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احسان لمر

عبدالرحمن کبریت (لودین)
وی پسر کاکا سعید احمد لودین (یکی از مشروطیت خواهان اول) میباشد.
«سید احمد قندهاری که به سید احمد کاکا مشهور بود یکی از علما ،مبارزین
و ریاضی دانان معروف عصر خویش بود که روش و طریق ٔه بسیار آسان
سواد آموزی را برای اکابر یا بزرگساالن بوجود آورد که به نام "طریقهٔ کاکا"
مشهور بود و این طریقه حتی در کشور های منطقه نیز مورد استفاده قرار
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گرفت».
عبدالرحمن در سال ( 1۲7۲ش ــ  1893م) در شهر کابل به دنیا امد و در
مکتب حبیبیه وقت تا درجۀ «رشدیه» درس خوانده بود .زبان های انگلیسی،
اردو ،ترکی و عربی را می فهمید .به زبان های پارسی دری و پشتو ،شعر
می سرود ،مقاله می نوشت و به پژوهش های اجتماعی و ادبی می پرداخت.
لودین در 18سالگی ( 1۲90ش ــ  1911م) در ادارۀ «سراج االخبار» به
حیث محرر شروع به کار کرد و از محمود طرزی مسائل بسیاری را آموخت.
وی که زمانی کبریت تخلص می کرد ،یکی از پرشور ترین شاعران دوران جنبش مشروطیت افغانستان بود .همچنان
در ادبیات و حقوق مطالعه کرد و شماری از شعرها و نوشته های او در سراج االخبار به نشر رسیده اند .اشعار و
سروده او گاهی چنان شدید می بود که باعث خشم امیر می گشت .هم چنان گزارش ها و نوشته هایی را از منابع ترکی،
اردو و انگلیسی به زبان های ملی ما ترجمه می کرد.
«شاید بتوان او را با میرزادۀ عشقی شاعر مشروطیت ایران مقایسه کرد .هرچند شعرهای باقی مانده از لودین به مقایسۀ
عشقی بسیار بسیار اندک است .غیر از این عشقی از زبان و بیان شیوا تر و نیرو و تخیل شاعری بیشتری نسبت به
لودین برخوردار است .شعرهای باقی مانده از لودین نشان می دهد که شعرهای او از زبان چندان پیراسته یی برخوردار
نیست و تخیل شاعرانه اش پرواز بسیار بلندی ندارد .با این حال با اندک شعرهایی که از لودین باقی مانده است دشوار
به نظر می اید تا در کلیت شاعری او داوری کرد .با این همه هر دو شاعر زبانی دارند برهنه و آتشین و آمیخته با
شعار هایی سیاسی .هر دو شاعر بی هراس با سروده های شور انگیز خویش به نظام حاکم یورش می برند و مردم را
به فروپاشی نظام فرا می خوانند .نمی خواهند برای نظام حاکم به اندرز گویی پردازند .سازش در شعر آنان دیده نمی
شود؛ بل هر دو در هوای دگرگونی وضعیت سیاسی – اجتماعی جامعه هستند .چنین است که سرانجام هر دو با تیر
2
انتقام نظام های خود کامۀ سرزمین های خویش از پای در می افتند».
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ــ ناصر اوریا ــ عبدالرحمن لودین (کبریت) فرزند صدیق أفغانستان ــ پنجشنبه  1۴مارس  ۲019فیس بوک

 2ــ پرتو نادری ــ عبدالرحمان لودین ( ،)1309-1۲7۲کبریتی که زود خاموش شد ــ سایت خراسان نت
 https://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=3۲36مورخ  11عقرب 1394

