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 10/11/0۲0۲           لمر احسان
 

 (لودینکبریت )عبدالرحمن 
 

 .باشدیم (اول خواهان تیمشروط از یک)ی نیاحمد لود دیسعکاکا پسر  وی

 نیاز علما، مبارز یکیاحمد کاکا مشهور بود  دیکه به س یاحمد قندهار دیس»

آسان  اریبس قهٔ یبود که روش و طر شیدانان معروف عصر خو یاضیو ر

اکا" ک قهٔ ینام "طربزرگساالن بوجود آورد که به  ایاکابر  یرا برا یسواد آموز

قرار  فادهمورد است زیمنطقه ن یها در کشور یحت قهیطر نیمشهور بود و ا

 1 «گرفت.

امد و در  ایدر شهر کابل به دنم(  1893ــ  ش 1۲7۲)در سال عبدالرحمن 

 ،یسیانگل یها درس خوانده بود. زبان «هیرشد» ۀتا درجوقت  هیبیمکتب حب

 و پشتو، شعر یدر یپارس یها . به زباندیفهم یرا م یو عرب یاردو، ترک

 پرداخت.  یم یو ادب یاجتماع یها نوشت و به پژوهش یسرود، مقاله م یم

به « سراج االخبار» ۀدر ادار م( 1911ش ــ  1۲90) گیسال 18در نیلود

را آموخت. بسیاری مسائل  یطرزمحمود  ازشروع به کار کرد و حیث محرر 

ن ستان بود. همچناافغان تیجنبش مشروطدوران شاعران  نیاز پرشور تر یکیکرد،  یتخلص م تیکبر یکه زمانی و

اشعار و  اند. دهیاو در سراج االخبار به نشر رس یها از شعرها و نوشته یو حقوق مطالعه کرد و شمار اتیدر ادب

 ،یرا از منابع ترک ییها ها و نوشته هم چنان گزارش سروده او گاهی چنان شدید می بود که باعث خشم امیر می گشت.

 کرد. یترجمه م ملی ما یها به زبان یسیانگل اردو و

 ۀسیابه مق نیمانده از لود یباق یکرد. هرچند شعرها سهیمقا رانیا تیشاعر مشروط یعشق ۀرزادیبتوان او را با م دیشا»

نسبت به  یشتریب یشاعر لیو تخ رویو ن تر وایش انیب واز زبان  یعشق نیاز ا ریاندک است. غ اریبس اریبس یعشق

ار برخورد یی راستهیچندان پ او از زبان یدهد که شعرها ینشان م نیمانده از لود یباق یبرخوردار است. شعرها نیلود

دشوار  تمانده اس یباق نیکه از لود ییحال با اندک شعرها نیندارد. با ا یبلند اریشاعرانه اش پرواز بس لیو تخ ستین

با  ختهیو آم نیدارند برهنه و آتش یزباندو شاعر  همه هر نیکرد. با ا یاو داور یشاعر تیتا در کل دیا یبه نظر م

برند و مردم را  یم ورشیبه نظام حاکم  شیخو زیشور انگ یها هراس با سروده یب هر دو شاعر .یاسیس ییها شعار

 یمن دهیپردازند. سازش در شعر آنان د یینظام حاکم به اندرز گو یخواهند برا یخوانند. نم ینظام فرا م یبه فروپاش

 ریت دو با است که سرانجام هر نیجامعه هستند. چن یاجتماع – یاسیس تیوضع یدگرگون یدو در هوا شود؛ بل هر

 2«افتند. یدر م یاز پا شیخو یها نیسرزم ۀکام خود یانتقام نظام ها
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 1۲9۲اسد  13، سال دوم، ۲۲شماره  ،«هیاالخبار افغان سراج»منتشره در  ریتصو

. را نیز داشت)اول( گروه مشروطه خواهان  عضویتاللهجه بود و  حیو صر ریدل تیجوان ازاده، کوشا و نها نیلود

 1918در سال  هباعث شد ک یها و سرکوب نهضت مشروطه خواه سیهللا خان با انگل بیحب ریام یها یسازش کار»

