇدىيــيهھرئهت تهئلىقــات ئهلهش شــه”.1 

ــۇ، ئابــدۇددىن ئهل ).  يىــل، بېيــرۇت– 1979 يىــل، قــاھىرە؛ – 1968( ب
ۋانى ناملىق ئهسىرنىڭ دەۋ  “ ئهل ئهقائىدىل ئهدۇدىييه  ”ئىجىگه ئائىت   

بېـرىلگهن ئىزاھـاتالردىن ئىبـارەت     تهرىپىدىن يېزىلغـان شهرھىـسىگه   
ىنى ئىـسمى ئېيتىـپ ئۆتـۈلگهن كىتـابنى         تهئلىقـات بولۇپ، ئافغانى بـۇ     

  .مىسىردا ئوقۇۋاتقان ۋاقتىدا يازغانىدى
 يىـل،  – 1968(“ رىسالهتۇل ۋارىـدات فـى سـىررىت تهجهللىيـات     ”. 2

ــاھىرە؛  ــرۇت– 1979قـ ــل، بېيـ ــانى).  يىـ ــسىردىكى ۋائافغـ ــدا  مىـ قتىـ
  .ا سۆزلهپ بېرىش ئارقىلىق يازدۇرغانئوقۇغۇچىسى مۇھهممهد ئابدۇھق

بــــــۇ، ).  يىــــــل، قــــــاھىرە– 1879(“ تهتىممهتــــــۇل بهيــــــان”. 3
ئافغانىستاننىڭ سىياسىي، مهدەنىي ۋە ئىجتىمائىي تارىخى تېمىسىدا       
يېزىلغان كىتاب بولۇپ، ئىككى باب بىلهن بىر قوشۇمچىدىن تهركىب         

ئامىلى ھهققىدە يېزىلغـان بىرىنچـى      خۇشاللىقنىڭ ھهقىقىي   . نتاپقا
بابىــدا ئىنــساننىڭ ئــۆزىنى چــوڭ چاغلىــشى ۋە شهخــسىيهتچىلىك      
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 قىلىشى تۈپهيلىـدىن نۇرغۇنلىغـان پـاالكهتلهرگه دۇچ كېلىـدىغانلىقى     
ــىرت  ــهندۈرۈلگهندىن ســ ــشىچه ئهقىل چۈشــ ــدىن كېلىــ ــڭ ، قولــ نىــ

ىالرنىڭ كـۆزى بىـلهن     قوللىنىلىشىنى ۋە كىشىلهرنىڭ ئـۆزىگه باشـق      
لىـز  ئىككىنچى بابىـدا، ئىنگ   . ىتلهنگهنباھا بېرىشى كېرەكلىكى تهك   

ئـۆزىنى  ”مىللىتىنىڭ خاراكتېرى تهھلىل قىلىنغان بولـۇپ، ئـۇالردا         
كېسهللىكىنىڭ بـارلىقى، ئۇالرنىـڭ ئىـسالم       “ دېۋە ئهينىكىدە كۆرۈش  

ــۇ  –مهملىكهتلىرىـــدىكى قىلمىـــش  ــۈنلهي شـ  ئهتمىـــشلىرىنىڭ پۈتـ
 تۈپهيلىـــدىن كېلىـــپ چىققـــانلىقى ۋە ئۇالرنىـــڭ ئاخىرىـــدا كېـــسهل

 1901كىتابنىـڭ  . قاتتىق پۇشايمانغا قالىدىغانلىقى بايان قىلىنغـان    
  يىلــى مىــسىردا بېــسىلغان ۋە يېقىنقــى زامــانالرغىچه ئهڭ مهشــهۇر -

لىـــزگه قارشـــى ىـــدا ئـــورۇن ئالغـــان نۇسخىـــسىدا ئىنگئهســـهرلهر قاتار
لـى شـهلهش بـۇ ئىككـى بـابنى          ئه. گهنيېزىلغان بـۇ بـاب چىقىرىـۋېتىل      

ــۇله ”تاپقـــان ۋە  ــا “ سىلـــسىلهتۇل ئهمهلـــۇل مهجهـ نـــاملىق كىتابىغـ
  .كىرگۈزگهن

. “ھهقىقهتــۇل مهزھهبــى نهيــچهرى ۋە بايــانى ھــالى نهيچهرىييــان”. 4 
ئافغانىنىــڭ ھىندىــستاندا تۇرغــان ۋاقتىــدا ماتېريالىــستالرغا رەددىــيه 