د پاڼو شمیره :له  1تر10
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

تصویر منتشره در «سراج االخبار افغانیه» ،شماره  ،۲۲سال دوم 13 ،اسد 1۲9۲

لودین جوان ازاده ،کوشا و نهایت دلیر و صریح اللهجه بود و عضویت گروه مشروطه خواهان (اول) را نیز داشت.
«سازش کاری های امیر حبیب هللا خان با انگلیس ها و سرکوب نهضت مشروطه خواهی باعث شد که در سال 1918
عبدالرحمن لودین دست به سؤ قصد علیه امیر بزند .میر غالم محمد غبار در "افغانستان در مسیر تاریخ" به این ارتباط
می نویسد" :عبدالرحمن خان لودین محرر سراج االخبار ،پسر کاکا سید احمد خان ،که جوان رادیکال و آتشین مزاجی
بود ،در شب جشن تولدی امیر حبیب هللا خان با تفنگچه یی در بام دکان متصل کوچۀ قاضی اقع شوربازار در انتظار
عبور موتر سواری امیر نشست .همینکه موتر امیر مقابل دکان مذکور رسید ،تفنگچه عبدالرحمن خان به صدا در آمد و
گلوله در دماغۀ موتر اصابت کرد؛ اما موتر به سرعت گذشت و امیر سالم ماند ".گرچه امیر حبیب هللا خان از این ترور
نافرجام جان سالم بدر برد ولی باعث به غل و زندان کشیدن عبدالرحمن لودین و تعدادی دیگری از هواخواهان نهضت
مشروطه مانند عبدالهادی داووی پریشان گردید .در این میان محمود طرزی (پدر ژورنالیزم معاصر افغانستان) با
مشکالت عدید مواجه شد ،چه عبدالرحمن لودین و عبدالهادی داووی پریشان که هر دو محررین سراج االخبار بودند در
کنج زندان به سر می بردند .محمود طرزی درخواست رهایی همکاران قلمی و فرهنگی اش را از زندان با نوشتن این
پارچه شعر از امیر حبیب هللا خان تقاضا کرد:
قهــر و عتـاب و جــودت ،دارد خـواص مرهم

از بهــر زخــ ِـم ریشـم ،قهــر تو گشت درمــان

قهـرت چنیـــن چو باشد ،رحمـت بگو چه باشد

احیـــا کنی چو عیسی ،این مرده را به یک آن

مـرغِ شکسته بالــم ،بی یــار و بی مـــــددگار

با سینه می خـزم مـن ،در راه فیض عــرفـان

وار آنـم
از عـــفـــو و رحــم و ُجـودت ،امـیـــــــد ِ
با بال و پــر شــوم من ،گیــرم ز عـلـم طـــیـران»

3

«با این همه امیر حبیب هللا این دو تن را از زندان رها نکرد و چنان بود که شمشیر دموکلس اعدام روی سرشان آویخته
بود تا این که پس از هشت ماه با کشته شدن امیر حبیب هللا در  1919در لغمان این زندانیان از بند رها شدند .لودین و
عبدالهادی داودی در دستگاه سلطنت امان هللا خان به جایگاه های بلندی دست یافتند.
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ــ ناصر اوریا
د پاڼو شمیره :له  ۲تر10
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

 ....ظاهرا ً زندانی شدن لودین و داوی سبب آن نشد تا در نشرات سراج االخبار گسستی پدید آید ،با این حال این نشریه
در سال  1918از نشر بازماند و طرزی به گونهیی خانه نشین شد که شماری از پژوهشگران را باور چنین است که
سراج االخبار در زیر فشار دربار با چنین سرنوشتی رو به رو گردید.
 ...از عبدالرحمن لودین شعرهای زیادی به ما نرسیده است و اما آن چه را که در دست داریم ،نشان می دهد که او یکی
از علم برداران شعر مقاومت در دوران مشروطیت است .شاید بتوان گفت که ویژگی شعر مقاومت در سروده های او
نسبت به شاعران دیگر آن روزگار از برجستگی های بیشتری برخوردار است .مقابله با نظام خود کامۀ امیر حبیب هللا،
دشمنی با سیاست های انگلیس در افغانستان ،دست یابی به استقالل کامل سیاسی کشور و تشویق مردم به فراگیری دانش
و فرهنگ ،محور اصلی مضمون و محتوای شعر او را می سازند .از محتوای شعرهای لودین بر می آید که او دیدگاه
های محمود طرزی در پیوند به چگونگی شعر را پذیرفته بود .با این حال تیغ انتقاد و مقاومت شعرهای او در برابر
نظام خود کامۀ امیر نسبت به شعرهای محمود طرزی چند برابر برنده تر است .محمود طرزی در برابر امیر زبانی
دارد آمیخته با پند و اندرز؛ اما زبان شعر عبدالرحمن لودین در این مورد پند و اندرز را نمی شناسد» پرتو نادری
با اغاز جنگ اول جهانی ( 1914م) و سفر هیت ترک و جرمن فرصتی خوبی مناسبی بود تا افغانستان جهت دست یابی
استقالل کامل در برابر انگلیس بی ایستد اما امیر به تعهد و قرار داد خود با انگلیس پای بند بود و از هر گونه حرکت
استقالل طلبانه خود داری کرد .در ان زمان لودین شعری زیر نام « نعره» را سرود:
ای ملــت از بـــرای خـــدا زود تـر شـویـــد