ارتباط  نی" به اخیتار ریدر "افغانستان در مسغبار  محمد غالم ریبزند. م ریام هیقصد عل دست به سؤ نیعبدالرحمن لود

 یمزاج نیو آتش کالیاحمد خان، که جوان راد دیمحرر سراج االخبار، پسر کاکا س نی: "عبدالرحمن خان لودسدینو یم

اقع شوربازار در انتظار  یقاض ۀدر بام دکان متصل کوچ یی خان با تفنگچه هللا بیحب ریام یبود، در شب جشن تولد

عبدالرحمن خان به صدا در آمد و  تفنگچه د،یمقابل دکان مذکور رس ریموتر ام نکهیر نشست. همیام یموتر سوارعبور 

رور ت نیهللا خان از ا بیحب ریسالم ماند." گرچه ام ریموتر اصابت کرد؛ اما موتر به سرعت گذشت و ام ۀگلوله در دماغ

از هواخواهان نهضت  یگرید یو تعداد نیلود نعبدالرحم دنیباعث به غل و زندان کش ینافرجام جان سالم بدر برد ول

معاصر افغانستان( با  زمی)پدر ژورنال یمحمود طرز انیم نیدر ا .دیگرد شانیپر یداوو یمشروطه مانند عبدالهاد

سراج االخبار بودند در  نیکه هر دو محرر شانیپر یداوو یو عبدالهاد نیمواجه شد، چه عبدالرحمن لود دیمشکالت عد

 نیاش را از زندان با نوشتن ا یو فرهنگ یهمکاران قلم ییدرخواست رها یبردند. محمود طرز یسر م بهکنج زندان 

 هللا خان تقاضا کرد:  بیحب ریپارچه شعر از ام

 قهــر تو گشت درمــان شـم،یـِم رــاز بهــر زخ  قهــر و عتـاب و جــودت، دارد خـواص مرهم

 آن کیمرده را به  نیا ،یسیچو ع یکن ایـــاح  چو باشد، رحمـت بگو چه باشد نیـــقهـرت چن

 رفـانـعـ ضیخـزم مـن، در راه ف یم نهیبا س  ددگارـــمــ یو ب ــاری یمـرغِ شکسته بالــم، ب

 آنـم وارِ  ـدــــــیـفـــو و رحــم و ُجـودت، امــاز عـ

 3« ـرانـــیز عـلـم ط ــرمیر شــوم من، گــبا بال و پ

 تهخیسرشان آو یدموکلس اعدام رو ریشمش دو تن را از زندان رها نکرد و چنان بود که نیهللا ا بیحب ریهمه ام نیبا ا»

 و نیاز بند رها شدند. لود انیزندان نیدر لغمان ا 1919در  هللا بیحب ریکه پس از هشت ماه با کشته شدن ام نیبود تا ا

 .افتندیدست  یبلند یها گاهیبه جا خان هللا سلطنت امان دستگاهدر  یداود یعبدالهاد
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  هیشرن نیحال ا نیبا ا د،یآ دیپد یج االخبار گسستاسبب آن نشد تا در نشرات سر یو داو نیشدن لود یظاهراً زندان ....

است که  نیاز پژوهشگران را باور چن یشد که شمار نیخانه نش ییبه گونه یاز نشر بازماند و طرز 1918در سال 

 .دیرو به رو گرد یسرنوشت نیفشار دربار با چن ریسراج االخبار در ز

 یکیکه او  دهد ینشان م م،یچه را که در دست دار است و اما آن نرسیدهبه ما  یادیز یشعرها نیعبدالرحمن لود از ...

او  یها شعر مقاومت در سروده ویژگیبتوان گفت که  دیاست. شا تیمقاومت در دوران مشروط برداران شعر علم از

 هللا، بیحب ریام ۀکام برخوردار است. مقابله با نظام خود یشتریب یها یآن روزگار از برجستگ گرینسبت به شاعران د

انش د یریمردم به فراگ قیکشور و تشو یاسیبه استقالل کامل س یابی در افغانستان، دست سیانگل یها استیبا س یدشمن

 دگاهیکه او د دیآ یم بر نیلود یشعرها یسازند. از محتوا یشعر او را م یمضمون و محتوا یو فرهنگ، محور اصل