دىـن، جهمئىـيهت،     نىڭسـىرى بېرىش ئۈچۈن پارس تىلىدا يازغـان بـۇ ئه        
ئاساسلىرى، ماتېرىيالىست ئىدىيهنىڭ   سهپهۋىي   پهل دىنىي ئىدىيهنىڭ 

ــارلىق    ئاساســلىرى، تهھلىــل ۋە دەلىلــلهر بىــلهن رەددىــيه بېــرىش قات
ىدا سىياسىي ئىـسالھات ۋە     مىسئۇنىڭ پائالىيهت پروگرام  (تېمىلىرى  

ــشى تۈپهيلىــدىن   ــاتتىق ئهھمىــيهت بېرى ــلهرگه ق ىتى ناھــاي) ھهرىكهت
ئالدىراقسانلىق بىـلهن قهلهمـگه ئېلىنغـان بولـۇپ، بهكمـۇ يېتهرسـىز         

ــان   ــر قىلىنغ ــالهتته نهش ــۆرۈپ   . ھ ــىزلىكلهرنى ك ــۇ يېتهرس ــانى ب ئافغ
يېتىپ، تېخىمـۇ مـۇكهممهل شـهكىلدە يېزىـپ چىقىـشقا ۋەدە بهرگهن             

. قايتـا يازالمىغـان   ) بهلكى ۋاقتى يېتىشمىگهنلىكى ئۈچـۈن    (بولسىمۇ،  
كېيىـنچه  .  دەككهنـدە بېـسىلدى    –م ھهيـدەرئاباد    كىتاب تـۇنجى قېـتى    

ىـمه قىلىنغـان بـۇ      لىزچىگه تهرج دۇچه، تۈركچه، فرانسىزچه ۋە ئىنگ    ئور
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 32)  قارىغانـدا  بىبلىئوگرافىيهسـىگه ۇدسىزادەنىڭ  ئالبېرت ق (كىتاب  
كىتابنىــڭ مــۇھهممهد ئابــدۇھ تهرىپىــدىن  . قېــتىم نهشــر قىلىنغــان 

جىمىهـال قوشـۇلغان ئهرەبـچه      تهرجىمه قىلىنىپ، ئون تۆت بهتلىك تهر     
 يىلــى بېيرۇتتــا بېــسىلغان، كــۆپ    – 1886نهشــرى تــۇنجى قېــتىم   

.  قايتــا نهشــر قىلىنغــان–ئــۆتمهي، كىتــاب بىــر نهچــچه قېــتىم قايتــا 
مــۇھهممهد ئابــدۇھ كىتــابنى ئــۇزۇن يىلــالر ئافغانىنىــڭ خىزمىتىنــى 
ــمه       ــگه تهرجى ــلهن ئهرەبچى ــاردىمى بى ــڭ ي ــارىف ئهبۇتۇرابنى ــان ئ قىلغ

ــان قىل ــپ چىققـ ــۇنىر   . ىـ ــۇھهممهد مـ ــدىزادە مـ ــاقۇب ئهپهنـ ــاب يـ كىتـ
ــمه قىل  ــۈركچىگه تهرجىــ ــدىن تــ ــر  تهرىپىــ ــسىمۇ، نهشــ ــان بولــ ىنغــ

 يىلـــــى ئهزىـــــز ئاقپىنـــــارلى تهرىپىـــــدىن – 1956. قىلىنمىغـــــان
ئىسمى بىـلهن تهرجىـمه قىلىنغـان ۋە ئهنـقهرەدە     “ ماتېريالىزمغا رەت ”

  .نهشر قىلىنغان
 يىللىـرى ئارىـسىدا     – 1884 ۋە   – 1883. “ئهل ئۇرۋەتۇل ۋۇسـقا   ”. 5 

ئهينــى ئىــسىم بىــلهن بېــسىپ تارقىتىلغــان گېزىتنىــڭ كىتــاب       
شهكلىدە نهشر قىلىنغان نۇسخىسى بولـۇپ، قـاھىرە ۋە بېيرۇتتـا بىـر             