از شـر مـکر و حیــلـــۀ مــردم خبـــر شوید

تا از صـــدای صاعقه اش کنگ و کر شوید

و انــگه چو رعد نعره زنان در به در شوید

مانـند بـــــرق جـلوه کــنان در نـــــظر شوید

از یک طرف نهنگ و ز دیگر طرف پلنگ

هــر دو به خـون ما دهن خویش کرده رنگ

اکنون که گشـته انـد به خــود مبتـال ز جنگ

جهـدی کنـید ،بهـر چه هست این همه درنگ

در حفـظ راه حــق هــمه تــیغ و سپـــر شوید

این وقت فرصت است نه هنگام جشن و سور

هر کس که فوت می کــندش می کنـد کفــور

پس در همین خالل و چنین حال و این فتور

تیـزی سعی و هـمت تان ایـن قــــدر ضرور

تا از بــرای چشــم عـــدو نـیـشــتر شــویـــد

خصـم بــزرگ خویش شــناسیـد انـگلــیـــــز

زان پس عــدوی دیـگــر تان است روس نیز

در ایــن زمــانــه عهـد نـیرزد به یک پشیــز

داریــد ملــت و وطن خـویـشـتـن عــــزیــــز
با اتــحاد جـمله چــو شیــر و شکـــــر شوید
او در در همان زمان سرود که:

حاضــر کـنـید اسـلحه کوبــید طبـل و کوس

آریــد رو بـه جـنگ چــو عثـمانی و پروس

تا حلـق انگلـیـز فـشاریـد و نـــــــای روس

در جــاغـــر تـفنگ گــــذاریـد کارتــــــوس

چون شیر راست سوی مخالف به در شوید
عدم توجه امیر به آرزو و خواست مردم و بخصوص قشر آگاه و روشنفکر عصر لودین را به شور آورده و سرود

د پاڼو شمیره :له  3تر10
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ای غـافل از زمـانه و شاغـل به لهـو گلـف

با دشـمن خبـیـث کسی کـرده اســت حـلــف

خود فکر کن عدو نکند چون ز عهــد خلف

بایـد گــریست بـر سـر ایـن احمقی و جلـف

تا چـنـد بـرای دیـدن حـق کـور و کـر شوید
لودین بر روشهای و سیاست حکام به شدت می تازد که برای بقا و دوام خود در میان مردمان نفاق و چند دستگی ایجاد
می کند تا یوغ آقایی و سرداری خود را همچنان بر گردن مردم داشته باشند .و این روش بعد از دوره امانیه سیاستی
است که تا هم اکنون به گونهیی در این سرزمین ادامه دارد.
کــردند خایــنان جفـا کیــش بـی فــــــــروغ

