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لمر  ۱۶/۰۶/۲۰۲۲              احسان 

 نهضت مشروطیت دوم

 میر سید قاسم خان

(8) 

بودم:  از آن جا که میر صاحب در مشروطه اول سهیم بود قبال در باره وی مطالب بنشر سپرده 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_ahsan_mier_qhseem_khann25.pdf  

ادیان در  ضمناً از دهها نهایت روشنگر و بیدارگر میر سید قاسم خان یک مقاله وی بنام »گنگره  ن« انگستادستنویس 

نمود:   که  هم وقتی بدسترسم رسید  مطالعه خواهید   نشر نمودم که ذیالً 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Lemar_e_sir_maqalai_aman_afghan.pdf  

 

تدریس »میر قاسم خان   و آشنائی به لسان عربی، در مکتب حبیبیه به صفت معلم  بعد از فرا گرفتن علوم متداول اسالمی 

و  و به زودی صاحب مقام علمیت  گردیده  واصف داخل  و رفقای مولوی  ترقی خواه  روشن فکران  کرد و در جمع  می 

گردید.  پیرو افکار مترقی این جمعیت 

یک جرگه مشروطه خواهان سال به   وی بحیث منشی  گردید ولی پس از چند  اول در زندان شیرپور محبوس  مشروطیت 

این که امیر حبیب هللا شیر پور رها گردید.  علت  دید، از زندان  او به نظر قدر می   خان پدر او را بنابر علمیت 

اعلیحضرت امان هللا خان یکی از اعضای برجسته جمعیت مشروطه خواه بود و   در وقت سلطنت  همه اعضای که خود 

گرفتند، میرقاسم خان از مقربان دربار شد و در  بعد از حصول استقالل علی الترتیب امور کشور را بدست  این جمعیت 

گردید. 1300سال   و بعد از آن سر منشی دربار شاهی  اوال سر دبیر جریدۀ امان افغان   شمسی 

وی از   تا   1306وظیفه آخرین  پیدا کرد  1307خورشیدی  دوام  رژیم امانی   1307در زمستان    خورشیدی  خورشیدی 

قاسم خان برای مدتی منزوی بود. کرد و میر سید  بچۀ سقا سقوط   در اثر اغتشاش 

از ا 1308در سال   م  که نادر  نیبعد  گرفت،  را در دست  خان به ح   ریشاه زمام قدرت  وزارت معارف   نیمع  ثیقاسم 

وقتدیمقرر گرد بود،  1312عقرب    16  خینادر شاه به تار  ی.  نجات  مکتب  زمان متعلم  که در آن  از طرف عبدالخالق 

رس  هم در جمله محرک  ریم  د،یدر قصر دلکشاه به قتل  خان  به قض  ادثهح   نیقاسم  داشتن  گر هیو دست  تار و فعبدالخالق 

و در عقب محبس دهمزنگ جائ به اعدام  گرد گرینفر د 18که    یمحکوم  اعدام  دار برده  یبه پا  ،دندیبه شمول عبدالخالق 

تمام به کشتار  ایمحمد خان ذکر ضیاثنا سردار ف نیاو بستند. در ا  یشد و رسن دار را به گلو پسر گل محمد خان با عجله 

ه  دیگاه رس  و م  آتیو فرمان عفو او را از طرف ظاهر شاه پادشاه وقت، به دسترس  گذاشت  خان بد  ریجالدان    ن یقاسم 

ارگ گذشتاند   یول  .افتیمعجزه آسا از مرگ نجات   بصورت  لهیوس    1«شانزده سال را در زندان 

 سردار هاشم خان   هیعدل ریوز  یفضل عمر خان مجدد ، چراصاحب ریاعدام م  یتعجب است برا قابل

 
دوم طبع  ــ  1 ــ برگی چند از نهفته های تاریخ در أفغانستان ــ جلد    303الی   301ص  1390خالد صدیق چرخی 
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محکومین  سی نه روز بعد از کشته شدن نادر خان مجلس وزرا دایر و لیست چنانچه    ؟؟؟داشتو اندازه    حدبی  تالش  

میشد قرائت  خارجه  ذکریا وزیر  فیض محمد  سردار  قرار   توسط  گفت  خواند عالوه نموده  را  صاحب  میر  اسم  "چون 