ر او در براب یانتقاد و مقاومت شعرها غیحال ت نیبود. با ا رفتهیشعر را پذ یبه چگونگ وندیدر پ یمحمود طرز یها

 یزبان ریدر برابر ام یتر است. محمود طرز چند برابر برنده یمحمود طرز ینسبت به شعرها ریام ۀکام نظام خود

 پرتو نادری« شناسد یمورد پند و اندرز را نم نیدر ا نیلود رحمنبا پند و اندرز؛ اما زبان شعر عبدال ختهیدارد آم

 یابیتا افغانستان جهت دست بود  سبیمنا یخوب یفرصتم( و سفر هیت ترک و جرمن  1914با اغاز جنگ اول جهانی )

گونه حرکت  هر بود و از بند یپا سیخود با انگلو قرار داد به تعهد  ریاما ام ستدیا یب سیاستقالل کامل در برابر انگل

 را سرود:« نعره» نام  ریز یشعر نیلوددر ان زمان  کرد. یطلبانه خود دار ستقاللا

 دیر شوـــردم خبــم ـــۀلیــکر و حـر مـش از  دیـــوـش رـت دا زودـــخ یراـــت از بــمل یا

 دیچو رعد نعره زنان در به در شو گهــان و   دیصاعقه اش کنگ و کر شو یداـــاز ص تا

 طرف پلنگ گرید طرف نهنگ و ز کی از  دیظر شوـــــنان در نــلوه کـرق جـــــب ندـمان

 جنگ ال زـود مبتــد به خـته انـکه گش اکنون  کرده رنگ شیون ما دهن خوـدو به خ رــه

 دیر شوـــو سپ غــیمه تــق هــظ راه حـحف در  مه درنگه نیر چه هست اـبه د،ـیکن یدـجه

 ورــد کفـکن یندش مــک یکه فوت م کس هر  قت فرصت است نه هنگام جشن و سورو نیا

 در ضرورــــق نیـمت تان اـو ه یسع یزیـت  فتور نیحال و ا نیچن خالل و نیدر هم پس

 زــیـــــگلـان دیـناســش شیزرگ خوــب مـخص  دیـــوــش ترــشـیـدو نـــم عــچش یراــاز ب تا

 زیــپش کیبه  رزدـید نـه عهــانــزم نیــا در  زیاست روس ن تان رــگیـد یدوــپس ع زان

 زیــــزــــع نـتـشیـوـت و وطن خــمل دیــدار

 دیر شوـــــو شک ریــو شــمله چـحاد جــات با

 

 او در در همان زمان سرود که:

 

 و پروس یمانـو عثــنگ چـه جـرو ب دیــآر   ل و کوسـطب دــیلحه کوبـاس دـینـر کــحاض

 وســــــکارت دیـذارــــفنگ گـر تـــاغــج در  روس یاـــــــو ن دیـشارـف زـیـق انگلـحل تا

 دیمخالف به در شو یراست سو ریش چون

 

 عدم توجه امیر به آرزو و خواست مردم و بخصوص قشر آگاه و روشنفکر عصر لودین را به شور آورده و سرود
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 فــلـت حــرده اسـک یکس ثـیـمن خبـدش با   فـو گلـل به لهـانه و شاغـافل از زمـغ یا

 فـو جل یاحمق نیـار ـر سـب ستیرــگ دیـبا   د خلفــعه فکر کن عدو نکند چون ز خود

 دیر شوـور و کـق کـح دنیـد یراـد بـنـچ تا

 

 جادیا دستگیچند نفاق و مردمان  انیدر م خود و دوام بقا یکه برالودین بر روشهای و سیاست حکام به شدت می تازد 

 یاستیسو این روش بعد از دوره امانیه د. نداشته باش بر گردن مردم همچنانخود را و سرداری  ییآقا وغیکند تا  یم

 ادامه دارد. نیسرزم نیدر ا ییکه تا هم اکنون به گونهاست 

 روغـــــود قـــر خــهـمه بــانه هــزم ییاــآق   روغــــــــف ـیب شیــا کـجف نانیــردند خاــک