آقــایی زمــانه هــمه بـهــر خـــود قـــــروغ

جهـل و نفاق و بی خبری ،غفـــلت و دروغ

انـداخــته به گــردن ما حلقه یی چــو یــوغ

گـویــند در اطاعــت مـا گاو خـــــر شــویـد
هـریک نشسته است به زیـن آن چـنان تلک

کش نیست غم ز ملت و پـرواش از مـــلک

با صد غــرور و کبــر همی تازد اسب دک

کـس نیست تا به سیــنۀ ایشان کــند شــلیک

خوب ای خـــران چــرید تا چاغ تـــر شوید
هـر لحظه چون خیال چنین حال غــم فـــزا

آیــد به سـر ز جوش ،شود فــرق مـن جــدا

دایــــم بـــه آه و نــاله و افغان کـنـم نــگــاه

انــدر هـجــوم اشک هــمی گــویم ایـن دعا

کی ظالمان خاک به سر ،در بـه در شویـــد
لودین بعد از رهایی ،مدتی را در جریده «امان افغان» کار کرد .در 1300ش عضو هیئت قانونگذاری شد .در 130۲
به حیث یکی از اعضای هیئت فوق العاده سفر بخارا تعیین گردید .در اتحاد جماهیر شوروی عضو هیئت سیاسی و
عضو سفارت فوق العاده در آن کشور بود .مدتی هم به حیث رئیس انجمن علمی و تحقیقی «مرکه د پښتو» کار کرد.
«عبدالرحمن لودین مردی بود عیار پیشه و نا ترس .همان قدر که در برابر نظام و استعمار شجاعانه شعر می سرود،
به همان پیمانه در زندهگی سیاسی و اجتماعی خود رفتار شجاعانه و صادقانه یی داشت .همیشه بر سر خط حق و حقیقت
می ایستاد .با آن که در پادشاهی امان هللا خان جایگاههای بلندی داشت؛ با این حال بر پارۀ نارسایی های سلطنت و
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سیاستهای شاه انتقاد می کرد».
چنانچه به قول میر غالم محمد غبار« :در جلسۀ چمن استور کابل ،هنگامی که یک نفر از شاملین جلسه (عبدالرحمن
لودین) گفت :اعلیحضرت خودشان را یک «پادشاه انقالبی» در نطق خود معرفی نمودند؛ پس توقع می رود که انقالب
در دستگاه دولتی را بپذیرند .ده سال است که اعلیحضرت وظیفۀ صدارت عظمی را شخصا ً به دوش گرفته اند ،در حالی
که انقالب متقاضی آن است که عوض اعلیحضرت شخص مسئوول دیگری به حیث صدراعظم افغانستان منصوب گردد.
البته این پیشنهاد ها پذیرفته نگردید و جواب عبدالرحمن خان فردای آن روز در قصر دلگشا داده شد و آن این که او را
5
احضار کردند و از طرف شاه امر نمودند تا استعفای خودش را از ماموریت دولت بدهد».

 4ــ پرتو نادری
 5ــ غالم محمد غبار ــ أفغانستان در مسیر تاریخ ــ مطبعه دولتی کابل میزان  1346ص 813
د پاڼو شمیره :له  4تر10
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

در سال  1303کفیل سر منشی شاه امان هللا شد اما بنابر اختالف نظری که در امور اصالحات با امان هللا خان داشت
به زودی استعفا داد و به قندهار آمده خانه نشین شد.
لودین از اعضای لویه جرگه  1303پغمان بود که به نوبه خود در خاموش ساختن مال هایی که اصالحات امانی را نمی
خواستند بپذیرند شجاعانه استدالل می کرد و نظر اتش را بیان می داشت:
«حضرات علما را نباید که در هر چیز و هر کار ناخن زنی کنند و بکار های که در آن خدا حکومت و ملت را مختار
نموده است ،نبایستی مداخله را روادار شوند .این سخن بدان میماند که حکومت بیک مقام راه شوسه و یا سرک پخته را
بردن خواهش دارد ،درآن موقع بگویند که از علما پرسیده شود و یا به کدام جای نهر میکند ،باید بی اجازه مال نکند»....
6
(«رویداد لویه جرگه دارالسلطنه» ،1303 ،صفحه  ۲8۵و )۲8۶

