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 ۸۰/۸۰/۸۸1۰                یزلمی کرز
 

 عبدالرحمن خان لودین
 

کاکاسید ش کال د کابل په ښار کي زیږیدلی، د 1۸۲۸عبدالرحمان لودین )کبریت( سیاستوال، مبارز، ژورنالیست په 
احمد خان لودین کندهاری زوی، د فیض محمد خان لودین )مال نصوح( د سردار کهندل خان وزیر لمسی دی. دغه 
کورنۍ د یوی پانګوالی او سوداگري کورنۍ په نامه شهرت لری، په کندهار کی په بردرانی بازار کی د کاکا په نامه 

اصولو په ترتیب زده کړ  د د خپل پالر څخه د )طرز کاکا(کوڅه او ښوونځی هم سته، لودین په وړوکتوب کي سواد 
پالر یو کتاب د طرز کاکا په نامه مشهور دی چه د  . د ده دی د لومړنیو الیقو فارغانو څخه واو بیا د حبیبیه ښوونځ

 بیسوادی سره یی د مبارزی لپاره کښلی دی، په حقیقت کی کاکا په افغانستان کی د سواد زده کړی پالر ګڼل کیږی. 
ترکی، اردو، انګلیسی او عربی ژبو پوهیدی او د دغو ژبو څخه یی د هیواد په داخلی دوو ژبو  لودین په پښتو، دری،

ړه هم کوالی سوای، د پښتو او دری مستقل لیکوال او نوښتگر شاعر وو. د زده کړی وروسته د سراج االخبار په ژبا
اداره کی د محرر په توگه مقرر سوو، څو کاله یی دعالمه محمود طرزی د فکري او ادبي روزني الندي کار وکړ 

ډیر یی ولوستل او د خپل دروند استاد څخه یی په دغه وخت کي یی څو ژبي زده کړی ادبیات ، اجتماعیات او حقوق 
شیان زده کړل. د ده سیاسی او ټولنیزی مقالی او شعرونه نه یوازی په سراج االخبار کی خپریدل بلکی وروسته په 
امان افغان او انیس کي هم خپریدل. پخپلو مقالو او شعرونو کی یی په هیواد کی د تجدد طلبي، عصری پر مختګونو، 

ښکیالک او مطلقیت سره د مبارزي کولو لپاره لمسونونه پیل کړل، دی د  ون، د ملی حکومتونو تاییدول دنوی ژوند
و، او هم په دوهم شروطیت د غورځنګ له فعاالنو څخه امیر حبیب الله خان سراج په واکمنۍ کي د لومړی م

، ښایی له چپي کلمي څخه له دولت و،چپي او تند الري ډلي الر ښوود  مشروطیت کي د افغان ځوانانو، د راډیکال
سره د مخالفت مراد وي. دغو روښان فکرانو هغه مهال د ختیځ د مشروطیت او آزادی غوښتونکو آثار لوستل، په 
تیره بیا د اسالمی هیوادونو په ډله کي ترکیه د اوښتوون، او سمونونو، په حالت کی وه دوی ته ترکی آثار ډیر په زړه 

 و. ړی وه ، چه یو له هغو څخه لودین ترکی ژبه په همدغه مؤخه زده ک پوری وه، څو ځوانانو
میالدی کال کاکا سید احمد لودین، تاج محمد خان پغمانۍ او عبدالرحمن لودین پټه غونډه کړی وه، دوی 1۱1۰په 

د جشن  پریکړه وکړه چي عبدالرحمن دي امیر حبیب الله خان و وژني،  هغه مهال داسی معمول وو چی پخپله امیر
په شپو کی د چوک او شور بازار څخه لیدنه کوله. لودین د یوه دکان پر بام منتظر وو کله چی د امیر موټر راورسید، 
ده د تومانچی ډزي پر وکړی، ګولۍ پر موټر ونیښتی، موټر ډیر تیز تیر سوو، امیر ژوندی پاته سوو.سبا د کابل ښار 