 وغیــو ــچ یی حلقهردن ما ــته به گــداخـان   غلت و دروـــغف ،یخبری و نفاق و ب لـجه

 دیـوــر شـــــا گاو خـت مــدر اطاع ندیــوـگ

 

 لکـــرواش از مـملت و پ غم ز ستین کش  نان تلکـآن چ نیـنشسته است به ز کیرـه

 کیلــند شــک شانیا ۀنیــتا به س ستین سـک  تازد اسب دک یر همــرور و کبــصد غ با

 دیشور ـــت تا چاغ دیرــران چـــخ یا خوب

 

 داــن جـرق مــجوش، شود ف ر زـبه س دیــآ  زاـــف مــحال غ نیچن الیلحظه چون خ رـه

 دعا نیـا میوــگ یمــوم اشک هــجـه درــان  اهــگــم نـنـاله و افغان کــه آه و نـــب میــــدا

 دیـــه در شوـظالمان خاک به سر، در ب یک

 130۲شد. در  یقانونگذار ئتیش عضو ه1300کار کرد. در « امان افغان» دهیرا در جر یمدت ،ییبعد از رها نیلود

و  یاسیس ئتیعضو ه یشورو ری. در اتحاد جماهدیگرد نییالعاده سفر بخارا تعفوق  ئتیه یاز اعضا یکی ثیبه ح

 کار کرد. «توښپ مرکه د» یقیو تحق یس انجمن علمیرئ ثیهم به ح یدر آن کشور بود. مدت العادهعضو سفارت فوق 

 سرود، یبرابر نظام و استعمار شجاعانه شعر م قدر که در ترس. همانا و ن شهیپ اریبود ع یمرد نیعبدالرحمن لود»

 قتیبر سر خط حق و حق شهیداشت. هم صادقانه ییخود رفتار شجاعانه و  یو اجتماع یاسیس یگدر زنده مانهیبه همان پ

سلطنت و  یهایی نارسا ۀحال بر پار نیداشت؛ با ا یبلند یهاگاهیهللا خان جاامان  ی. با آن که در پادشاهستادیا یم

 4 «.کرد یشاه انتقاد م یهااستیس

جلسه )عبدالرحمن  نینفر از شامل کیکه  یهنگام چمن استور کابل، ۀدر جلس»غالم محمد غبار:  ریقول م بهچنانچه 

ب رود که انقال ینمودند؛ پس توقع م یدر نطق خود معرف «یپادشاه انقالب» کیخودشان را  حضرتی( گفت: اعلنیلود

 یشخصاً به دوش گرفته اند، در حال را یعظم دارتص ۀفیوظ حضرتی. ده سال است که اعلرندیرا بپذ یدولت در دستگاه

صدراعظم افغانستان منصوب گردد.  ثیبه ح یگرید مسئوولشخص  حضرتیآن است که عوض اعل یکه انقالب متقاض

ه او را ک نیداده شد و آن ا دلگشاآن روز در قصر  یو جواب عبدالرحمن خان فردا دینگرد رفتهیها پذ شنهادیپ نیالبته ا

  5« دولت بدهد. تیرا از مامور خودش یو از طرف شاه امر نمودند تا استعفا کردند راحضا

                                                           
 ــ پرتو نادری 4

 813ص  1346ــ غالم محمد غبار ــ أفغانستان در مسیر تاریخ ــ مطبعه دولتی کابل میزان  5 
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 10تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړ له موږ سره اړیکه ټینگه 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

 

هللا خان داشت  که در امور اصالحات با امان یهللا شد اما بنابر اختالف نظر امانشاه  یمنش سر لیکف 1303 سال در

 .شد نینش استعفا داد و به قندهار آمده خانه یبه زود

 یرا نم یکه اصالحات امان ییها پغمان بود که به نوبه خود در خاموش ساختن مال 1303جرگه  هیلو یاز اعضا نیلود

 :داشتی م انیرا ب شنظر اتو  کردی جاعانه استدالل مش رندیبپذ خواستند

که در آن خدا حکومت و ملت را مختار  یها کنند و بکار یزن و هر کار ناخن زیکه در هر چ دیعلما را نبا حضرات»