لىرى ئـــوردۇچه، كىتابنىـــڭ بهزى بۆلـــۈم. نهچـــچه قېـــتىم بېـــسىلغان
كىتابنىـڭ تولـۇق    . لىزچىغـا تهرجىـمه قىلىنغـان     فرانسىزچه ۋە ئىنگ  

نۇسخىسى ئىبراھىم ئايدىن تهرىپىدىن تۈركچىگه تهرجىمه قىلىنغان       
 – 1987(بولۇپ، سهييىد ھادى ھۈسرەۋشاھى يازغان مۇقهددىمه بىـلهن         

  .نهشر قىلىنغان) يىلى، ئىستانبۇلدا
 بــۇ ئهســهر .“خــاتىراتۇ جامالىــددىن ئهل ئافغــانى ئهل ھۈســهينى”. 6 
 ئهزاسـى مـۇھهممهد     نىڭ ۋە مائارىـپ مهجلىـسى     ېيرۇتلۇق ژۇرنالىست ب

ئافغانىنىــڭ ھاياتىنىــڭ . زۇمــى تهرىپىــدىن يېزىلغــان پاشــا ئهل مهخ
گه قاتناشــــقان ئــــاخىرقى يىللىرىــــدىكى خۇسۇســــىي ســــۆھبهتلىرى

ئافغانىنىڭ ئۆزىنىڭ سوئاللىرىغا بهرگهن جاۋابى     بۇ كىتابقا   زۇمى،  مهخ
باياناتلىرىنى قهلهمگه ئېلىپ، كىتابنىڭ ئىسمىغىچه ئافغانىنىـڭ       ۋە  
نىڭ بـاش   “ خاتىرات”. سىتىنى ئالغاندىن كېيىن نهشرگه بهرگهن    رۇخ
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 بهتلىك كىرىش سـۆز قىـسمىدا ئهسـهرنىڭ يېـزىلىش           64تهرىپىدىكى  
ھېكايىــسى ۋە ئافغانىنىـــڭ ھايـــاتى بىـــلهن مۇناســـىۋەتلىك مـــۇھىم  

ــرىلگهن  ــاتالر بې ــان . مهلۇم ــل   350قالغ ــڭ ھهرخى ــدە، ئافغانىنى  بېتى
ــدىيه   ــى ئىـ ــل –تېمىالردىكـ ــۆز قاراشـ ــودلىرى   كـ ــسى، مېتـ ىرى، غايىـ

 قاتارلىق گېزىـت ۋە     “ئهل ئۇرۋەتۇل ۋۇسقا  ”زۇمى  مهخ. چۈشهندۈرۈلگهن
ــالىالردىنمۇ پايـــدىالنغان  ــالالردا نهشـــر قىلىنغـــان ماقـ كىتـــاب . ژورنـ

سىياسىي بېسىم سهۋەبىدىن ئۇزۇن يىلالرغىچه بېـسىلىپ قالغـان ۋە          
انـدىن   يىلـى بېيرۇتتـا تـۇنجى قېـتىم نهشـر قىلىنغ           – 1931نىهايهت  

 . قايتا نهشر قىلىنغان–كېيىن، قايتا 
ئافغـانى ھهققىـدە يېزىلغـان       :ئافغانى ھهققىدىكى ئهسـهرلهر   

لىالر بهكمــۇ يــاكى ئۇنىڭمــۇ ئىــسمى تىلغــا ئېلىنغــان كىتــاب ۋە ماقــا 
 بىبلىئــوگرافىيهدە ســىزادە نهشــر قىلــدۇرغانئــالبېرت قۇد. ئــا. كــۆپ

 650 )لىالر رويخېتـى  بىرەر مهسـىلىگه دائىـر كىتـاب، ژورنـال ۋە ماقـا           (
 تىن ئارتۇق   40بۇنىڭغا يهنه   . پارچه ئهسهرنىڭ ئىسمى تىلغا ئېلىنغان    

ــم     ــالىنىمۇ قوشــۇش الزى ــۈزلهرچه ماق ــلهن ي ــخىلىرى بى ــۈركچه نۇس . ت
ئافغـــانى ھهققىـــدە تهتقىقـــات ئېلىـــپ بارغۇچىالرنىـــڭ بهزىلىـــرى      

دەپ “ بـۇرۇنقىلىرى ۋە كېيىنكىلىـرى     يىلـدىن    – 1963”مهنبهلهرنى  
 يىلى تېهراندا نهشر    -1891چۈنكى ئۇنىڭ   .  قىسىمغا بۆلمهكته  ئىككى

