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 نگاهی بر نخسیتن کتاب مشروطیت
 اثر جناب پوهاند سید سعدالدین هاشمی

 قسمت اول
 

مرور مختصر در باره شخصیت و کار های علمی و فرهنگی جناب پوهاند سید 
 سعدالدین هاشمی

 

خانواده روحانی  م( در یک۱۹۳۳جناب پروفیسور هاشمی در سال )
شکردرۀ کوهدامن کابل چشم به جهان  روشنفکر در دره های سرسبز

دارالمعلمین عالی  ی را در شکر دره و عالی را درئگشود. وی مکتب ابتدا
خویش را کابل و فاکولته ادبیات پوهنتون کابل و تحصیالت عالی و مسلکی 

 نیوریارک به پایان رسانید. در ایاالت متحده امریکا در شهر
دوره های خدمت وی بصورت اکادمیک بحیث معلم در لیسه تجارت، معلم 
در دارالمعلمین کابل، عضو علمی مؤسسه تعلیم و تربیه، استاد در فاکولته 

 استاد کورسهای ماستری پوهنتون کابل در ٬تعلیم و تربیه ٬های ادبیات
 است. فرزندان وطن بوده خدمت

پروفیسور سید سعدالدین هاشمی مقاالت زیاد علمی در مطبوعات داخل 
بدست نشر سپرده است و آثار مطبوع  کشور و در مطبوعات بیرون مرزی

  کرده است که عبارت اند: تقدیم هموطنانش را برای
 

  میالدی؛( ۱۹۶۵اصول تدریس علوم اجتماعی در سال )  •
 پوهاند هاشمی   میالدی؛ ( ۱۹۷۳تاریخ جهان باستان جلد اول )  •
 میالدی؛ (  ۱۹۷۵تاریخ جهان باستان جلد دوم )  •
 میالدی؛ ( ۱۹۷۴افغانستان باستان تا ظهور حکومتهای مستقل ملی )  •
  م؛( ۱۹۷۵افغانستان از زمان حکومتهای مستقل ملی تا ظهور احمد شاه ابدالی ) •
 میالدی؛ ( ۱۹۸۰صر )معا افغانستان •
 میالدی؛( ۱۹۷۵)  اول جنبش مشروطیت طبع •
 میالدی؛( ۱۹۸۱هند ) نقش افغانستان در آزادی •
 میالدی.  (۱۹۸۵) افغانستان نوین تاریخ •
 

پروفیسور مهمان )گیست پروفیسور(  های خارج منحیث پوهنتوننظر به دعوت بعضی از  استاد هاشمی همچنان
 اند. کرده ارائه بزرگ مهان لکچر های

 میالدی. ( ۲۰۰۱) دوم طبع نخستین کتاب در باره جنبش مشروطه خواهی در افغانستان جلد اول •
به صفت نماینده انتخابی افغانان مقیم  میالدی (۲۰۰۲) جون اضطراری جناب پروفیسور هاشمی در لویه جرگه

 فعالیت های فرهنگی میباشد.زندگی دارد و مصروف  بریتانیا عضویت داشت و فعالً در شهر لندن
 

 با حرمت
 ماریا دارو

 م ۲۰۱۹فبروری  بیستم
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 پیرامون رسالۀ بانو ماریا دارو
 در خصوص کتاب 

 « در افغانستان نخستین کتاب در باره جنبش مشروطه خواهی»
 تألیف پوهاند هاشمی

 

 نوشته: داکتر عنایت هللا شهرانی
 

تعلیمی در  هٔ عمد م( در دارالمعلمین کابل که یکی از مراکز ۱۹۵۹در سال )
 مکتب افغانستان بشمار میآمد، نگارنده این سطور در آنوقت شاگرد صنف دهم آن

  بودم.
استادان شاگردان را در گوشه  وقت خزان و برگ ریزان بود، در روزهای آفتابی

 تدریس رم خزانیفضای آزاد و گ رهنمایی میکردند تا در مکتب های گرم صحن
 نمایند.