بریده های جریده لویه جرگه  1303که از ۲0سرطان الی  9اسد در پغمان برگزار شد

 6ــ عبدالرحمن لودین ــ «کبریت» شعله ور در جنبش روشنفکری افغانستان ــ نویسنده :حزب همبستگی افغانستان
منتشر شده شنبه ۲۲ ،میزان 1396

د پاڼو شمیره :له  5تر10
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

شاه امان هللا در سفری به قندهار ( )130۵ریاست بلدیه را فعال ساخت و لودین را متقاعد ساخت تا اداره اش کند .بعد
از یک سال ،چون به صداقت و پاکدامنی شهرت داشت به ریاست گمرکات کابل که مرکز فساد بود مقرر شد تا آن را
7
پاک سازی نماید».
آن گونه که مصباح زاده ،در کتاب "آغاز و فرجام جنبش های سیاسی در افغانستان" آورده است" ،عبدالرحمن لودین
احتماالً از طریق سردار احمد جان رحمانی و فقیر محمد خان که هر دو دیپلمات های سفارت افغانستان در مسکو بودند،
با کمونیستان و اندیشه های کمونیستی و به تبع آنها با روسها آشنا شده بودند .سردار احمد جان و فقیر محمد خان در
نخستین کنگره خلق خاور که توسط کمیته اجرائیه کمینترن (بین الملل سوم کمونیستان یا سومین کنگره جهانی کمینترن)
در باکو پایتخت کنونی جمهوری آذربایجان برگزار شده بود ،به نمایندگی از کمونیستان افغانی مخفیانه شرکت کرده
8
بودند".
در جای دیگر می خوانیم که« :یکی از سازمان های سیاسی چپ افغانستان در سال  19۲0در بخارا به نام کمیته مرکزی
«جوانان انقالبی افغان» تحت رهبری محمد یعقوب ایجاد گردید A .شباهت نام آن با «جوانان افغان» ممکن تصادفی
نبوده باشد ،زیرا آنها ممکن خواسته باشند تا حلقهء شان را بخش انقالبی «جوانان افغان» بدانند .اما در درون جنبش
«جوانان افغان» شخصیت های به مثل لودین یا محمد ولی خان (وزیر دفاع پس از نادر خان) موجود بودند که با روسیه
9
شوروی نزدیکی داشتندB .
در زمان امیر امان هللا خان ،لودین مدتی در اداره جریده امان افغان کار کرد و بعداً در مراتب ذیل وظیفه اجرا نمود:
عضویت مرکز قانون گذاری ــ عضویت هیئت سیاسی فوق العاده افغانستان در بخارا ــ رییس مرکه پشتو ــ کفالت سر
منشی شاه ــ رییس بلدیه قندهار ــ رییس گمرکات کابل ــ رییس بلدیه کابل
در دوره شوم و سیاه حبیب هللا کلکانی زندانی شده بود ودر آغاز سلطنت نادر خان مدتی رئیس بلدیه بود که بار دیگر سیمای
عیارانۀ لودین را در محاکمۀ محمد ولی خان دروازی می بینیم ،محمد ولی خان را به اتهام خیانت به امان هللا خان محاکمه کردند
که در نظام نادری گرفتن نام امان هللا خان هم جرم بود و باز هم غبار می نویسد که« :در بیست دلو  1308شمسی جلسۀ دوم دیوان
عالی (مواجه محمد ولی خان) در تاالر قصر ستور با حضور چند نفر سامع دایر گردید .سه نفر از اعضای جمعیت سیاسی
«جوانان ل فغان» (غالم محب الدین خان آرتی ،عبدالرحمان خان لودی رییس بلدیۀ کابل و نگارندۀ این کتاب) و یک نفر از آزادی
خواهان مشهور هندوستان (راجه مهندرا پرتاب) جز مشاهدین قرار داشتیم....
لودین در این محکمه مفتضح گفت« :مضحک تر از این محاکمه در جهان نبوده است که برای محکوم کردن شخصی مانند محمد
ولی خان به اتهام طرفداری از بچه سقا ،شهودی که علیه او آورده شده ،همه از دوستان و خدمتگاران بچه سقا هستند .از روباه
پرسیدند که شاهدت کیست؟ در جواب دم خود را جنباند و گفت این است شاهد من ...سخنان عبدالرحمن خان تازه آغاز شده بود
10
احمد علی خان لودین از جا جهید و با کمک دو نفر محافظ از دست های رییس بلدیه شهر گرفته و او را از مجلس خارج نمودند».