بکلی   اعلیحضرت  در قضیه شهادت  قاسم  آمده میرسید  چهل روز به عمل  در ظرف این  در باره محکومین  تحقیقاتی که 

و یا آگاهی در این مسئله   بوده هیچگونه دخالت  هم در باره  بری الذمه  است حتی کوچک ترین اطالع استخباراتی  نداشته 

روز تحقیقات به مشاهده نرسیده.   اظهار داشت  او در این چهل  مجددی  احمدخان  وقت وزیر عدلیه مرحوم فضل  این  در 

که چه  فیض محمد خان پرسید  میباشد. سردار  اعدام  کفر گفته و مستوجب  اما او  نباشد  این مسئله دخیل  در  که شاید 

که  اظهار داشت  حواله باقیات هر چیز را   شش ماه پیش،وقت کفر گفت، حضرت صاحب  خان گفت  سردار فیض محمد 

وزارت معارف  معین  بکرسی  قاسم  میر سید  وقت که  در همان  پس چرا  را حاال میشنوم،  گفتن  اما از کفر  شنیده بودم. 

.... یک سنگ بر فرقش میزدم،  که منهم  نکردید،  مسئله را خاطر   نشسته بود او را محکوم  محترم این  باید برای مجلس 

یک اجنبی بود اما اتهام و توهینی را که از جانب نشا به حیث  افغان با وجود اینکه در ایران  ن نمایم که سید جمال الدین 

در  که  یک عالم منور است  قاسم  نماند میر سید  جا بی جزا  در آن  از طرف شاگردانش  به او شد  نسبت  ایران  حکومت 

استجواب او را جهت  اگر  دارد...  جا مقام استادی  او را از محبس    این  بود، بنابر آن  بهتر خواهد  اجازه دهید  به مجلس 

با وی  که  توانند  نمی  او دارد  که  قوی  منطق  و  تبحر علمی  آن  با  که  میدانستند  مدعیان  اما  آوردند،  به صدارت  ارگ 

یدن، ] خصومت ورزیا محاجه  ] سوال وجواب حضوری گفت گو درموضوعی که در محفلی مورد بحث قرارگیرد]، محاضره 

مانع شدند..." حجت آوردن، مخاصمه ] حضور او را در مجلس   2  نمایند لذا 

قاسم خان را عنوان نمود   بازیک روز بعد   قضیه کفر گفتن سید  تره کی رئیس   هم مجددی  بار دو نفر عبدالرب  و این 

شفیق] عضو جمعیت العلما را منحیث شاهدین گفتار کفرآمیز میر صاحب معرفی   تمیز و محمد ابراهیم کاموی ]پدرموسی 

که داد  که :  نمود و" تره کی" شهادت  " من و مولوی کاموی روزی به دیدن میر رفته بودیم، میر در ضمن صحبت گفت 

آنرا خود گفته است"  قرآن کالم خدا    3نیست محمد 

از شیوه های کهنی است که تا هنوز به همان   " پایه های نظامهای غیر مردمی یکی  از مذهب در جهت تقویت  استفاده 

... باقی مانده  استخدام    قوت خویش  این راه  را در  تا تنی چند  اند  کشور ما رهبران سیاسی مختلفی سعی ورزیده  در 

و آلودگی های   نمایند نموده  ایشان پاک  و قبای  با لنگی، عبا  را  آن به همگان هویدا    خویش  که نمونه های تاریخی 

 4"است

و  اصیل خان  جاجی،  بازار]، سربلند  شور  ]حضرت  لودین، فضل عمر مجددی  علی  شادروان غبار، احمد  از  به قول 

  [ بیگی  گردیزی قلعه  نادر خان، عبدالغنی  اعزازی  جنراالن  خان  تن سرگی  نائب ساالر چند  امنیه] محمدغوث  قواندان 

بودند میر صاحب  اعدام  میر صاحب افشاگر و ضد بریتانوی  با مطالعه چند سطر از مقاله    .دیگر طرفدار 

را در باره سید قاسم خان   ها و امثال شان   »گنگره ادیان در انگلستان« می توان خصومت مجددی

 درک نمود:

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

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

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

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

 میبخشند؟«  شود(  نمی )خوانده....   و  مناصب  میدهند  گزاف معاشات  کنند، می  احترام  میدارند،  نگاه 

دارد  ادامه 
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