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 ۲۱/۵۰/۱۵۲۲              احسان لمر

 مخالفین جنبش مشروطیت

 (63)احمد علی لودین   

که با این نهضت اختالف نظر  را پس از سطوری در بارۀ مشروطیت  و مشروطه خواهان اول چند تنی
، اما هیچ سطری به هدف توهین و تحقیر یا هتک حرمت به آنها و فامیل ها و شودمعرفی می داشتند 

با ما بازماندگان آنها  را نداشته و ندارد. لطفاً در اکمال این سطور اسناد و شواهد عینی و واقعی 
     همکاری نمائید.

یکی از چهره های حیرت انگیز آغاز قرن ، «احمد علی خان لودین»
ند و پدرش از بیستم میالدی کشور ما است. مادر او از اهالی کشمیر ه

 لودیان قندهار است.
میباشد که در گیر و  «امیر حبیب هللا خان سراج»از جملۀ درباریان 

ه در شکنجه و گرفت ها بر ضدیت با مشروطه خواهان اول قرار داشت
 .شتاعدام شان شرکت دا

 

مامور عالی رتبه امانی تا سطح رئیس تنظیمه  «لودین خان احمد علی»
ح نموده و او را با سال هدهمعا «حبیب هللا کلکانی»شمالی میباشد که با 

قول از ه حکومت مجهز و بعد بر ضد همان دولت تحریک می نمود. ب
را در چاه  «امان هللا خان»شاه  علنا  اشخاصی که "« غبار»شادروان 

)وزیر  «عبداالحد خان ماهیار وردکی»می انداختند عبارت بودند از 
)والی و سفیر سابق و رئیس اردو  «احمد علی خان لودین»داخله(، 
  1".وزیر دربار و غیره «محمد یعقوب خان»در آینده( 

علی احمد خان »وقتی نیرو های سقوی برای اشغال قندهار آمدند "
مخفیانه با قوماندان  «لودین خان احمد علی»خود را برای مقابله آماده ساخت شهر در حال دفاع بود که  «لویناب

 9191 جون 3صبح روز هباالخرگذاشت.  ( در امر تسلیمی شهر به تماس آمد و بنای همکاریل پردلجنراسقاوی )
( بروی «احمد علی خان»دستور مخفی ه ( دروازه شمالی شهر قندهار توسط یکی از خوانین )ب9331جوزای 93)

 2".در آمد نیروهای سقوی گشوده شد و شهر در تصرف قوای سقوی
 

 تبهعالی ر کننده نظام امانیه )که خود مامور بوده، تکفیر «حبیب هللا کلکانی»عضو دربار «لودین خان احمد علی»
 .بود ننادر خابا در خفا هم همکار  چنان هم آن بود( و

ر آن بوده و اولین شاهد دروازی پیشکا «محمد ولی خان»که در محکمه تصنعی  «خان نادر»ۀ رئیس اردو دور
 است. «محمد ولی خان»علیه  ساختگی بر دروغین و

 

 «امان هللا خان»راز عدم تعهد شاه  «محمد ولی خان: »شهادت داد که {اشهد باهلل}لفظ ه ب «احمد علی خان لودین»"
 احوال داده است تا باالی حکومت بد گمان شده و بنای «سید حسین»و  «هللاحبیب »افشا کرده، و برای  اسق  را با بچه 

حیث رئیس تنظیمه شاه با بچه سقا عهد قرآن بسته و حیات ه ب «احمد علی»یعنی هنگامی که خود « شته شرارت گذا
شاه نه شناخته  بود که بچه سقا را مطلع ساخت تا این عهد را از طرف «محمد ولی خان»او را تضمین کرده بود این 
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وه سقا که یک دزد ک»شاه کتباً تصریح کرده بود که هنگام وکالتش از  «محمد ولی خان»و اعتماد نه نماید در حالیکه 
را تسلیم میکند اما من چنین عهدی را با  عهد قرآن و تضمین جان شود آنگاه خودش گریز بود خواهش کرد که با او

محمد ولی »شهادت خودش را ادا کرد  «علی احمد»وقتی « بدون شرط او را خواستم یک دزد نه پذیرفتم و تسلیم
با یستاد وبا «احمد علی»آنگاه بق خودش را تکرار نمود. جواب سا و افکندنگاهی به او  )سزاوار( با استحفار «خان

  6"هللا خاین هستی با هللا خاین هستی... و»گفت  لهجه دریده
 

خان و برادران  یچ نگفت. وقتی نادره بویانتظامی بدون حفظ مراعات  «عبداالحد خان مایار»ولی رئیس محاکمه 
جسماً محو شود پس سند و شاهد جعلی فراوانی را علیه او پیدا می توانستند  «محمد ولی خان دروازی»میخواستند 

به هیچ اصل انسانی و  همان بوددالت و واقعیت ع ، قانون،شریعتمی خواستند شان زیرا در آن رژیم آنچه که خود 
 پا بند نبودند.