الف  فرمودند که این صنف دهم هاشمی ها استاد سید سعد الدین در یکی از روز
 است؟

همه بلی گفتیم و از آن ساعت ببعد جناب هاشمی منحیث استاد مضمون علوم 
 اجتماعی ما بودند. و ما شاگردان، خصوصاً این نگارنده که عاشق مضمون تاریخ

 اندوختیم و می بالیدیم. استاد هاشمی می آموختیم و می بودیم، از زبان پر فیض
 قضاوت میگذارد.  را به بخشیده و وقایع تاریخ مضمونی است که انسان را از گذشته های دور و نزدیک آگاهی

ورزیده و از  شناخته شده و از دانشمندان استاد محترم آغا صاحب سید سعدالدین هاشمی در آنوقت از چهره های
 مطلع میساختند. منطقه وطن و تاریخ های گذشته را از بودند که شاگردان ین استادان علوم اجتماعیمحترم تر

ترغیب و تشویق استاد عالیجناب  نگارنده این سطور عشق و عالقه خاص که در مضمون تاریخ دارم، محصول
تعلیم و تربیه استاد شدم بارها  پروفسیور هاشمی میباشد، چندین سال منحیث شاگرد شان بودم و زمانیکه در فاکولتۀ

 محضر استاد فیض یاب میگردیدم.  از
علوم  یکه حضرت آغا صاحب پوهاند هاشمی منحیث پروفیسور در فاکولتۀ تعلیم و تربیه، مضامینئدر سالها

ً در قسمت  اجتماعی را تألیف و به طبع میرسانیدند و به محصلین جهت معلومات مزید توزیع میکردند، خصوصا
سیاسی، محصالن را بیداری  مشروطه خواهی، فعالیت های محصالن علیه حکومت وغیره فعالیت های اتحرک

 پوهنتون کابل افغانستان، از طریق مطبعه پوهنتون، در ساحه را که بنام مشروطیت در خاصی می بخشیدند. کتابی
بزرگان وطن  ا از مبارزاته به نشر سپردند، یک موضوع نهایت دلچسپ و مهم بود، زیرا بصورت شفاهی بار

ً دو شخصیت  محمد غبار میشنیدند ولی از روی و میر غالم بسیار مشهور دکتور عبدالرحمن محمودی خصوصا
 خوانده بودند.  اوراق کمتر

تجارب کارهای شان معلومات  و از مالقات استاد هاشمی که بارها جنت مکان میر غالم محمد غبار را از نزدیک
کتاب شان ماالمال از نظریات و گفته های مرحوم غبار میباشد، از آنرو محصالن از خواندن حاصل میکردند و 

 خصوص مبارزات قوی تر میساختند.  را در شان آن، احساسات
 پوهنتونو چه در دوران تحصیل در  نگارنده این سطور که از نوشته های سابق استاد هاشمی چه در آوان متعلمی

 مشروطیت در افغانستان آگاهی کامل داشتم. کردم و از کتابواقف بوده و استفاده می
آن دیار بطور مهاجر حیات بسر میبردم، کتابی را بدست  در غربت سرای اصطالح زمانیکه در ایالت اندیانا و یا به

 بود.نام گذاشته « مشروطیت در افغانستان جنبش»و عنوان آنرا  آوردم که شادروان عبدالحی حبیبی آنرا تألیف کرده
پوهاند عبدالحی حبیبی ندارم، ولی یقین کامل داشتم و دارم که استاد حبیبی از نوشته  البته انتقاد شدیدی در مقابل

های پوهاند هاشمی واقف بودند، چه میشد که استاد بزرگوار حبیبی از نوشته های پوهاند هاشمی یاد میکردند، که 
 بودند. از معلومات استاد هاشمی یاد آور نشدهمتأسفانه استاد حبیبی از آن منبع بسیار غنی 

بنام استاد  تحریر و بچاپ رسیده بود و قرعه فال استاد حبیبی پیشتر از کتاب استاد هاشمی بهر صورت کتاب
نوشته های شان از هم  قابل احترام میباشد و صورت استاد حبیبی هٔ  هاشمی زده شده است البته بدون تردید نوشت

