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 احسان لمر

 «افغان امان» جریدۀ سر مقالۀ از

 از تاریخ کشور یروشنگرصفحه 
 

 هجری شمسی 1303عقرب  30شنبه مورخ ،  سال پنجم 1817شماره  ه اولحفصدر  «امان افغان»جریدۀ 

سر مقالۀ « میر صاحب سید قاسم»یا « سید محمد قاسم»نشریه به قلم سردبیر  یالدیم 1924 نوامبر 22مطابق 

بی  ، آزادیخواهی و روشنگریسطور شما بیدار گریاین در  «.کنگره ادیان در انگلستان» دارد تحت عنوان 

دالیل آشکارا مالحظه می نمائید، چنین واضح و دورۀ امانیه را نهضت و  ماول و دوخواهان  مشروطیت انتهای

)با حمایت مادی و معنوی آن  استعمارعمال سیاه را گر  وطن دوستانه و بیدار، این نهضت نهایت روشناست که 

ها را با  لکانی حمایت کردند و بعداً امانیکو دست نشاندۀ تکفیر و ورشکست ساختند، از رژیم مستعجل  ها(

و  مورخین حق نداشتند از آنها یاد کنندهم در نیم قرن و حتی و در غل و زنجیر انداختند سرکوب بربریت اعدام و 

و سانسور بعد  زندانی الم محمد غبار کمی در این باره نوشت کتاب چاپ شده او در گدامهانامی ببرند و اگر میر غ
چاپ نموده و چون اثرش فروخته نمی شد ضربه پول که بود که نویسنده را مجبور به پرداخت  ییکاین تاکت) گردیداز نشر 

م( و اثر  1993 ــ ش 1372)آثر پوهاند حبیبی )جنبش مشروطیت در افغانستان( در سال  .(شدید اقتصادی هم می دید

م(  2001ــ ش  1380)پوهاند سید سعد الدین هاشمی )جنبش مشروطه خواهی در افغانستان( در برون از کشور در سال 

بعد از سقوط خانواده نادر خان  رتنوشته شده بیش و سراج االخبارش محمود طرزی بیدار گریدر باره آن چه نشر گرد. 

  است.

پادشاه معین معارف ساختند اما با قتل  کوتاهیچند مدتی  را گر )سید محمد قاسم( صاحبمیر سلطنت نادر خان  در دور

 ؟؟؟ هاو را محکوم نمودند که چرا از تصمیم عبدالخالق خبر نداشت )نجات آنوقت( امانیه توسط یک متعلم مکتب

 «مجددی احمد خان فضل»وقت  عدلیه وزیرمجلس از بی گناهی میر قاسم خان یاد نمود اما  منشی وزرا یک جلسهدر 

 خان محمد فیض سردار «.باشد می اعدام مستوجب و گفته کفر او اما نباشد دخیل مسئله این در شاید» که اظهار داشت

 چیز را هر باقیات حواله» گفت ذکریا  «پیش ماه شش » که داشت اظهار مجددی «گفت؟ کفر وقت چه» که پرسیدذکریا 

معارف  وزارت معین به کرسی قاسم سید میر که وقت همان در چرا پس شنوم، میال حا را گفتن کفر از اما. بودم شنیده

 .... « میزدم فرقش بر سنگ یک من هم که ؟نکردید محکوم را او بود نشسته

 در را درباریان از ۀعد و آن( اطراف و )کابل گذر وکالی ، رژیم افسران دولت،از مجلس وزرا  بعد روزک ی

 قضیه «مجددی» بازهم که نمودند ابالغ آنها به" قضائیه فیصله"  عنوان به را شان خود تصمیم خواسته صدارت

 و تمیز رئیس «کی تره عبدالرب» شاهد نفر دوگویا  بار این و نمود عنوان را« خان قاسم سید» گفتن کفر

غیر مستقیم )احتماالً مداخله  چون اعدام نتوانستند، معرفی نمود را العلما جمعیت عضو «کاموی ابراهیم محمد»