 میر»برای اعدام  «خان هاشم سردار»حکومت  عدلیه وزیر «مجددی خان فضل عمر»پس از تالشها ی پیهم و ناکام 
بعداً در اجتماع افسران و مامورین ملکی دوایر دولتی در باغ صدارت در  ، در جریان مجلس وزرا،«سید قاسم خان

 سربلند»، «مجددی خان فضل عمر»رئیس اردو،  «لودین خان علی احمد» بار ، این«خان نادر»مورد متهمین قتل 
قلعه بیگی  «گردیزی خان عبدالغنی »، «خان نادر»اعزازی  نجنراال ،«خان سرگی»و  «خان  اصیل»، «خان 

 بودند و حتی در« قاسم خان سید»چند تن دیگر طرفدار اعدام  نائب ساالر و «خان  غوث محمد»)قوماندان امنیه( 
سردار »نائب ساالر به  «سر بلند خان»و  «نی خان گردیزیعبدالغ»و  «علی خان احمد» اجتماع صدارت جریان

 "توهم خائن و بوی گفت «احمد علی خان»معارف حمله نمودند و او را به پائین کشیدند و  وزیر «فضل احمد ذکریا
پیش آمده  «سردار هاشم خان»ین وقت ا برآمده بود و در سید قاسم خاندفاع از میر  که چرا در "الیق کشتن هستی

 رئیس صاحب اردو یک قدری اندازه را نگهدارید."":گفت 
د، بازهم نشوداد که نباید موضوع قتل شاه و دهریت و کفر گفتن و... مخلوط  نظر «محمد خان یفتلی امیرز»وقتی که 

وزیر صاحب " نائب ساالر صدا زدند که : «سربلند خان»و  «علی خان لودین احمد» ،«بدالغنی خان گردیزیع»
 شما نیز جز همین نفری هستید باید با آنها یکجا اعدام شوید."

 «هللا نواز»در ایتالیا گرفت، بار نخست  «امان هللا خان»اعلیحضرت  تصمیم به ترور «هاشم سردار» هباالخر
 سواییرهای مسلح او توسط پلیس ایتالیا دستگیر شدند که کار به  با تروریست سفیر افغانستان در برلین وستانیدهن

حیث سکرتر سفارت افغانستان بروم ه ا بر «احمد علی خان» 9131در ماه می " جهانی رژیم کابل کشید، بار دیگر
فرستادند تا بهر قیمتی شده وظیفه سپرده شده به هللا نواز خان را به سر برساند. هاشم خان اینبار محافظ خاص خود 

 که بازهم موفق نشدند.  4به روم فرستاد" "اقدام" حکیم را نیز برای انجام این
وزیر دفاع وقت )شاه محمود خان( برادر  عنواني ۀمتعلم مکتب طبی اردو را که عریض ولی او محمد حسن شرق

یم بدهید را برامعاش سگ وان و مصارف سگ " :صدراعظم هاشم خان و کاکای پادشاه نوشته و تقاضا نموده بود که 
 جربانامر نمود او را بزنند و در  "میآورم مرغابیها را از سگ کرده خوبتر و زودتر از آب بیرون من در وقت شکار

 کی نوشته کرده که ترا تحریک کرده که به بادارم با را عریضۀ ای بلشویک بلشویک بگو":چوب کاری می پرسید 
برادرزادۀ "بادار" او  و همان دربار  حمایتاما چون بعداً دانست که وی تحریک و  5 "بنویسی عریضۀجرئت  ینا

فردا به عیادتش آمد و  ع در شفاخانه برایش فرستاد !!! ونرگس و پطنوس غذا های متنورا دارد پس فوراً دسته گل 
 3".قبر آرام خواهم بود اگر مرا ببخشی در زندگی خوشبخت و در ":و گفتپهلوی چپرکت اش بپا ایستاد !!! 

 مکتب اردو متعلماز یک  عالی رتبه و به خصوص کشور های شرقی ما جنرالدر اردوی جهان یک استثنا است  
 ......معذرت بخواهد.

    ********************************* 

 :مآخذ
 . 3مریکا ص ت متحده اایال  اویرجینی 1111تاریخ ــ جلد دوم طبع جون  مسیر نستان درمحمد غبار ــ افغا غالم ـ میر1
 استاد اعظم سیستانی ــ )مقاله( جستاری تاریخی درباره خاندان لویناب ــ سایت انترنتی افغان جرمن. ناکادمیسیـ کاندید  2 

  36 ـ میر غالم محمد غبار جلد دوم ص 6
 515های انگلیس ــ مومند خپرندویه تولنه جالل آباد ص  توطئهامانی و  ۀ ـ دکتور عبدالرحمن زمانی ــ باز نگری دور 4
 .44و  62،  61صفحات  ن برهنه پا ـ سبا کتابخانه پشاورحسن شرق ـ کرباس پوشامحمد  کتورـ د 5
  ـ همانجا. 3
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