محمد حسین مستوفی الممالک ډیر جدی  د قضیی په پلټولوالس د حکومت د جاسوسانو څخه ډک سوی وو،میرزا 
پوری کړ، یو مشهور جاسوس )سرور د کونډی زوی( په دغه بازار کي د سیمساری دکان درلود، ده تر دغه عمل د 
مخه لودین څارۍ د لودین کور یو څه لوړ په )سنګ تراشی( کوڅه کی وو. لودین ونیول سوو او د ارګ په زندان 

 ( کسان هم د ارګ په زندان کي بندیان سول. 1۰ر او زوالنه سو ، او وروسته یوه ډله روښان فکران اټکالً )کی ځنځی
په زندان کي یې د کاکا سید احمد څخه وپوښتل چی دغه ډزي ستا زوی عبدالرحمن کړي دي په دغه باره کي څه 

څخه ولچک ایسته کړی ، زه غواړم تحریری یو وایي؟، کاکا سید احمد یاقوت شاه قلعه بیگی ته وویل : زما د السو 
 څو کرښي وکاږم، قلم یی را واخیست او داسی یی وکښل:

څنگه چي نن ورځ اسالمی حکومت دی، موږ پوهیږو چی حکومت هیڅوخت د حق څخه سر نه غړوي، تاسی 
دی د بازار دواړو  پوهیږی که د عبدالرحمن ډزي چا لیدلی وی او شهادت ورکړي معقوله ده مګر تاسی وایاست  چي

خواو خلکولیدلی دی دغه منطق څه ډول ومنو، هغه کسان چی د دکان الندي وه څنگه یی عبدالرحمن لیدلی دي دغه 
شهادت د باور وړ نه دی، دغه یوه دسیسه ده ، ځیني کسانو د دی لپاره چي حکومت خوشحاله سی موږیی معرفی 

 لوستلی او وي ویل : کړي یوو، دځوابونو پاڼی امیر حبیب الله خان و
 د دوی په وژلو زه د آخرت د ورځی مسؤولیت په غاړه نه اخلم، امیر دوی اعدام نه کړل
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مګر په زندان کی یي وساتل. کله چی اعلحضرت امان الله خان پاچا سوو نو سمدستی لودین له زندان څخه آزاد سوو 
او ډلی د مخکښ په توګه یی خپل سیاسی دریځ او په هم هغه جدی روحیه او زړ ور توب د خپلو روښان فکرانو 

 وساته، د امان افغان په جریده کی یی کار پیل کړ او ورو سته یی رسمی کارونه په دی ډول دي:
 ش1۰۸۸د قانون جوړولو د مرکز غړیتوب -1
 ش1۰۸۸په بخارا کی د افغانستان د فوق العاده سیاسی استازی غړی -۸
 ش1۰۸۸د پښتو مرکه لومړی رئیس-۰
 ش 1۰۸۸د پښتو مرکه دوهم رئیس -۰
 ش 1۰۸۰د پاچا امان الله خان د سر منشی کفالت او له هغه څخه  استیعفأ او په کندهار کی ګوښه اختیارول-5
 ش1۰۸5د کندهار ښاروال -6
 ش1۰۸۲-1۰۸6د کابل د گمرک رئیس-۲
 ش د محمد نادر شاه په پاچاهی کی.1۰۸۰د کابل ښاروال -۰
 

وکره ،  سرمنشی کفالت څخه استیعفا د مامورینو سره جوړ نه وو، له همدی آمله یی د پاچا دلودین د امانی دولت 
خه ځان ګوښه کړ او په کندهار کی په )بر درانی (بازار کی د لودیانو په کوڅه کي پخپل څد فساد د ډګر یعنی ده 

ژبوراو انتقادی شخصیت و د حبیب پلرنی کور کی واړول،دی په دغه ټوله دوره کی د راډیکاالنو په سیاسی ډله کي 
الله بچه سقاو دښورښت او تسلط په دوره کی لودین بیا د ارګ په زندان کی واچول سوو، همدغه وخت و چی په کابل 
کی غلطه آوازه خپره سوه چي بچه سقاولودین اعدام کړی دی دغه خبر پر روښان فکرانو باندی د تالندی پشان اغیزه 