 دارد. فرق
قبل در کابل  را که سالهای« نخستین کتاب در بارۀ جنبش مشروطیت خواهی در افغانستان»استاد هاشمی کتاب  

 رسانیدند. مسیحی در ایران بطبع دو هزار بعد از سال دو جلد تألیف و بدست نشر سپرده بود، آنرا به
« اینجانب»ای شاگرد خویش استاد با بزرگواری که در شأن و فطرت دارند، هردو جلد را یکی پی دیگر بر

 فرستادند.
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بود، با یک بازخوانی قناعت حاصل نمیگردید، بلکه باید بارها مرور  لذت بخش خیلی دو جلد کتاب این خواندن
 واقف وظیفه داری خود، در پوهنتون کابل میشد. چون از تألیف کتاب در وقت کرده و بحافظه ویا در یادداشت ثبت

آریانای برون »وزین  هٔ  و در مجل نموده تهیه طوالنی دو تبصرء جداگانه های در وقت بودم، لذا در هر دو جلد
 نوشته بودند. باره چیزی در آن به نشر رسانیدم، جناب آقای پوهاند رسول رهین نیز «مرزی

بلند ترین مقام را دارا میباشد، چنانچه در  کتاب تألیفی پوهاند هاشمی واقعاً در مؤثقیت و حقیقت موضوعات تاریخی
 مؤید گفتار ماست. « خانم ماریا دارو»همین رساله نوشته دانشمند ارجمند 

 شاهدان زنده بودند، میگشت. در استاد هاشمی در روزها، هفته ها و ماه ها در پی دریافت معلومات از کسانیکه
غالم محمد غبار ذکر گردیده و معلوم است که از صحبتهای ایشان نوشته های استاد هاشمی نام ارواح شاد میر  تمام

 خود آورده اند. هٔ  زیاد را در نوشت اسناد و دالیل آن بهره ور گردیده و از
مؤرخ و »در هر نوشته و مقاله که در خصوص تاریخ معاصر افغانـستان میخوانیم، نام شادروان غبار منحیث 

ذکر شده است و بر ما معـلوم است که بار بار مرحوم غبار در زندان  زرین به خط« دانشمند سرشناس افغانستان
رفتند و تعبید شدند و زیر فشار های مدحش و خطر ناک قرار گرفتند و این یک شکل معجزه را دارد که چطور 

محمد نادر  ایشان زنده ماندند. از جمع کتابهای شان جلد اول کتاب افغانستان در مسیر تاریخ و جلد دوم آن حکومت
بعد از آرامی در افغانستان کسانی پیدا شوند که جلد دوم آنرا  و اوالده اورا به بسیار خوبی میشناساند، ایکاش

 شده دیده کمتر در جهان وحشیانه حکومت های شان بصورت درامه ویا فیلم به جامعه نشان دهند، چونکه اعمال
 است.

دور در کنار والیت  ر ساحه پوهنتون سخن میگفتند، من شادروان را ازمرحوم غبار د هٔ  بارها در بار استاد هاشمی
که بر علیه حکومت صورت  پوهنتونداکتر دنیا غبار در مظاهرات  به اسم کابل دیده بودم و یک دختر شان

ً بانو د میگرفت، اشتراک داشت و بیانیه هـا میداد و محصالن میگفتند که او دختر غبار مرحوم  اکترمیباشد. اتفاقا
 نیز میباشد. نقاش هنرمند دنیا غبار

جناب حشمت  در امریکا بعد از اینکه جلد دوم افغانـستـان در مسیر تاریخ به همت فرزند دانشمند و با فضلیت شان
 شد، بارها با ایشان صحبت های تیلفونی داشتم، جناب حشمت غبار نیز دارای معلومات به چاپ رسانیده خلیل غبار

 زیاد و اندوخته های علمی، فلسفی و دینی میباشند. 
 در امریکا به چاپ رسید و ترجمه توسط جناب حشمت غبار تاریخ زمانیکه جلد دوم کتاب افغانستان در مسیر

جنت مکان داکتر محمد شریف فایض « شهرانی»داکتری اینجانب  هٔ  و دور مکتب دوره دیرین انگلیسی آنرا دوست
 تاریخ دانان قرار گرفت. هٔ  لعاده و با ادبیات دقیق انگلیسی انجام داد که طرف عالقفوق ا بصورت خیلی

دارو که در باره کتاب پوهاند هاشمی  می آییم در قسمت تبصره و یا نقد شخصیت برگزیده محترمه خانم ماریا
 نوشته است.