ا سرک پخته ر ایمقام راه شوسه و  کیکه حکومت ب ماندیسخن بدان م نیمداخله را روادار شوند. ا یستینموده است، نبا

« اجازه مال نکند.... یب دیبا کند،ینهر م یبه کدام جا ایشود و  دهیکه از علما پرس ندیموقع بگو بردن خواهش دارد، درآن

  6 (۲8۶و  ۲8۵، صفحه 1303، «جرگه دارالسلطنه هیلو دادیرو)»

 

 

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

 

                                                           
افغانستان  ی: حزب همبستگسندهینوــ   افغانستان یور در جنبش روشنفکر شعله «تیکبر»ــ  نیعبدالرحمن لودـ ـ 6

 1396 زانیم ۲۲شنبه،  منتشر شده 
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 10تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړ له موږ سره اړیکه ټینگه 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

 

اش کند. بعد  را متقاعد ساخت تا اداره نیرا فعال ساخت و لود هیبلد استی( ر130۵به قندهار ) یهللا در سفر شاه امان

گمرکات کابل که مرکز فساد بود مقرر شد تا آن را  استیشهرت داشت به ر یسال، چون به صداقت و پاکدامن کیاز 

  7 «.دینما یساز پاک

 نی"عبدالرحمن لوددر افغانستان" آورده است،  یاسیس یگونه که مصباح زاده، در کتاب "آغاز و فرجام جنبش ها آن

سفارت افغانستان در مسکو بودند،  یها پلماتیمحمد خان که هر دو د ریو فق یسردار احمد جان رحمان قیاحتماالً از طر

ن در محمد خا ریو به تبع آنها با روسها آشنا شده بودند. سردار احمد جان و فق یستیکمون یها شهیو اند ستانیبا کمون

( نترنیکم یجهان کنگره نیسوم ای ستانیالملل سوم کمون نی)ب نترنیکم هیاجرائ تهیتوسط کم هکنگره خلق خاور ک نینخست

کت کرده شر انهیمخف یافغان تانسیاز کمون یندگیبرگزار شده بود، به نما جانیآذربا یجمهور یکنون تختیدر باکو پا

  8 بودند."

 یمرکز تهیبه نام کم در بخارا 19۲0چپ افغانستان در سال  یاسیس یاز سازمان ها یکی»در جای دیگر می خوانیم که: 

 یممکن تصادف «جوانان افغان»شباهت نام آن با  A. دیگرد جادیا عقوبیمحمد  یتحت رهبر «افغان یجوانان انقالب»

بدانند. اما در درون جنبش « افغان نانجوا» یآنها ممکن خواسته باشند تا حلقهء شان را بخش انقالب راینبوده باشد، ز

 هیدفاع پس از نادر خان( موجود بودند که با روس ریخان )وز یمحمد ول ای نیبه مثل لود یها تیشخص« جوانان افغان»

 B 9 داشتند. یکینزد یشورو

 : اجرا نمود فهیوظ لیامان افغان کار کرد و بعداً در مراتب ذ دهیدر اداره جر یمدت نیامان هللا خان، لود ریدر زمان ام

 فالت سرک و ــمرکه پشت سییرــ  فوق العاده افغانستان در بخارا یاسیس ئتیه تیعضوــ  یمرکز قانون گذار تیعضو

 کابل هیبلد سییرــ  گمرکات کابل سییر ر ــقندها هیبلد سییرــ  شاه یمنش

 یمایس گریبار د در دوره شوم و سیاه حبیب هللا کلکانی زندانی شده بود ودر آغاز سلطنت نادر خان مدتی رئیس بلدیه بود که

محاکمه کردند  خان به امان هللا انتیاتهام خ خان را به یولمحمد  م،ینیب یم یخان درواز یمحمد ول ۀرا در محاکم نیلود ۀارانیع

 وانیدوم د ۀجلس یشمس 1308دلو  ستیدر ب»که:  سدینو یگرفتن نام امان هللا خان هم جرم بود و باز هم غبار م یدر نظام نادر که

 یاسیس تیجمع ی. سه نفر از اعضادیگرد ریخان( در تاالر قصر ستور با حضور چند نفر سامع دا یول حمد)مواجه م یعال

