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 داکتر عزیزهللا لودین!

 دوست بی نهایت محترم و عزیزم

 

بر حواس و افکارم غلبه دارد که یارای نوشتن و تسلسل کالم را از من ربوده و راستی درد  تأثر و تألم عمیق بحدی

خاطر از دست دادن فرزند نیکو نام افغانستان داکتر عزیزهللا لودین احساس می کنم که ه جانکاهی را در اعماق قلبم ب

 را ندارد.واقعی این اندوه بزرگ م هیچ کلمه و جملۀ توان ترجمانی

ام ایمان و عقیدۀ راسخ به امر پروردگار عالمیان در هستی و نیستی و قبول واقعیت عینی مرگ که در موعد مقررش با تم

نه تعجیلی. شنیدن خبر بس ناگوار مرگ راد مردان نامداری چون داکتر عزیزهللا لودین برای جمعیت  ست وا نه تأخیری

 وطن بسیار تکان دهنده و درد آور است.دیق ، راست گویان و خدمت گاران صوطن دوستان، راست کاران

 قرابت من با مرحوم داکتر عزیزهللا لودین وجوه مشترک حب وطن، پاکی، صداقت و صراحت لهجه بود. 

مرور عمیق به زندگی این فرزند با وقار افغانستان در هر دور و زمانی مبین امانت داری، صداقت و، قناعت، شهامت، 

مناعت بوده احساس واالی بشر دوستی، ضمیر روشن و آگاهش و وطن پرستی اش همیشه بر خواسته های  جرأت و و

بهره برداری و سوء استفاده را بدون پرسان و باز امکانات هر نوع مادی و هوای نفس حاکم بوده و در هر موقفی که 

ویشانه زیسته. او بحدی مرد واال همت و با وقار خواست برایش میسر ساخته  بوده با تمام عزم راستین و وجدان بیدار در

یاسی هراسیده. در مواقع جنجال بر انگیز سد نیاورده و از گفتن واقعیت نبود که در برابر هیچ قدرت دنیوی سر تسلیم فرو

ار قحیث یک افغان صاحب نظر و با وه بنموده افغانستان در برابر قدرت های متنفذ خارجی موقف ملی گرایانه اختیار 

مین حق و عدالت بوده. احساس از حماسه های مبارزه های ملی و تأزندگی داکتر عزیزهللا لودین پر  موقف گرفته بود.

عالی وطن پرستی و آزادی خواهی اش اورا به سلول زندان کشانده و زیر تازیانۀ وحشیانۀ ستمگران و نوکران اجنبی 

مبارزین روشنفکر جهاد پیوست، اسناد مؤثق نزد من موجود است  قرار داده. برای سهم گیری در مقاومت ملی در صف
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ه بلند نموده و برا که راه خود را از اجیران بیگانه جدا ساخته و در بحرانی ترین و حاکمیت مطلق پاکستان صدای خود 

در آوانی که ده ها مصاحبه را در مورد جفای رهبران تنظیمی در جراید نموده که کاپی های آن نزد من موجود است. 

ه را نگهداشته با ناداری بکیسه های تنظیمی ها از سیم و زر بیگانگان پر می شد عزیزهللا لودین تقوی و صداقت خود 

حیث فعال سیاسی بوده و در ه پیوست. بعد از روی کار آمدن نظام دیگر بوطن برگشته و در خدمت رهبری مزدوران ن

رسم قبول شدۀ بدون باز پرس، برایش میسر ه حیث یک ب وع چور و چپاول،مواقفی ایفای خدمت نموده که زمینۀ هر ن

بود ولی با شرف زیست، با مناعت و قناعت زیست و لودین رفت و کسانی که زنده اند و در مجالس حاضر بودند 

و  ت اظهار نموده شهادت می دهندرئیس جمهور وقت که با شهامت و جرأصراحت لهجه و حقیقت گویی لودین را به 

 این خصلتی بود که از عنفوان طفولیت با لودین پرورش یافته بود.

هللا لودین در اثر تکلیف مزمن قلبی در بین اعضای خانواده اش در کلیفورنیا امر ایزدی را لبیک  یززمرحوم داکتر ع

 گفت و جان به جانان سپرد.

دالری بانکی باقی نمانده ولی او مرد آزمون شدۀ ، بوستان، سرای، بلند منزل و حسابات از داکتر عزیزهللا لودین باغ

صریح اللهجه، متقی و حاکمیت بر  صداقت، وطن پرستی، خدمت به مردم، شخص مهذب و مؤدب، تأریخ معاصر با

نفس در تأریخ کشور نام جاویدان و افتخار آمیزی از خود به جا مانده، در حالی رفتنش همه را داغدار ساخت ولی 

لودین را آئینۀ آرزو های خود می کردار هایی که چون لودین می اندیشند و شخصیت، اعمال و  فغانافتخاراتش نزد ا

 خود دارند. ویدانه بااج دیدند نام پر افتخار داکتر لودین را

داکتر لودین در بین جوانان وطن موقف خاصی داشت و تا آخرین لحظات از گفتن حقایق وطن با دلسوزی و عشق دریغ 

 نکرد.

ر کنید در تحت تأثیر چنین عواطف و اندوه از دست دادن دوستی به صفات داکتر عزیزهللا لودین نوشتن برایم دشوار باو

 بود اما َدین ملی و ایمانی من است که سخنی چند برای تسلی خاطرم بگویم.

اران دوست و مرگ این برادر عاشق به وطن را خدمت برادران و خواهران و وابستگان داکتر صاحب لودین و هز

 جوانان میهن پرست افغان تسلیت می گویم.

 ! یزهللا لودینزداکتر ع

ت یار و هم سفرت به دیار ابدیت است. رحمت و نود راحت و آرام برو اعمال نیکویبهشت برین جایت باد روحت خوش

 ت آرام گردد.مغفرت خداوند را برایت می خواهم. روزی رسد که با بسر رسیدن آرزو های نیکت برای وطن روح

 جوست او نام مرگ ازمرد نمیرد به مرگ، 

ش آسان کجاست؟ـد شد، مردنــنام چو جاوی
1

 
 

 پایان

 
                                                           

این بیت عالی و زیبا که حقیقت مرگ دوست بجان برابرم عزیزهللا لوین را  بیان می کند، از قافله ساالر شعر و ادب دری معاصر   -1
  د خلیل هللا خلیلی افغان است. روانش شاد باد و یادش گرامی و جاویدانافغانستان جناب جنت مکان استا
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