اد آوری است که خانم ماریا دارو پرداخته شود، قابل ی« ماریا دارو»بانو  پیش از آنکه در خصوص نقد و نوشته
بوده،  افغانستان با شکوه فرهنگ نمایانگر یکی از مؤلفین و از نویسندگان زن در افغانستان و نوشته هایش

از جمله « آوای ماندگار زنان»و « چهره های جاودان»، «هنرمندان تاریخ ساز تیاتر» کتاب  بخصوص سه جلد
 است. نیامده در قـید قلم تا هنوز بدان شکل افغانستان کتاب های کم پیدا که در

 پر محتوایش را سطر به سطر های این نویسندۀ گرامی را نگارنده تا هنوز ندیده است، ولی قلم توانا و نوشته
دو تقریظ در کتاب های اول الذکر تحریر « ماریا دارو»خانم  خوانده و استفاده برده ام. و بخاطر ارزش کتابهای

 های متذکره بچاپ رسیده است. کردم که ضم کتب
و دقایق سخن پی میبرد، از آنرو  چون خانم ماریا دارو از نویسندگان فوق العاده خوب وطن میباشد و به حقایق

 هایش در مورد کتاب استاد بزرگوار و دانشمند عالیمقام وطن پروفیسور هاشمی ارزش بسزا دارد. نوشته
جنبش مشروطه خواهی در  در باره نخستین کتاب»مورد کتاب نقد و بررسی بانو ماریا دارو در  صورت

 واقعاٌ اصل کتاب را خوانده باشد. خواننده را چنان به خواننده معرفی میسازد که گویا« افغانستان
می باشد. به مختصر ساختن کتاب استاد هاشمی « آیینۀ دورنمای متن»چونکه گفته اند، یک مقدمۀ خوب در حقیقت 

به تعمق دیده شود همه متن کتاب را عنوان به عنوان و فصل به  اگر ارو قدرت عالی بخرچ دادهمحترمه ماریا د
مشکل تر از بسط  فصل توضیح نموده و ما از روی تجارب این را میدانیم که مختصر ساختن موضوعات بمراتب

ً برآن صاحب دادن موضوعات میباشد که بانو ماریا دارو را  ن درجه اختصار کتابتری توان بوده به عالی واقعا
 است. موفقانه کار کرده

را خواندم و دیدم که دانشمند ارجمند طوری در نوشته اش  و بررسی خانم ماریا دارو نقد هٔ  این رسال اینکه بعداز
 آگاهی حاصل مینماید از آن رو نه تنها متن آن کامالً  را نخوانده باشد به کتاب مهارت بخرچ داده که اگر کسی متن

بچاپ  بزودی بلکه دوستان و دانشمندان دیگر به آن نظر شدند که رساله مذکور« شهرانی»سنده این سطور نوی
 معاصر افغانستان گذاشته شود. تاریخ عالقمندان برسد و بدست
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بانو ماریا دارو زمانیکه بدست این نگارنده رسید، بعد از خواندن و مطالعۀ موضوع تکثیر و آنرا بحضور  رساله
به « نخستین کتاب در بارۀ جنبش مشروطه خواهی در افغانستان»کتاب  پوهاند سید سعدالدین هاشمی مؤلفجناب 
نوشته مستقالً نه تنها طبع کاغذی گردد، بلکه در سایت ها غرض مطالعه عالقمندان  رساندم، که باید این عرض

 . یکه زندگی دارند ازآن مستفید گردندئگذاشته شود، تا مردم ما در هر جا
خوشبختـانه استاد هاشمی نه تنها از نویسنده محبوب محترمه ماریا دارو تقدیر نمودند، بلکه فرمودند که در چاپ آن 