 ،.سال را در زندان استبدادی گذراند 14میر سید قاسم خان شاه( 

شیخ االسالم عثمانی چنانچه  در طول تاریخ سوداگران دین فروش، دین را وسیله سرکوب بیدار گران ساخته اند،

مولوی سرور  ،نمودنداخراج از کشور های شان تکفیر و  راسید جمال الدین افغان و دولت قاجاری فارس 

، محمد عثمان خان پروانی ،محمد ولی خان دروازی غور بندی واصف، مولوی واسع اخوندزاده جوهر شاه خان

همین  های زیادی را در زندان ها انداختند تا بمردند ساعدام و محی الدین انی ر ماشودر ک و .... و .... را هم

نشر در این سایت  قبالً  زندگی نامه میر سید قاسم خان. دلیل است که مجددی به اعدام میر صاحب تالش داشت

 :شده است
www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_ahsan_mier_qhseem_khann25.pdf) 

ث صد ساله کشور ما و جهان قدر تقاضا دارم لطفاً با نهایت دقت سطور ذیل را مطالعه و به حواد از خواننده گران

  مقایسه نمایند.

 از من می باشد. آبی رنگ تاکید روی جمالت با حرف برجسته تر
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 «انگلستان در ادیان کنگره» 
 

بدبختانه غربیها )اروپائی ها( بر خالف ما شرقی ها خیلی دقیق النظر و دور بین بوده هیچ گاهی قضایا و مسائل 

دنیا را به نظر القیدی تلقی نمی کنند ابداً چیزی را به نگاه بی اعتنائی بی اهمیتی حقارت و بی قدری نمی نگرند 

ده کارانه دقت و غور می نمایند. حرکات و حوادث را قبل از و استفا فیلسوفانهکوچکترین اشیا و امور را با دیده 

 آن را بخود کشف می نمایند. وقوع پیش بینی و نتایج مثبت و منفی

غربیها استفاده چی محض بوده لب نمی جنبانند تا حرفی در میان نباشد، قدمی بر نمی دارند تا چیزی در نظر 

ل، اقبال و اعمال، التفات و بی التفاتی، طرفداری و بی طرفی ، جد و عزل، تعارف و تجاهنباشد. حرکت و سکون 

شان بکلی مبنی بر غرض و داشتن یک نصب العین است . از آن جا است که همه وقت مراقب غرض بوده موقع 

 استفاده را ابداً خطا نمی کنند و فرصت را از دست نمی دهند.

 خواه جلب منفعت باشد یا جلو گیری و طرد غربی ها برای رسیدن به مقصد و بدست آوردن منظور خویش

و وسائط الزمه را بکار می اندازند که ما شرقی  وسایلمضرت آن قدر بیشتر اقدام به عملیات می نمایند و طوری 

مگر وقتی که آنها را کامیاب و خود  و به منویات شان از آن عملیات پی نمی بریم ها ابداً به اسرار آن نمی رسیم

بینیم و دست افسوس و ندامت بر سر می زنیم. کسی دقت نکرد که چرا انگلیس ها از فراری های را ناکام می 

می  خوانده نمی شود()....  افغان را در هند نگاه میدارند، احترام می کنند، معاشات گزاف میدهند مناصب و

نمودند و تلفات خطیر  کی فکر نکرد که چرا قشون انگلیسی در واقعه سودان از عساکر مصری همراهی بخشند؟

جانی و مالی در این راه دادند؟ هکذا بسی از این قبیل مسائل و قضایای بزرگ زیر نظر است که نتیجه آن را در 

 بال یافتیم. )دچار(موقعی فهمیدیم که خود را دوچار 

از همین وادی است بی التفاتی ظاهری غربی ها به دیانت و القیدی شان نسبت به ادیان و گفتن شان: دین خالف  

علم است، دین مانع ترقی است، دین مخرب مدنیت است، برای این که فکر الدینی میان ما شرقی ها تولید نموده و 