«پایان زندهگی عبدالرحمن لودین بسیار تراژیک و اندوه بار است .او قربانی نیرنگ نادر شاه شد .این که نادر خان او
را به ترفند و نا جوان مردانه گی کشت همه تاریخ نویسان بر آن اتفاق نظر دارند؛ اما روایت ها در زمینه گوناگون
است .چنان که روایت است نادر او را به قصر دلگشا دعوت کرد در کمال خون سردی و گشاده رویی با او سخن گفت
 7ــ عین مآخذ
 8ــ بصیر احمد حسین زاده ــ پیشینه اندیشه چپ در أفغانستان ــ بی بی سی  ۲۲دسامبر ۲009
 9ــ فیاض نجیمی بهرمان ــ نخستین سازمان های چپ رادیکال أفغانستان در دهه  19۲0ــ سایت دیدگاه
 http://didgah.de/archives/۲53منتشر شده ۲017 /01/5
A -- В.С. Бойко .Советская Россия и афганские леворадикальные группы начала 19۲0-х
годов .Анналы, ИВ РАН, М.,1995, вып. II, с. 74-81
B --. РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 84, д. ۲4۲, л. 15
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ــ غبار ــ أفغانستان در مسیر تاریخ ــ جلد دوم طبع جون  1999ورجینیا ص 64
د پاڼو شمیره :له  6تر10

افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

و بر یک سفره با او نان خورد .در پایان به افرادی که برای کشتن این مبارز نستوه آماده کرده بود دستور داد تا او را
گرفتار کنند .چنین نیز شدند ،جالدان او را به بیرون کاخ بردند و تیر بارانش کردند.... .
به قول غبار سال  1930بود و لودین هنوز  37سال داشت که به دست جالدان نادر شهید شد .این گونه بود که زنده گی
یکی از شاعران بزرگ مقاومت جنبش مشروطیت پایان یافت .روایت است که پس از کشتن لودین مزدوران نادر دستور
یافتند تا به خانۀ او یورش برند تا خانه اش را تالشی کنند .آن ها در این تالشی همه نوشته و یاداشت ها ،سروده ها و
ترجمه های او را با خود بردند و نابود کردند .بدین گونه نادر خان با نابودی نوشته های لودین نشان داد که چیزی را
11
به نام فرهنگ و معرفت به رسمیت نمی شناسد .همه چیز برای او در قدرت خالصه شده بود!»
بدین صورت این شخصیت بزرگ تاریخ ما در حالیکه فقط 37سال عمر داشت در  3اسد  ۲۵( 1309جوالی )1930
در کنار برج ساعت ارگ جاودانه گشت .عجله نادر خان را در اعدام بدون محاکمه لودین را سید قاسم رشتیا به نقل از
سر منشی میرزا محمد نواز خان و حافظ نور محمد خان کهگدای چنین شرح می دهد:
«چون واقعه شورش دوم سمت شمالی شد ،عبدالرحمن خان رئیس بلدیه کابل برای مسلح ساختن مردم کابل خواهش یک
تعداد اسلحه را کرد .نادر خان بر او مشتبه شد و در وقتی که عبدالرحمن خان اوامر شاه را در کتابچه خود نوت می
کرد نادر شاه کتابچه را از دست او گرفته شب مطالعه کرد .تمام یاد داشت ها و اشعار انقالبی او را خواند .فردا نامبرده
را در مجلس وزرا به حضور خود خواست و از روی یاد داشت های خودش مخالفت او را با خود بر روی او کشیده
فی المجلس امر نمود که او را اعدام نمایند».
دولت برای تحقیر و مرعوب ساختن سایر مبارزان جسد لودین را روی مرکبی نزد زنش به شوربازار فرستاد و خانواده
شان را مجبور ساخت که فوری در قبرستان شهدای صالحین بدون نام و نشان و بدون هیچ مراسمی به خاک سپرده
شود .و بعد جریده دولتی «اصالح» در شماره  67مورخ  3اسد  1309خبر کوتاه را چنین نشر کرد.