 هیچ مانع وجود ندارد.
 و معروف نویسنده خوب دارو ماریا و محترمه هاشمی سعد الدین استاد سید جناب برای مختصر نوشته این پایان در

 تنما دارم.  زیاد از خداوند یکتا های وطن صحت، سعادت و کامیابی
 

 با احترام
 دکتور عنایت هللا شهرانی

 امریکا -م، اندیانا 2019جون 
 
 
 

 بخش اول
 

 خصوصیات این کتاب:
جناب محترم پوهاند سید سعد الدین  نخستین کتاب در باره جنبش مشروطه خواهی در افغانستان حاصل زحمات

خویش را در تتبع و تحقیق آن صرف نموده است، دارای قطع و صحافت  هاشمی که چندین سال وقت گرانبهای
شده و در پشتی دوم آن  جنبش مشروطه چاپ خیلی زیبا که در پشتی اول آن فوتوهای روشنفکران و مبارزین
 است. فوتوی شخص پوهاند هاشمی با سوانح مختصر وی ترتیب گردیده

 میباشد. فحهو سه صد و شصت و پنج ص فصل هفت دارای این کتاب
بزرگ و تکان دهنده تاریخ معاصر یعنی  های در آغاز کتاب توضیحی درباره تجدید نظر کتاب که شامل رخداد

های مخالف اندیشه  ی، استقالل طلبی، ضدیت با استبداد و نیروئنوگرا که اندیشه« جنبش مشروطه خواهی»
سازماندهی شدۀ سیاسی و  حرکت آگاهانه وبود، بحیث یک  و همبستگی ملی را در خود پرورانیده دموکراسی

 است، تشریح گردیده شده پرداخته کمتر اجتماعی در افغانستان و شمار موضوعات پر اهمیت دیگر که در مورد آن
توضیح  این در پایان دانست. جناب پوهاند هاشمی و دموکراسی آغاز کار در ساحه آزادی است. میتوان آنرا

 مینویسد:
است که جلد اول آن را هسته شگافی  تحقیق چند ساله دوره مهاجرت، تهیه دو جلد کتابی مطالعه نتجیه و محصول»

 م( به یاری و همکاری ۲۰۰۱هـ ش( مطابق ) ۱۳۸۰در بر میگیرد، این جلد در سال ) های دوره مشروطیت اول
 سویدن بچاپ رسیده است. در استکهلم افغانستان فرهنگی شورای

میکند و با دالیل استوار و با اتکاء اسناد معتبر شایعه ها را  ه و اهمیت این جنبش را ترسیمجلد دوم که سیمای گذشت
 مردم هٔ طبقات و اقشار گسترد را که انعکاس دهنده خواسته های مشروطیت دوم لرزان مینماید و مراحل دوگانه

اختصار کردن و  اولی آن، حذف جلد یعنی جلد به مقایسه کتاب اصلی این میسازد. در متن قرار گرفته بود، روشن
 «آمده است. اضافات زیاد بعمل

هر فصل  جناب پوهاند هاشمی در ختم توجه میباشد این است که خصوصیت دیگر این کتاب خیلی جالب و قابل
 و دوم اول جنبش گرفته است و همچنان فوتو های مبارزین و روشنفکران به معرفی فصل را دقیق و مأخذ منابع

 است. جا داده شده بعضی از رجال دوره های مشروطیت خواهی نیز فوتوی و همچنان مشروطیت
 

 فصل اول
 

و یا حزب را که در  نهضت، جنبش یک این کتاب گرانبهاء نقش مطبوعات سالم و هدفمند و رهنمای فصل اول در
 مؤثر است، بیان میدارد. جامعه و تکامل مردم بیداری و انکشاف شعور سیاسی و آگاهی

« ترغیب الجهاد»است، نشریه  شده بدان اشاره نخستین گامها در این رابطه در عصر سراجیه قسمیکه در جلد اول
به دری ترجمه شده و به والیات افغانستان توزیع میگردید. بعداً  بود که توسط محمود طرزی از لسان عربی