ــاقالنغان      ــدە ســ ــان ئائىلىــ ــانهتكه قويغــ ــرى ئامــ ــدىن بېــ قىلىنغانــ
تهرىپىـدىن نهشـرگه   فـشار  لىرى، ئاسـگار مهھـدەۋى ۋە ئىـرەج ئا     ماتېريال

.  تېهــران ئۇنىۋېرســىتېتى تهرىپىــدىن نهشــر قىلىنــدى تهييارلىنىــپ
 ھۇمـا پاكـدامهن ئىرانـدا تاپقـان بهزى          ئۇندىن باشـقا، ئهسـلى ئىرانلىـق      

ئهسهرلهر بىلهن پارىژ جامائهت خهۋپـسىزلىكى ئىدارىـسى ۋە فرانـسىيه           
ــدىلىنىپ     ــدىن پاي ــستىرلىكىنىڭ ئارخىپلىرى ــشالر مىنى ــقى ئى تاش

نــاملىق )  يىـل، پــارىژ – 1969 (“د ئابـادى ئافغــانى هجامالىـددىن ئهســ ”
پايـدىلىنىپ ئافغـانى    بۇ ماتېرىيـالالردىن    . كىتابىنى نهشر قىلدۇرغان  

ى ، ئوتتـۇرا شـهرق تـارىخ      ىيهرئېە بىر كىتاب يازغان ئهلىيه كهدۇ     ھهققىد
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نىـڭ  ئهكهددى. ائىم بىلهن نىككـى ر    ھ. تهتقىقاتچىلىرىدىن سىلۋىيا گ  
. ئۈستىگه جهلـپ قىلـدى    دىققىتىنى ئافغانى ۋە مۇھهممهد ئابدۇھنىڭ      

 بىـلهن پـارىژ،      يېڭى تېپىلغان ماتېرىيالالر   ئهكهددى. بولۇپمۇ، نىككى ر  
لونــــدون ۋە تېهــــران قاتــــارلىق پــــايتهختلهردىكى ئــــارخىپالردىن     
ــازدى    ــاله ي ــاب ۋە ماق ــۇنچه كىت ــدە بىرم ــانى ھهققى ــدىلىنىپ، ئافغ . پاي

ئافغانىنىڭ جىيهنى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغـان مىـرزا لۇتفـۇلالھ       
. خان، ئافغانىنىڭ ئىرانلىق ۋە شىئه ئىكهنلىكىنى ئالغا سـۈرگهنىدى        

ــ. كــى رنىك ــۇچىلىرى   ئهكهددى ــى، ئوقۇغ ــسىز ئىكهنلىكىن  ئۇنىــڭ دىن
قىلىۋالغــانلىقىنى بولــسا، ئۇنىــڭ دىننــى سىياســهت ئۈچــۈن ۋاســىته   

لۇتفۇلالھ خاننىڭ كىتـابى ئهرەبچىـگه ئىككـى قېـتىم          . قوشۇپ قويدى 
ــدى  ــمه قىلىن ــشار نهشــر    . تهرجى ــرەج ئاف ــلهن ئى ــدەۋى بى ــگار مهھ ئاس

بىـر تهرجىماننىـڭ تهقرىـزى بىـلهن        قىلدۇرغان ماتېرىيـالالرمۇ باشـقا      
 – 1963. بىلـــله ئهرەبچىـــگه تهرجىـــمه قىلىنىـــپ نهشـــر قىلىنغـــان

 مهنبهلهردە ئافغـانى ۋە تالىبلىرىنىـڭ ئىپـادىلىرىگه         قىيىلىدىن بۇرۇن 
ــۇ  ــدا، ئ ئافغانىــستانلىق، ســۈننىي، دىنــدار، ئىــسالمىي  ”: تايانغــان ھال

گهن بولـــسا، دەپ تهرىـــپلهن“ ...ئـــويغىنىش ۋە بىرلىكنىـــڭ رەھبىـــرى
 ۋە ھۇمـا    ئه، ئهلىـيه كهددىـئه    كهددىـ . بولۇپمۇ، نىككى ر  ئۇندىن كېيىن،   