 .ته جوته سوه چی دغه آوازه ناسمه ده ، دی د سقاو زوی آزاد کړوکړه  خو څو ورځی وروس
ش( د کندهار د اوضاع د ادارو د تفتیش لپاره یون وکړ، د ده په غوښتنه یی 1۰۸5کله چي ټولواک امان الله خان په )

ی د گمرکاتو کد ښاروالی ریاست په کندهار کی تأسیس کړ او دی یی د رئیس په توګه وټاکی، یو کال وروسته په کابل 
رئیس وټاکل سوو چی په صداقت او اداری تقوا یی وظیفه تر سره کړه، کله چی لودین له کندهاره څخه د کابل پر 
لوری راوخوځید خپلو انډیواالنوته یی داسی وویل: دولتی اداری په تیره بیا گمرکات د فساد او بډي مرکزونه دي. 

 مرک د دغو چټلیو څخه پاک کړم.دخدای په مرسته که مي وکړای سوای د کابل گ
 تاریخ پوه پوپلزی پخپل کتاب کی کاږي: 

په لویه جرگه کی د کندهار   ش(په لویه جرگه کی د خلکو د ځینو غوښتینو استازیتوب وکړ1۰۸۰کبریت د پغمان )
ه لودین او هرات خلکو د مالیاتو د ستونزو له امله عریضی وړاندی کړی ټولواک دوی ته قناعت ور کړ او وروست

 )د پښتو مرکه رئیس( په دغه باره کی هم وینا وکړه .
 ټولواک امان الله خان د پغمان په لویه جرګه کی وویل: 

زموږد پوځ ښوونه او روزنه باید د اوسنی عصر د اصولو او د جګړی د فنونو سره سمه وسي، لودین د ټولواک 
و او سودا ګرو د شکایتونوبرخالف وینا وکړه همدا رنګه خبري تأیید کړی، په دا سبا لودین د ځینو ګمرکی قوانین

ټولواک د صنایع په تغییر کی وویل: خیال لرم چی په راتلونکی کي د هیواد د صنایع د پر مختک لپاره نظامنامه 
جوړه کړم څو صنایع خپله صنعتګران د پخوانی طرز په پرتله ډیره ښه مروجه کړی، او خفیفه صنایع لکه: خامک 

 ښځو ته پریږدو، لودین د ټولواک نظریه رد کړه او هم ځینو وکیالنو د صنایع پر تغییر نیوکه وکړه  دوزی و
 تاریخ پوه غبار کاږي:

من چکله چي امان الله خان ځینی افراطی ریفورمونه اعالن کړل او خپل ځان یی انقالبی پاچا وباله، لودین د ستور  د 
ه بیانیه کي )انقالبی پاچا (معرفی کړ، زموږ هیله دا ده چي انقالب د پل ځان پخپه غونډه کی وویل : اعلحضرت 

دولت په دستگاه کی ومني، لس کاله کیږی چی اعلحضرت د صدر اعظم وظیفه تر سره کوي په داسی حال  کی چي 
اعظم وټاکل سي، څو خلک یی د خپلو کړونو او چارو مسؤول وګڼي. په همدغه صدرانقالب ایجابوی چی بل څوک 

ناستون کی ځوان پاچا د ښځو نهضت او لوڅ مخی هم اعالن کړ، ملکی ثریا په لوڅ مخ په دغه ناستون کی ګډون 
وکړ، د دغه نوښت او نوی حرکت په باره کی د مجلس څخه راي وغوښتل سوی،ټولو دغه موضوع تائید کړه بیله 

 و کسانو داسی وویل:دوو کسانو څخه، لودین د گمرک رئیس او داوی د سودا گری وزیر، دغو دو
موږ  لومړنی کسان یوو چي د ښځو د نهضت پلویان یو، مگر په دغه وخت او موقع کی یی نه غواړو، ځکه د 
انګریزانو د توطیو الس په افغانستان کی اوږد دی، د دغه حرکت څخه یو شخړه او فتنه جوړوی هم هغه وو چي سبا 