حبل »فرد مبارز سید جمال الدین افغانی و  سیاسیو  آیدیالوژیکی های از نوشته با الهام« افغانستان سراج االخبار»
 به»عبدالغنی خان  داکتر آن به تعقیب آن به نشر رسید. شماره یک و لو که به نشر آغاز کرد« المتین کلکته

 چند روز بعد به زندان کرد الکن شده بود، اقدام تأئید نمونه آن که اخبار نشر یک به «خواهش امیر حبیب هللا خان
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که آدم  خواهش را از سردار محمود بیک طرزی عین خان نشر نرسید. امیر حبیب هللا اخبار مذکور به و افتاد.
 برای این کار بود نمود. مناسب

وقوف و آگاهی حاصل کرده بودند.  و مطبوعات تجدید طلبان، منورین وطن پرستان افغانی که با اثرات نیک اخبار
مختلف توانستند حرکات وطن  و استبداد داخلی از طریق و مشکالت خارجی دنباله آنرا نگذاشتند و با وجود موانع

 و دید وسیع تر، را با اهداف دیگری جنبش محمود طرزی مجدداٌ جریده پرستانه شان را ادامه دهند و با همنوائی
 به نشر برسانند.« جوانان افغان»پلیت فارم مشروطه خواهی دوم  بحیث

در برابر استعمار و اصالح امور اجتماعی بحیث  شروطیت دوم، در مبارزه ملیاین جریده که در مرحله اول، م
یادشد، که رهبری « سراج االخبار افغانیه»عرض وجود کرد، بنام  بلندگوی اندیشه ها آزادی خواهانه و تجدید طلبی

ژورنالیزم افغانستان  قرن بیستم و پدر اول هٔ نیم نشنلست های از بدوش شادروان محمود طرزی، یکی و مدیریت آن
    قرار داشت.

 

 محـمود طـرزی:
 

 در« محمود غزنوی» سلطان کبیر مرقد طرزی در جوار محمود
 بدین بود، تولد یافته «م ۱۸۶۵» آگست بیست وسوم بتاریخ غزنه
    گذاشتند. او را محمود نام نسبت

دوره جوانی را به نسبت استبداد امیر عبدالرحمن  محمود طرزی
استعمار انگلیس بخاطر افکار روشن پدرش در تبعید  فجایعو  خان

نیرو  در وی ضد استعماری روحیه رو بود . از این نموده سپری
او در  گردید. خدمت بوطن و مردم متوجه و از همان آغاز گرفت

سه سال »هند  بیگانه چون: های پدرش در سرزمین تشویق اثر
غیره به تحصیل ، بغداد، دمشق، مصر و استانبول و«درکراچی

های مختلف علوم از جمله حقوق، سیاست، فلسفه، حکمت  عرصه
 جهانی پرداخت. اسالمی و ادبیات
آثار  از وطن دور و دو سالگی بیست در سن طرزی

را به زبانهای ترکی و  اروپایی نویسندگان ارزنده یک تعداد
« حزب ملی»، بعداً «جوانان ترک »و با  فرانسوی مطالعه کرده

فراهم  دوم را ترکیه، که یکجا موجباب سقوط و عزل عبدالحمید
نزدیک حاصل کرد. در نتجیه همین تماسها،  ساختند، تماسهای

 بودند، قرار گرفت.  سیاسی فعالیت ترک ها که مصروف« اتحاد و ترقی»مباحثات، تحت تأثیر سازمان سیاسی 
در ترکیه بسر میبرد، آشنا  که« افغانی»ا سید جمال الدین ب به استانبول پدرش از شام سفارش در اثر موقع در همین

چیز هائی مانند: حکمت،  وی میکرد و از حاصل تماس« افغانی الدین سید جمال»روزه با  ماه همه شد و مدت هفت
 را آموخت.  اجتماعی فلسفه، و علوم

  خیلی مؤثر بود.آموزش خصوصاً در قسمت سیاست، اسالمی و روابط کشورهای شرقی و اسالمی  این
بقدر استعداد آالت  عرفان بود، هرکس یک معدن )افغانی( هٔ مشار الی عالمه»…طوریکه شادروان طرزی مینویسد: 

هفت ماهه مصاحبت، بقدر هفتاد  میآید. این نماید، کامیاب فضایل استخراج دماغیه خود از آن معدن حواس و ادوات
 «ساله سیاحت را در بر دارد...