 ماقالىلىرىدىن كېيىن، بهزىلىرىنىڭ پىكىـر      –پاكدامهننىڭ كىتاب   
مهيلـى مىـرزا لۇتفـۇلالھ      .  چۈشهنچىلىرىدە بۇرۇلۇش ھاسـىل بولغـان      –

غـا  خاننىڭ كىتابى بولسۇن ياكى باشقا ماتېرىيـالالردا بولـسۇن، ئافغانى         
باھـا بېـرىش ئۈچـۈن ھېچقانـداق ئوچـۇق دەلىـل            تهرەپته تـۇرۇپ    قارشى  
ــوق ــىئه دەپ   . يــ ــانى ئىرانلىــــق ۋە شــ ــهرلهردە ئافغــ ــۇ ئهســ گهرچه بــ

كۆرسىتىلگهن بولسىمۇ، بۇ ھهقتىمۇ ھېچقانداق ئىلمىي ئاساسـلىرى        
نـــسىزالرنىڭ ئافغانىنىـــڭ يېنىـــدا غهيـــرى مۇســـۇلمانالر ۋە دى. يـــوق

ــۇنداقال ئۇن  ــانلىقى، شـ ــڭ بولغـ ــىق”ىـ ــلهن   “ پاسـ ــام بىـ ــگهن بهدنـ دېـ
ئه ۋە ئىــستانبۇلدىن قوغالنغــانلىقىنى ئاســاس قىلىــپ تــۇرۇپ، كهددىــ 

 ئوخشاش ئۇنىڭ ئۈستىدىن دىنـسىز يـاكى پاسـىق دەپ           كهدۇئېرىيهگه
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مىرزا لۇتفۇلالھنىـڭ كىتابىنىـڭ     . ھۆكۈم چىقىرىش مۇمكىن ئهمهس   
ــۇلمان      ــرى مۇســ ــى ۋە غهيــ ــقا ئهجنهبــ ــى، باشــ ــدۇرما ئىكهنلىكــ ئويــ

ــامىله قىلغــانلىقى،  ي ازغۇچىالرنىــڭ ھېســسىياتچان ۋە غهرەزلىــك مۇئ
ھهتتا مۇسۇلمانالرنىڭ زامانىۋىي ئىشغالىيهتكه ۋە بېـسىمالرغا قارشـى         
ئىسيانكار روھىنـى پهسـكويغا چۈشـۈرۈش مهقـسىتى بىـلهن ئامېرىكـا             
مهخپىــي ئاخبــارات تهشــكىالتى تهرىپىــدىن پايــدىلىنىلغانلىقى ئالغــا  

ــا . ســۈرۈلمهكته ــدا، ئافغــانى بىــلهن    مان ــۇ باھــا ۋە كــۆز قاراشــالر ئالدى ب
تا، سىياسىي تهسـىر،    مۇناسىۋەتلىك ماتېرىيالالردىن پايدىالنغان ۋاقىت   

ــدىن زىيــادە ھــۆرمهت تۈپهيلىــدىن    ــاكى ھهددى كېلىــپ دۈشــمهنلىك ي
، ئوچۇق ئىپادە، گۇۋاھلىق، پائالىيهتلهر     چىققان ھېسسىي ئىبارىلهرگه  

ــۇن كهلم  ــىرلهرگه ئۇيغـــ ــۇ  ۋە تهســـ ــرلهرگه تېخىمـــ ــدىغان تهبىـــ هيـــ
   .  ئېهتىياتچانلىق بىلهن مۇئامىله قىلىش الزىم

  
اظ        آأصلعضةن دذنيانعث   -ماسون  : ظعالؤة العيةت  يئرعدة مةخصعي تىردة ص

ةمكارلعق     لعق ؤة ه ك، قئرعنداش ازادلعق، باراؤةرلع دعغان، ظ ئلعص بارع ظ
ةزال       7 – 6ظاساسعغا قذرذلغان،    قان ؤة ظ عرع ظارعسعدا    ظةزادعن تةرآعب تاص

ان،   عؤعتع ظورنعتعلغ ةمكارلعق مذناس ئقعن ه ايعتع ي ا”ناه  دةص “لوج
ر     ةزاالرنعث بع ان، ظ صعالرغا ظايرعلغ ان ضذرذص ونلذققا  –ظاتالغ ع ماس  بعرعن

  . ظعشارةتلةر بعلةن تونذيدعغان مةخصعي تةشكعالت–خاس ظعما 
  