 یادنفر از آز کیو  کتاب( نیا ۀو نگارند کابل یۀبلد سییر یعبدالرحمان خان لود ،یخان آرت نی)غالم محب الد« جوانان ل فغان»

  ....میقرار داشت نیهدپرتاب( جز مشاا خواهان مشهور هندوستان )راجه مهندر

مانند محمد  یمحکوم کردن شخص یدر جهان نبوده است که برا محاکمه نیمضحک تر از ا»محکمه مفتضح گفت:  نیدر ا نیلود

او آورده شده، همه از دوستان و خدمتگاران بچه سقا هستند. از روباه  هیکه عل یاز بچه سقا، شهود یخان به اتهام طرفدار یول

است شاهد من... سخنان عبدالرحمن خان تازه آغاز شده بود  نیرا جنباند و گفت ا خوددر جواب دم  ست؟یکه شاهدت ک دندیپرس

  10«شهر گرفته و او را از مجلس خارج نمودند. هیبلد سییر یو با کمک دو نفر محافظ از دست ها دیاز جا جه نیخان لود یاحمد عل

ان او خ که نادر نینادر شاه شد. ا رنگین یبار است. او قربان و اندوه کیتراژ اریبس نیعبدالرحمن لود یگزنده انیپا»

گوناگون  نهیدر زم ها تیبر آن اتفاق نظر دارند؛ اما روا سانینو خیکشت همه تار یگ مردانهجوان  را به ترفند و نا

با او سخن گفت  ییو گشاده رو یدعوت کرد در کمال خون سرد دلگشااست نادر او را به قصر  تیاست. چنان که روا

                                                           
 ــ عین مآخذ 7
   ۲009دسامبر  ۲۲ أفغانستان ــ بی بی سی چپ در  شهیاند نهیشیپــ زاده  نیحس احمد ریبصــ  8
سایت دیدگاه ــ  19۲0دهه  در أفغانستان کالیچپ راد یها سازمان نینخستــ  بهرمان یمینج اضیفــ  9

۲53http://didgah.de/archives/   ۲017 /5/01منتشر شده  

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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 10تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړ له موږ سره اړیکه ټینگه 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

 

و را ستور داد تا امبارز نستوه آماده کرده بود د نیکشتن ا یکه برا یبه افراد انیسفره با او نان خورد. در پا کیو بر 

 ....بارانش کردند.  ریکاخ بردند و ت رونیشدند، جالدان او را به ب زین نیگرفتار کنند. چن

 یگونه بود که زنده گ نیشد. ا دیسال داشت که به دست جالدان نادر شه 37هنوز  نیبود و لود 1930به قول غبار سال 

 ورمزدوران نادر دست نیاست که پس از کشتن لود تی. رواافتی انیپا تیاز شاعران بزرگ مقاومت جنبش مشروط یکی

ها، سروده ها و  اداشتیهمه نوشته و  یتالش نیها در ا کنند .آن یبرند تا خانه اش را تالش ورشیاو  ۀتا به خان افتندی

را  یزینشان داد که چ نیلود ینوشته ها یخان با نابود نادر گونه نیاو را با خود بردند و نابود کردند. بد یترجمه ها

 11 «!او در قدرت خالصه شده بود یبرا زیشناسد. همه چ ینم تیبه نام فرهنگ و معرفت به رسم

( 1930 یجوال ۲۵) 1309اسد  3سال عمر داشت در 37فقط  کهیحال ما در خیبزرگ تار تیشخص نیا صورت نیبد

به نقل از  ایقاسم رشت دیرا س نیدر اعدام بدون محاکمه لود خان را نادر عجله گشت. هدر کنار برج ساعت ارگ جاودان

 :دهدی شرح م نیچن یمحمد خان کهگدا محمد نواز خان و حافظ نور رزایم یمنش سر

 کیمسلح ساختن مردم کابل خواهش  یکابل برا هیبلد سیشد، عبدالرحمن خان رئ یواقعه شورش دوم سمت شمال چون»