امی آن است از هم قطع سازند و یگانه موسس و حاتفاق مان را، دین معنویات ما را ضعیف ساخته رشته اتحاد و 

بر  تا اگر نیز در دماغ های عوام و ساده لوحان ما این نکته را تثبیت نمایند که غربیها به دین کسی غرض ندارند

چنانچه آوردند از حیث تعصب و اختالف دین کسی بر علیه آنان قیام نکند اما از طرف  ممالک ما هجوم می آورند

ینیم که غربی ها به دین آن قدر اهمیت میدهند و در راه ترقی آن چنان خدمت می نمایند و پولها صرف دیگر می ب

یم، چه پول های که به مبلغین اکاری اقدام نکرده ایم و نمی توانمی کنند که ما شرقی ها ابداً به آن نوع عملیات و فد

لفات می نویسند، کتب دینی تمام ادیان را که نزد دین خود ها میدهند برای تحقیق ادیان سیاحت ها می کنند، مو

پائی ها طبع نموده اند همیشه کنگره ها برای تحقیق ادیان تشکیل میدهند. در سنه پیروان آن ها وجود ندارد ارو

عقد شد و در بروکسل،  )پارلمان بین المللی ادیان( نگره بزرگ دینی بنامم(در شهر شیکاگوی امریکا یک ک 1866)

اریس و آکسفورد هم چند بار کنگره های دینی به نام کنگره )تاریخ ادیان( تشکیل گردید. در انگلستان همه لندن، پ

 وقته حرکات مهم دینی یک دیگر را تعقیب می نماید. 

بالجمله غربی ها مثل سایر امور از دین هم استفاده می کنند و آن را وسیله پیشبرد مقاصد خود ساخته کار میگیرند. 

 اهمام و احترام می کنند نیز برای غرض است.ین را بی اهمیت می بینند مقصدی دارند، و اگر به دین اگر د

.... )خوانده و قرار بیان مطبوعات ترکی چند ماه قبل از این در لندن کنگره دینی برای توحید فعالیت و ایجاد ارتباط

کنند، انعقاد ر داخل امپراطوری انگلستان زیست می میان عقاید مختلفه کلیسا های تمام نصرانی ها که دنمی شود( 

سوسیالیست و احزاب مختلف و  ناک از طرف همه اصناف مردم یافت. کنگره مزبور در عین تظاهرات حرارت

تا چند روز قبل بر قرار بود افتتاح گردید، و بعد از ان که جریانات آن چند روز سرمایه مهم  های که کابینه شان

مقاالت مطبوعات بوده و بطرف مقصود کام های ترقی را سر راست انداخت باز در تظاهرات هیجان دار ختم 

 گردید.

فته بود در )آکسفورد(یک کنگره متعاقب این کنگره که محض توحید عقاید و تشکیالت دینی عیسوی ها انعقاد یا

مقصود این علمای  این کنگره )کنگره رجال عصری کلیسا( یعنی منورین علمای عیسوی بوده دینی دیگر گشاده شد

که در هر علم تخصص و  بود از انگلستان رجالی مذکور ایجاد ارتباط بین علم و دین الفکر در تشکیل کنگرهمنور

در تمام ....)خوانده نمی شود( اک ورزیدند هر روز یک عالم انگلیس که صالحیت متبحر بودند در این کنگره اشتر

قیات خود را از روی علمی که در آن تخصص داشت نسبت به دین بالخاصه نصرانیت جهان مدنیت مسلم بوده تل

حیادیات، غرزیات  ایضاح می نمود. ستونهای مطبوعات از خالصه این ایضاعات هر روز مملو می گردید.

و سایر علوم گفتن چیزی را که در حق عقائد نصاری صالحیت داشتند همه را گفته  روحیات اجتماعیات، علم هدیت
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و از طرف حاضرین تمام آن با کمال سکونت و منتهای وقار شنیده شد. علمای انگلیس با عدۀ از عقائد خرافه 

امی این کنگره )تقرب تقیق کشیدند. در نطق اختاز غربال تحقیق و تد نصاری مجادله نمودند و تمام عقاید آنان را

 دین به علم( اعالن و کنگره با ذوق و شوق عظیمی منحل گردید.