وویل چي د دواړو څخه استعفاوي واخله، میر هم د دوی استعفاوی  غازی امان الله خان، میر قاسم خان سر منشی ته
په اړوند ارتجاعی  ش.کال په ژمی کی د دغه حرکت1۰۸۲د خپلی استعفا سره یو ځای پاچا ته وړاندي کړی، د

 .ښورښت پیل سوو
( په ر مسیر تاریخد لودین د وژني په باره کی راز راز روایتونه او کیسی کښل سوي دي. ارواښاد غبار )افغانستان د

 دوهم ټوک کی کاږي:
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د افغان ځوانانو پر جمعیت باندی د دولت دغه لومړنی ګوزار وو، زه هغه وخت په برلین کی وم، چی لودین د کابل 
ښاروال وو. د ده دوژلو په توطیه کی شیر احمد خان سوداګر الس درلود یوه جارچي ته یی پیسی ورکړی چي ته د 

د کابل په بازارو کی جار وواهه، چی شمالی خلکو)کوهدامن او کوهستان(ښورښت کړی دی ښاروال لودین له خوا 
او کابل ته نژدي راغلې دي. د کابل خلک باید هوښیار وي او دخپلو ځانو د دفاع لپاره تیار اوسي او دکانونه وتړلي، 

 حکومت د خلکو دغه لمسون او جار د ښاروال له خوا وگاڼه. 
ره تر سره سوو، لودین ووژل سوو او کور یی تالښی سوو، قلمی آثار یی ضبط سول او مړي د پاچا امر ژر تر ژ

یی پر خره باندی په ښوربازار کی ماندینی ته وسپارل سوو، بیله نوم او نښان څخه په شهدای صالحین هدیره کی ښخ 
ویل : عبدالرحمن خان سوو. دغه وخت داخله وزیر محمد ګل خان مؤمند د کابل د چوب فروشی په جومات کی و

،د شرابو بوتل یی له جیبه راویست او خلکو ته یی ښکاره کړ. )دا دشرابو بوتل دی چي د عبدالرحمن ملحد  او کافر و
 (له کور څخه ز موږ الس ته راغلی دی .

رحمن خان عبدالسید مسعود پوهنیار پخپل کتاب)ظهور مشروطیت و قربانیان استبداد در افغانستان( کی داسی کاږي: 
د کابل ښاروال د کابل د خلکو د مسلح کولو لپاره له حکومت څخه د وسلو خواهش وکړ. نادر شاه پر هغه شکمن 

داشت کتابچه( کی  ر سو او د پاچا امرونه یی پخپل جونګ)د یادضچي لودین د نادر شاه حضور ته حا سوو، کله
په هغه شپه یی د ده ټول یاد داشتونه او انقالبی شعرونه ولوستل،  لیکل، نادرشاه کتابچه د ده له الس څخه واخیسته او

سبایی د وزیرانو مجلس ته راوغوښت، نادر شاه داسی څرګنده کړه چی ګویا لودین زما سره مخالفت لری ، ځای پر 
ل سی لیکځای امر وکړ چی لودین باید په دار وځړول سي.د نادر شاه دفتر ته بل راپور راغلی وو،چی په هغه کی دا

سوی وو، ښاروال لودین د کابل دکاندارانو ته ویلی وه چی باید ټول پخپلو دکانو کی وسله ولرۍ دغه موضوع د 
شمالی خلکود نا څاپی برید د دفاع له کبله وو، مگر په حقیقت کی دغه د نادر شاه د حکومت د ړنګیدو لپاره چمتووالی 

 ش کال د زمری په میاشت کی و واژه. 1۰۸۱ودین یی ګڼل کیدی، حکومت د اصلی موضوع څخه خبر سوو ل
 ش.کال اروا ښاد غبار یوه ورځ په مکروریان کی ما)ځلمی کرزی( ته وویل: 1۰55په

لودین د ځوانی راهیسی په سیاست کی د انګریزانو سر سخت مخالف وو په هر ناستون کی یی انګریزان په زغرده 
دی یو رادیکال ځوان و زما په اند د ده د وژلو المل د انګریز ضد غندل، دی زما همفکر او سیاسی انډیوال و، 