جریده دولتی «اصالح» سال اول شماره  67مورخ  3اسد ( ۲5جوالی )19301309

در شماره بعدی « ۶8اصالح» ( 7اسد  )1309صفحه کاملی را به سرهم بندی اتهامات دروغین علیه لودین اختصاص
داد تا او را بعد از شهادتش بد نام ساخته اعدامش را توجیه نماید ،آن چه این خانواده تا اخیر زمامداری شان انجام دادند.
اخـــبار دولتی نوشت که او فـرد «فطرتا ً شریر و در سرشت او خیانت تخمیر شده بود» نامیده شده ،متهم به همدستی با
حبیب هللا کلکانی و «اشرار شمالی» گردیده است .سند جرم هم یک کتابچه یادداشت عنوان شده که «تاریخ وار سراپا
بقلم خیانت رقم او در مواقع مختلف تحریر شده بود بدست حکومت افتاد و محتویات این کتابچه سراسر حاکی از افکار
11

ــ پرتو نادری
د پاڼو شمیره :له  7تر10
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

منحوسه و نظریات منافقت کارانه او بود ».در ضمن از تفتیش دفتر و خانه اش سخن رفته که «چندین بوتل های شراب
از خانه اش کشف و چندین اسناد بی دینی و المذهبی دهریانه او که نسبت بدین اسالم و عالم و روحانیت استخفاف و
12
تحقیر های تحریری نموده بدست آمد».
در حالی که قتل به امر شفائی و بدون هیچ گونه تحقیق و محکمه و ثبوت جرمی صورت گرفته بود اما در جراید دولتی
نوشتند که در سوم اسد،
«در یک مجلس فوق العادۀ که مشتمل بر هیئت وزرا و یک عده از علما و مشاهیر» و در برابر «هیئت محکمه» گویا
«خیانت ملی و خیانت وطنی بر او ثابت» و حکم اعدامش در یک «محاکمه مختصر» صادر گردیده و همان روز زوال
معامله اعدام او اجرا شد».

اصالح  7اسد  ۲9( 1309جوالی )1930
محمد گل خان مهمند وزیر داخله  ...نادر خان وظیفه گرفت تا لودین را که بین مردم و روشنفکران محبوبیت فراوان
داشت بدنام سازد .او بر منبر مسجد چوب فروشی کابل باال شد و لودین را اول کافر ،زندیق و ملحد خواند ،بعد یک
بوتل شراب را به مردم نشان داد که گویا حین تفتیش از خانه او پیدا کرده است .در حالی که هنگام تفتیش اصال او دنبال
12

ــ همبستگی
د پاڼو شمیره :له  8تر10
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

تمام دست نویس های لودین بود تا زمینه انتشار آثار آزاد فکری و آزادی خواهی را در نطفه خاموش کند .به این صورت
مقاالت و اشعار چاپ ناشده ،قاموس کامل پشتو در دو جلد ،خاطرات زندگی اش ،تذکره رجال معاصر ،ترجمه های
13
نظامنامه های مختلف از زبان ترکی و غیره همه غارت و نابود گردیدند».
از عبدالرحمن لودین برخی منظومات سیاسی و اجتماعی ،یک رساله بیوگرافی رجال عمده افغانستان و یک قاموس
بزرگ لغات پشتو به زبان دری باقی مانده بود.