ی که عبدالرحمن خان اوامر شاه را در کتابچه خود نوت م یتعداد اسلحه را کرد. نادر خان بر او مشتبه شد و در وقت

او را خواند. فردا نامبرده  یو اشعار انقالب ها داشت ادینادر شاه کتابچه را از دست او گرفته شب مطالعه کرد. تمام  کرد

 دهیاو کش یخودش مخالفت او را با خود بر رو یها داشت ادی یاز رو را در مجلس وزرا به حضور خود خواست و

 «.ندیامر نمود که او را اعدام نما المجلس یف

نزد زنش به شوربازار فرستاد و خانواده یمرکب یرا رو نیمبارزان جسد لود ریو مرعوب ساختن سا ریتحق یبرادولت 

 به خاک سپرده یمراسم چیبدون نام و نشان و بدون ه نیصالح یدر قبرستان شهدا یرا مجبور ساخت که فور انش 

 .نشر کردرا چنین  خبر کوتاه 1309اسد  3مورخ  67در شماره « اصالح» یدولت دهیجرو بعد  .شود

 

 

 (19301309جوالی  ۲5)  اسد 3مورخ  67 شمارهسال اول  «اصالح» یدولت دهیجر

 

اختصاص  نیلود هیعل نیاتهامات دروغ یبند را به سرهم ی( صفحه کامل1309اسد  7« )اصالح» ۶8 بعدی شمارهدر 

  تا اخیر زمامداری شان انجام دادند.خانواده ، آن چه این دینما هینام ساخته اعدامش را توج داد تا او را بعد از شهادتش بد

 با  یتسشده، متهم به همد دهینام« شده بود ریتخم انتیو در سرشت او خ ریفطرتاً شر»رد ـفبار دولتی نوشت که او ـــاخ

سراپا  وار خیتار»عنوان شده که  ادداشتیکتابچه  کیاست. سند جرم هم  دهیگرد «یاشرار شمال»و  یکلکان هللا بیحب

از افکار  یسراسر حاک کتابچه نیا اتیشده بود بدست حکومت افتاد و محتو ریرقم او در مواقع مختلف تحر انتیبقلم خ
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 10تر 8 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړ له موږ سره اړیکه ټینگه 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

 

شراب  یها بوتل نیچند»اش سخن رفته که  دفتر و خانه شیضمن از تفت رد« کارانه او بود. منافقت اتیمنحوسه و نظر

استخفاف و  تیاسالم و عالم و روحان نیاو که نسبت بد انهیدهر یو المذهب ینیدی اسناد ب نیاش کشف و چند از خانه

 12 «.نموده بدست آمد یریتحر یها ریتحق

ولتی د در حالی که قتل به امر شفائی و بدون هیچ گونه تحقیق و محکمه و ثبوت جرمی صورت گرفته بود اما در جراید

 در سوم اسد،  نوشتند که

 ایگو« محکمه ئتیه»و در برابر  «ریعده از علما و مشاه کیوزرا و  ئتیکه مشتمل بر ه ۀالعاد مجلس فوق کیدر »

و همان روز زوال  دهیصادر گرد« محاکمه مختصر» کیو حکم اعدامش در  «بر او ثابت یوطن انتیو خ یمل انتیخ»

 «.معامله اعدام او اجرا شد

 

 

 (1930جوالی  ۲9) 1309اسد  7اصالح 

ان فراو تیمردم و روشنفکران محبوب نیرا که ب نیگرفت تا لود فهیخان وظ نادر... داخله  ریخان مهمند وز گل محمد

 کیو ملحد خواند، بعد  قیرا اول کافر، زند نیکابل باال شد و لود یفروش داشت بدنام سازد. او بر منبر مسجد چوب

ال او دنبال اص شیکه هنگام تفت یکرده است. در حال دایخانه او پ از شیتفت نیح ایبوتل شراب را به مردم نشان داد که گو
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 10تر 9 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړ له موږ سره اړیکه ټینگه 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

 

صورت  نیرا در نطفه خاموش کند. به ا یخواهی و آزاد یانتشار آثار آزاد فکر نهیزمبود تا  نیلود یها سینو تمام دست