پس از ختم این کنگره یک کنگره دیگر بنام )کنگره ادیان( در لندن انعقاد یافت این کنگره از طرف اهل ادیانی که 

ادیان مزبور در کنگره شرکت داشتند و تحت مراقبت و در داخل امپراطوری انگلستان می باشند و ممثلین تمام 

 حمایۀ )جمعیت تدقیدات شرقیه و اجتماعیات( لندن گشاده شد.

طرف او ترتیب یافت، مشارالیه برای ایضاح منظور خویش در مقالۀ که در این  سر )دابس راس(که کنگره از

یضاح دین مزبور از طرف کسانی که بالذات به متوقف است به ا زمینه نگاشته بود می گوید: تقدیر بالحق هر دین

ان دست نداد و اشخاصی که عالقه مندی به دانستن ادیان دارند تا این وقت چنین موقع برا ش ان دین ایمان دارند 1

ً از زبان پیروان آن ایضاحات )خودشان هم سیاحت خارج را نکرده نسبت به   هویدا ساختن روشنادیان مستقیما

)اسکلیت( ها .... نشنیده اند و معلومات ندارند چیزی که از ادیان دیده اند محض  کردن( واضح کردن پیدا کردن

در داخل امپراطوری انگلستان کتابهای بی شمار نسبت به ادیان  اگر چه تا این موقعیعنی استخوان بندی آن بوده 

مختلفه نوشته شده است ولی محررین این آثار همه نصرانی بوده الجرم آنچه نوشته اند از نقطه نظر خود یعنی 

 نصرانیت نوشته اند و معلوم است همچه کتاب های که از این نقطه نظر نوشته شده باشند برای تامین مقصد اصلی

که دانستن روح و حقیقت ادیان است کافی نیست. احوال هر دین را از زبان متشبسین به همان دین بالذات شنیدین 

قیمت بزرگی دارد. این کنگره تمام اهل ادیان که در داخل امپراطوری انگلستان زندگی دارند مقصد مزبور را 

 تامین می نماید.

وری انگلستان وجود دارند و طتمام ادیان که پیروان آنها در داخل امپرابر نماینده های چون که این کنگره ادیان 

امپراطوری انگلستان از ....... )دو کلمه خوانده نمی شود( محتویات مهم ترین ادیانی را که بر روی زمین است 

لیون می شود ( می210( میلیون انسان متشکل است که .... این عده نصرانی است و مسلمان ها بوده بالغ به )460)

. مسئله استعمال تعبیرات خصومت کارانه و نمی شودو مناقشات واقع  در کنگره میان ممثلین ادیان مختلفه مباحثات

تنقیدات شدید نماینده های ادیان نسبت به یک دیگر شان چنانچه در پارلمان بین المللی ادیان در شیکاگو و کنگره 

از سبب مساعدت در اجرای مناقشات بوقوع رسیده بود،  آکسفوردو  ریسهای تاریخ ادیان در بروکسل و لندن و پا

یک الیحه بیانیه نسبت در این کنگره تامین شده و نظر به همین تامین قرار داده شد که از طرف ممثلین ادیان فقط 

بیانیه مذکور ( کلمه نباشد قبول و برای تامین وحدت 9000به دینی که به آن نسبت دارند به شرطی که متجاوز از )

قبالً از طرف یک هیئت متخصصه تدقیق می شود سر دابس راس در ضمن نطقی که ایراد نمود فرمود اوراقی که 

 از طرف ممثلین ادیان به این کنگره فرستاده شده در دو جلد بصورت یک اثر و کتاب تشکیل داده طبع بشود.