 مفکوره وه، په دی کي شک نسته چی دی د مطلقیت، استبداد او ارتجاع هم سخت مخالف وو.
عالمه حبیبی هم د غبار خبره تأیید وی او کاږي: لودین د ځوانی راهیسی په سیاست کی انګریزی ضد چلند درلود، 

وژلو حکم یی همدغه المل دی. لوی ښوواند  حبیبی د ده د وژلو په اړوند کاږي، یوه ورځ د دلکشاه په زیات گمان د 
په ماڼۍ کی ډوډۍ وخوړل سوه، پاچا لودین ته په نرمی خبری کولی، نادر شاه خپلو حاضر باشو سپاهیانو ته امر ور 

ه انسان یی د ستم په ګولۍ مړ کړ،حبیبی کړ چی دی د دلکشاه د باندی و وژنی، رښتنی وطنپال،دراک لیکوال او پو
 زیاتوی: کله چي لودین په کندهار کی ژوند کاوه اکثره وختونه به د ده لیدلو ته ورتلم، ده به د لیکوالۍ اصول راښوول. 
دغه بیان ماته زما مشر اکا حاجی باز محمد خان کرزی وکړ: چی دخپل ورور حاجی خیر محمد خان د نادر شاه په 

 سنا معین د لیدلو لپاره کابل ته راغلی وو.  دولت کی د
واخیست لودین هغه ته غدار  د دلکشاه په ماڼۍ کی موږ ټول د ډوډۍ پر میز ناست وو، د لودین او نادر شاه خبرو تاؤ

ووایه چی د امان الله خان سره دي درغلي کړی ده، نادر شاه ته یی د غاصب خطاب وکړ، نادر شاه ناری کړی چی 
 و. کلن ۰۲کړی په دغه وخت کی لودین  باران لودین تیر

 په کورني اړودوړ کی د ارګ د یوی ودانۍ یوه ګوښه ورانه سوی وه لودین ته د دربار مامورین وویل: 
لومړی باید ارګ ترمیم سی، خو لودین د ښار د ترمیم پالن جوړ کړی وو او په هغه کی ارګ ته وروسته نوبت 

ت وویل سول چی ارګ ته پاملرنه وکړه، یوه ورځ محمد هاشم خان صدر اعظم په منورکول سوی وو، ده ته څوواره 
  .ورته وویل: ته د ارګ کار ځنډوي

لودین هم په ترخه لهجه ورته وویل: هو،تاسی نازولی تر نور کابل د مخه خپل کار سموی،په داسی حال کی چي ماته 
دین یو یا دوه ځله ارګ ته دخبرو لپاره د نادر شاه درشل د ارګ او د کابل د یوی کوڅی توپیر نسته. هره اوونۍ لو

ته حاضر وو.نادر شاه مدام د ده خبرو او نظریاتوته په غور غوږ نیوی. د لودین شهرت او د ده انګلیس ضد دریځ 
ش.کال 1۰۸۰چی له چپی تمایالتو سره یی افراطی ملیت پال افکار هم در لودل، ښایی نادر شاه ته مطلوب نه وه  د 

 په فرمان کی نادر شاه د ده صداقت، پاک نفسی او بی آالیشه خدمت وستایه. 
کله چی نادر شاه د پاچاهی پر ګدۍ کښیناست د )افغان ځوانان( جمعیت د نوی دولت په مقابل کی خپل دریځ او د 

ریه وه نظحرکت موضوع مطرح کړه، لودین د ملګرو په ناستون کی وویل: کومو ملګرو چي خبری وکړی تر اوسه ی
 ده، نظریه باید په تجربه او عمل کی پلی سي، د دغه کار لپاره صبر،زغم، انتظار او د هیواد د اداری اوضاع څارنه 
الزمه ده د جمعیت غړی باید مقام او د کابینی غړیتوب و نه مني، جمعیت باید په انتظار کی وی، تر هغه ورسته کله 

، د باندنی او داخلی سیاست کړنالره څرګنده کړی ، په هغه حالت کی موږ چی دولت خپل پروگرام د پلي کولو لپاره
او تاسو کوالی سو چی جمعیت د خپلی مبارزی او حرکت لپاره تاکتیک او خط مش وټاکو. دغه ناستون  د رایو په 

ځنډول و اکثریت  پریکړه وکړه جی پټه مبارزه دي د نوي حکومت پر ضد پیل سي.مگر ښکاره مبارزه په مؤقتی ډول
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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

 

سي څو په افغانستان کی د بحران د دیګ جوش کم سي او نوی حاکمه دستگاه په ثابت ډول خپل ځان خلکو ته ښکاره 
 کړي. 