با وجودیکه سمت  نخستین کتاب مشروطه در افغانستان نیز اشاره شده است، مرحوم طرزی اول جلدطوریکه در 
جای  نظری چندان نداشت چنانچه در شاگردی سید جمال الدین افغانی را داشت ولی در مورد سید جمال الدین حسن

مانند یک جوهر ذی قمیتی که  اما شایان حیرت این است که در خود ملت افغانستان، آن ذات که»دیگری میگوید: 
تاریخ و نه  از هٔ صفح خود کان از آن خبر نباشد، غیر معروف مانده است، آیا شایان حیرت نیست، که نه در کدام

 از او مستند شده زبانزد باشد و نه کدام نشانی السنه عمومی، نه نامی از او در و نه یاد داشتی در کدام کتابچه
    «باشد...؟

در  پیکارگران این و محمود طرزی دو شخصیت های معروف افغان، یعنی سید جمال الدین افغانیبهرحال این 
فرهنگ صنعتی، ضربت با  ترویج طرفداران تجدید گرا، برابر استبداد و استعمار، دانشمندان سنت شکن، نو اندیش

و ُحریت سخن  از آزادیبودند  ارباب تعصب و جمود فکری بودند. این هر دو شخصیت مبارز و استقالل طلب
 داشت.  فرق از هم شان تا اندازهٔ  میزدند. طرفدار اتحاد جهان اسالم )پان اسالمیزم( بودند. با آن هم، بینش سیاسی

انقالبی و جبهه اش وسیع بود، قاره های آسیا، اروپا، افریقا و حتی امریکا را احتوا  سید جمال الدین افغانی آدم
شهرت داشت. در هر کشور بر مبنای جهان بینی « پان اسالمیزم»بیشتر به  وی داشت.لی لمیکرد. شهرت بین الم
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 محرک سیاسی و خطیب مسایل را طرح میکرد و مقاالت فراوانی نوشته کرد. در حالی که محمود طرزی اسالمی
 دلوژینسبت به آی محمود طرزی بود. افغانستان بود و بیشتر طرفدار فرهنگ و صنعت، غرب نبود و جبهه اش

بر عکس  خواهی شهرت داشت و اندیشه ناسیونالیستی او غلبه داشت. بعالوه محمود طرزی ملیت بیشتر به اسالمی
 خانواده را از طریق ازدواج ها نیز در عقب سید جمال الدین افغانی در داخل افغانستان پیشتبانی حکومت و ارتباط

 نمودند. هللا خان( ازدواج خان )عنایت هللا خان و امان هللاامیر حبیب  با دو پسر خود داشت، چنانچه دو دخترش
 ناسونالیزم هند و مفکوره افغانی از طریق سید جمال الدین« پان اسالمیزم»بگوئیم که مفکوره  بجا خواهد بود اگر 

 بودند، توسط محمود طرزی از طریق غرب وارد افغانستان شد. اخذ کرده غربی که ترک ها از اروپا
علیه استعمار بود و مورد  و مبازره پان اسالمیزم سید جمال الدین افغانی بخاطر وحدت ممالک اسالمیمفکوره 

هاشمی نقش مهم محمود طرزی جوان روشنفکر و جهان دیده را  قرار گرفت. جناب توجه کشور های اسالمی
 افغانستان آزاد و در جهان خیلی محترمانه یاد آوری کرده است. درباره معرفی

 کتاب .( ۲۸۵) -ص»  است. نویسندگان و هیآت انجمن به معرفی گرفته من ادبی کابل را با تصاویرانج
 

 هیأت انجمن ادبی کابل 
 

 پایان قسمت اول
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