در  مسلمان هافتتاح کنگره ایراد نمود اظهار داشت: در نطق خود که به تقریب ا میرآالی )فرانسیس لیک هزبند(

قات اشتقاامپراطوری انگلیسی از نصاری کرده بیشتر هستند. استناد امپراطوری انگلیس بر تشکیالت سیاسی و 

یم داریم وطن دوستی و وطن پروری برای این نیه قااهمیت ندارد حتمی است که آن را بر اساسات دی اقتصادی

 . حیات دیانت پرستی را باید آوردمقصد کافی نیست باالی اساس وطن پروری 

و در این جلسه  این کنگره که تا یک هفته دوام کرد در جلسه دوم آن نسبت به )دین اسالم( تدقیقات به عمل آمد

 لندن )؟؟( ووکینگ مود و اجتماع به قرائت نمودن امام مسجدمقام ریاست را اشغال ن )مارکیلیوت( پروفسورکنگره 

یک رکوع از قرآن شریف را شروع گردید معلوماتی که نسبت به قواعد سیاسیه اسالمیه از طرف خواجه کمال 

 الدین احضار شده بود )یوسف علی افندی( قرائت نمود.

نفر از علمای بغداد شیخ خادم نوشته بود از طرف مذهب شیعه یک ....)خوانده شده نمی شود( متعاقب آن اثری که 

ائی ها مثل اهل میلیون( است آنها را اروپ 170به )اهل تشیع را که عدد شان بالغ  سر توماس ارنوک( خوانده شد.

از این اعتبار  معلومات نمود)خوانده شده نمی شود( ..... سند و اثر مذکور شیخ خادم در این وادی سنت نمی شنا

اظهار داشت که حائز اهمیت است. متعاقب قرائت اثر شیخ خادم که شیعیت را  سبت به اثر شیخ خادمکنگره ن

ایضاح نمود جلسه تعطیل شد. در اجتماع دوم این جلسه وکیل رئیس دارالفنون )دور هام( سر )تیودور وریون( 

اطی مذهب قادیانی را بحضور بشیر الدین محمود رئیس فرقۀ افر رزام. مومی الیه کرسی ریاست را اشغال نمود

( تقدیم داشت. مرزا محمود قادیانی نمی توانست و !  حاضرین به صفت خلیفه ثانی )مرزا غالم احمد مسیح موعود

                                                           

بیاد آن چه ارنست رنان فیلسوف فرانسوی بعد از دیدار با سید جمال الدین افغان )احسان لمر( این جمله مرا ــ  
1

 «دین برابر به ارزش کسانی است که از آن پیروی می کنند ارزش هر»گفته بود انداخت که: 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

( نفر هم نطق کند و هم الیحه را که نوشته بود قرائت 12000عادت هم نداشت که چند ساعت متوالیاً به حضور )

قرائت نماید، این نطق خالصۀ یک  ها رجا کرد تا نطق او را که احضار نموده بودنماید بناء علیه به یکی از کاتب 

 .رسالۀ صد صفحۀ بود

بیشتر است در رجال مسلمان  بال شبههدر این کنگره عالقه مندی ما آنانی که بنام اسالم ایراد و ایضاح شده 

ین وقت از ا هندوستان علمای اسالمی که بتواند دین اسالم را کامالً و بطور حقیقی ایضاح نماید بسیار است. تا

که برای نمایندگی از طرف دین اسالم در این کنگره شرکت  مطالعه مطبوعات انگلیسی به دانستن تمام اشخاصی

از مطبوعات انگلیسی در این زمینه مستفاد گردید این بود که از بین اشخاصی داشتند موفق نشدیم. فقد چیزی که 

یک نفر آنها را کمال اهمیت یاد کرده اندو آن رئیس مذهب قادیانی ده اند مقال نموکه نسبت به دین اسالم ایراد 

مطبوعات لندن به میرزا بشیر الدین احمد پسر میرزا غالم احمد است که باعث اهمیت دادن  )خلیفه المسیح ! (

به قارئین  چند روز قبل نسبت به قتل مال نعمت هللا نگارش یافته خلیفة المسیح از دو مقالۀ که در امان افغان

محترم واضح می گردد و موید نگارشات مذکور است قول مرتب این کنگره )....دبیس راس( نسبت به دین 

مستفید می شود  حریت دینیه با هر حکومت که از آن: مذهب احمدی از سبب اعترافات او به احمدی می گوید

سیاسی بودن مذهب قادیانی را ایضاح و صداقت او را با  ابراز صداقت می نماید. این کالم سر دابس راس

 انگلستان اثبات می نماید.