لودین د مشروطیت افکار، د وطنپالنی احساسات او سیاسی تمایالت د خپل پوه او ملی مبارز پالر څخه په میراث 
وره کی پوالد غوندی پوخ سوی وو. دی د افغانستان په معاصر وړي وه. دسیاسی مبارزی او دخپلی مفکوری په ک

تاریخ کی د خپلواکۍ د نهضت او فکری نوی حرکت مخکښ شخصیت وو، پخپلو معاصرو ځوا نانو کی یی ګراښت 
درلود، دی نقاد، بیباکه زیات زړور د روانی لهجی او د جذباتو خاوند وو، په عین جدیت کی ټوکی او ظریف انسان 

شعر کی یی )افغان( تخلص درلود، ساتنپالو )محافظه کارانو( ده ته د دوست په سترګه نه کتل ، ځینو کسانو وو، په 
دی بلشویک باله حتی عبدالهادی داوی چی د اعتدالیون په ډله کی وو په یوه مرکه کی ویلی وه، لودین زیات د هر 

 چا سره محشور وو.
د ځینو افغانانو بیوګرافی او دوه ټوګه قاموس، یو دری په پښتو چی  د ده څخه ځینی اجتماعی او سیاسی منظومی او

زره لغاتونه یی درلودل. ځینی لیکوال وایی چی دغه دواړه 11زره لغتونه یی درلودل او بل پښتو په دری چی 16
خان  قاموسونه ورک سوي دي. خو په دانشنامه ادب فارسی کی د رښتین د وینا له مخی دغه قاموسونه د میر قاسم

لغمانی په کتابتون کی خوندي وه. همدارنګه ځینی نظامنامی یی  د ترکی ژبی څخه ژباړه کړی دی په پښتو او دری 
 یی د ملی جذباتو ډک اشعار ویلی دی. 

 لودین د محمد ولیخان دروازی  په محاکمه کی والړ سو او وی ویل:
تور او پلویتوب محکمه کوی، دغه شاهدان چی دلته دا ډیره مسخره محکمه ده تاسی محمد ولی خان د بچه سقاو په 

 حاضر دي دغه ټول د بچه سقاو دوستان او خدمتګاران وه
ده په لومړی نړیوال جنګ کی د امیر حبیب الله خان د ناپیلتوب پر سیاست په سراج االخبار کی یو جذباتی شعر 

رورو واکوالو ته ویلی دی، د ده د لهجی د)نعره( تر سر لیک الندی خپور کړ. دغه انتقادی مخمس یی د وخت مغ
 صراحت او د ژبی قوت پکښی څرګند دی 

 

 هر یک نشسته است به زین آنچنان تلک
 کس نیست غم ز ملت و پرواش از ملک

 ا صد غرور و کبر همی تازد اسپ دکب
 نیست تا به سینهٔ ایشان کند شلیککس 

 خوب ای خران چرید که تا چاقتر شوید!    
 

 په درنښت
 

 اخځونه
 افغانستان در مسیر تاریخ )غبار(-1
 سلطنت امان الله شاه و استقالل مجدد افغانستان)پوپلزی(-۸
 جنبش مشروطیت در افغانستان )حبیبی(-۰
 ظهور مشروطیت و قربانیان استبداد در افغانستان )سید مسعود پوهنیار(-۰
 افغانستان در مسیرتاریخ جلد دوم)غبار(-5
 تان مقاله )زلمی کرزی(مجله آیینه افغانس-6
 آریانا دائره المعارف جلد پنجم -۲
 جنبش مشروطه خواهی در افغانستان)پوهاند هاشمی( -۰
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