چند نمونه دیگر از اشعار او:
باری بسیـر سـوزن سـاعت نظــر بـــدوز

در لمحه ها و لحظه و ساعت گذشت روز

همواره در تلف گــذرد عمـــر ما چو یوز

افــــتاده ز بهر چــه استــادهگـــــی هـنــوز

چـیــــــزی شـوید یا کـم و یا بیــشتر شوید
زینسان که در کاله و فـراکوت و بوت نو

از رشک مـیـبـریـد یکی از دگـــر گـــرو

ترسیـد ز انگلــیــز چــو اطــفال از بــبــو

تا کــی پــس از دریـــژ نگـویـید زیــر زو

یکــبار الزم اسـت بـعــزم سـفــر شــــوید

این کرچ راست در کمر و جـــیـغه در کاله

بس وضع خوب و فیشن روز است واه واه

امــــــا چه عیــب روشن و بی همتـیـست اه

کیــن هــر دو محض بهر نمایش شـود نگاه

بایــد بــریـــن حمـیـت خود نوحه گـر شوید

از حــال پـــر تاسف ایـــن ملــــت نجـیـب

خــواهم بـیـان کـنم بحضـور تـو ای ادیـب

تا کـی که بشـنـوی یا هللا و یا نصیــــــــب

زیـن داستـان نـغـز چـنـیـن قصـهی عجیب

بهــر شنـیـدن سخــنـم گـوش اگــر شـــوید
گـر مستـبـدی ز روی جهالـت عـتاب کرد

یا غیــر حـق کـدام کـسی را عـــذاب کرد

یا بهر نـفـع خویش جهانی را خـراب کرد

ناچـارش عـقـل عـالــم و آدم خــطاب کرد

تا کی به کشف حال چنـین خیره سر شوید
هر کجا که جاهلیست پر از جهل و ابلـهی

تفـتـیـش در معـــــارف مـا میـکـنـد زهـی!

چـشـمش پـر از حــرام دلـی از خرد تهی

پس ای بـرادران چو چنـین است گـمرهی

بهـر خـدا از حال وطن با خــبـر شــویـــد
 13ــ همبستگی
د پاڼو شمیره :له  9تر10
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

بـــر نــقــد و جـنس مالی ما خائـنان امـیـن

در مجلس سیاسی ما جـهــــــــالن مکـیـن

نی فکروهوش وقلب نه وجدان عقل ودین

تـــا بـهــر انـتـبـاه صــدائی کـشــد چـنـیـن

کــی غـافـالن ز خــواب تـنـعم بــدر شوید

هر یک نشسته است به زین آنچنان تلک

کس نیست غم ز ملت و پرواش از ملک

با صد غرور و کبر همی تازد اسپ دک

کس نیـست تا به سیـنه ایـشان کـند شـلیک

در جای دیگر در وصف علم و فن و آموزش چنین می گوید:
از عــلـم و فــن می گـو سخــن در خانقاه و انجمن

بیـهوده نگشــایی دهــــن در وصف گـلزار و چمن

از علم حکمت بحـث ها ،بنویس و برخوان بر مال

کـن مـدح فـن را دایـما مخـروش از ســـرو ســمن

زیـرا که در مـیدان بسی ،بـرده مضامین هر کسی

ننهاده جـز خار و خسی از بـــهــر شعـر تـو و من

بس چون سخن باشد چنین بر من قناعت می گزین

بــر خـوان به بـیـدل آفـرین ،بگـذار اشـعار کهـــن

معــنای اشـعار جـدیـد ،ایـن است می بایــد شــنــید

کـز هـر چه مقصودت پـدیـد آید بگو سهل و حسن

در وصف فــن بگـشا لبــت آغـاز کـن از مطلبــت

بنــما به عــالم مشربـت گــر نیست از چــاه ذـقـــن

تاریـخ عـلــم و فــن بگــو با طــرز و اسلوب نکـو

وز هــر چــه داری مــو به مــو از رایــا مـوتــمن

باید مکاتب بـی شـمـر گــردد معــارف بـیــشــتـــر

تا عــلـم و فــن یابــد مــقــر در قـلـب اوالد وطـن

انـدر وطـن از مکـتـبــــی حاصل نگـردد مطـلــبی
کـی مــی تـوان از یک لــبی الـفـاظ شیـریــن آمدن
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