 نظر استمی گویند در انتخاب نماینده ها ی اسالمی در این کنگره یک عده مقاصد سیاسی که در همچه موارد مد 

اعمال نشده بود به عقیده ما میرزا بشیر الدین از مقالی نسبت به دین اسالم در این کنگره ایراد داشت حقیقت و 

ماهیت مذهب قادیانی را که امروز خودش ریاست می کند به عالم نشان داد که چیست؟ و برای چیست؟ ما 

ضل علمای اسالم نیز در حق اسالم معلومات عامه داده المسیح( دیگر افا خلیفة)امیدواری بسیار داریم که غیر از 

 جهان را تنویر نمایند.

در مجلس دیگر این کنگره دین بودا و دین زردشت و دین سیک و مذهب تصوف موضوع بحث گردیده در .... 

یکا مذهب بهائی در امر............ )متاسفانه یکی دو سطر خوانا نیست( مذهب برهما سماج )گروه برهمن( و 

رئیس حاضره این حرکت )شوقی افندی( و نواسه عبدالبها )روح بسیار اقتدار یافته مذهب بهائی را در این کنگره 

  افنان ( تمثیل می نمودند.

که در شرق و غرب افریقا سکونت دارند نیز مورد بحث گردید. به  قبایلیعالوه بر ادیان فوق الذکر ادیان ابتدائیه 

مهمه منشا  مسئلهتدقیق روحیات و اجتماعیات دین و  مسئلهبه پرده دیگر رفته  ، کنگرهتحقیقاتاختتام تمام این همه 

که در این وادی عرض و بیان شد از نقطه نظر مشاهدات سیاحان و بیولوجی دین را در میان انداخته شد. تدقیقاتی 

تاریخ و فلسفه بود نظر به ترتیبات و  ، اقتصاد جغرافیا، روحیات،3)علم طبائع بشر( و انتروبیولوجی  )علم حیات( 2

را تامین  تدقیفات این کنگره بصورت فوق الذکر، افکار و عقائد و افکاری که از آن بین بشر نشر می شود انسان

 عموم مردم است. میدهند که افکار و عقاید مزبوره مال مشترک

در ممالک های مسعودی که ترقی از حوادث و جریانات فوق الذکر نتیجه که بخاطر حاصل می شود این است که: 

که سویه علمیه شان مثل ما شدنی  یممالککرده در حیات شان دین روز به روز جان می گیرد. حال آنکه در 

 استحیات علم مثل حیات دین از خاطر ها رفته. محیط های که به استیالء قضائح و قبائح اروپا دچار است و یا

اروپا صیانت نفس نکند محقق است که انتهای مذکور هر گامی را  کار ریباگر این آفت های تخ دارد دوچار شود

ساعی را که در راه ترقی حقیقی نموده شود، که در ان محیط در راه مدنیت حقیقی انداخته شود، هر گونه بذل م

ابسته به مساعی مدید ما است الکن به حکم رتقای سایه همچو یک سویه علمیه وعقیم خواهد نمود. اگر چه ا

 قطع امید نباید کرد. غلبه عقل و بصیرت

 

 

                                                           

 .کند  می بررسی را جانداران زندگی ی شیوه و گونه که است گانه   هفت علوم از ( biology ) یا شناسی  زیستــ  
2

3
  humaneLa science de la natureفرانسوی :   The science of human natureــ انگلیسی:  
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