 یها تذکره رجال معاصر، ترجمه اش،ی ناشده، قاموس کامل پشتو در دو جلد، خاطرات زندگ مقاالت و اشعار چاپ

  13«.دندیهمه غارت و نابود گرد رهیغ و یمختلف از زبان ترک یها نظامنامه

 قاموس کیرجال عمده افغانستان و  یوگرافیرساله ب کی ،یو اجتماع یاسیمنظومات س یبرخ نیعبدالرحمن لوداز 

 بود.مانده  یباق یبزرگ لغات پشتو به زبان در

 

 :چند نمونه دیگر از اشعار او

 ها و لحظه و ساعت گذشت روز لمحه در  دوزـــر بــاعت نظـوزن سـس رـیبس یبار

 وزــنـه یـــــگادهــه استــز بهر چ تادهــــاف  وزیر ما چو ـــذرد عمــدر تلف گ همواره

 دیشو شترــیب ایم و ـک ای دیوـش یزــــــیـچ

 

 روـــر گـــاز دگ یکی دـیرـبـیـرشک م از  راکوت و بوت نوـکه در کاله و ف نسانیز

 زو رــیز دیـیوـنگ ژـــیدرس از ــپ یــک تا  وــبــفال از بــو اطــچ زــیــز انگل دـیترس

 دیوــــر شــفـزم ســعـت بـالزم اس بارــکی

 

 روز است واه واه شنیوضع خوب و ف بس  در کاله غهـیـــکرچ راست در کمر و ج نیا

 ود نگاهـش شیر دو محض بهر نماــه نــیک  اه ستـیـهمت یروشن و ب بــیچه ع اــــــام

 دیر شوـگ خود نوحه تـیـحم نـــیرــب دــیبا

 

 بـیاد یو اـور تـنم بحضـک انـیـب واهمــخ  بـیـت نجــــمل نـــیر تاسف اـــال پــح از

 بیعج یهـقص نـیـنـز چـغـان نـداست نـیز  بــــــــینص ایو  هللا ای یوـنـکه بش یـک تا

 دیوـــر شــوش اگـم گـنــسخ دنـیـر شنــبه

 

 ذاب کردـــرا ع یسـدام کـق کـح رــیغ ای  تاب کردـت عـجهال یز رو یدـبـمست رـگ

 طاب کردــم و آدم خــالـل عـقـع ارشـناچ  راب کردـرا خ یجهان شیع خوـفـبهر ن ای

 دیسر شو رهیخ نیـکشف حال چنه ب یتا ک

 

 !یـزه دـنـکـیا مـارف مـــــدر مع شـیـتـتف  یهـپر از جهل و ابل ستیکجا که جاهل هر

 یمرهـاست گ نیـرادران چو چنـب یا پس  یاز خرد ته یـرام دلــر از حـپ مشـشـچ

 دـــیوــر شـبــخ دا از حال وطن باـر خـبه

                                                           
 ــ همبستگی 13

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 10تر 10 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړ له موږ سره اړیکه ټینگه 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

 

 نـیـالن مکــــــــهـما ج یاسیمجلس س در  نـیـان امنـما خائ ینس مالـد و جــقــن رـــب

 نـیـنـد چــشـک یدائــاه صـبـتـر انــهـب اـــت   نیدفکروهوش وقلب نه وجدان عقل و ین

 دیدر شوــعم بـنـواب تــخ الن زـافـغ یــک

 

 

 غم ز ملت و پرواش از ملک ستین کس   آنچنان تلک نینشسته است به ز کی هر

 کیلـند شـک شانـیا نهـیسه تا ب ستـین کس    اسپ دک تازد یصد غرور و کبر هم با

 

 در جای دیگر در وصف علم و فن و آموزش چنین می گوید:

 

 لزار و چمنـن در وصف گــــده ییاــنگش هودهیـب  ن در خانقاه و انجمنــو سخـگ ین مــم و فـلــاز ع

 منــرو ســـروش از سـمخ مایـن را داـدح فـم نـک  و برخوان بر مال سیها، بنو ثـعلم حکمت بح از

 و و منـر تـر شعــهـــاز ب یز خار و خسـج ننهاده  یکس هر نیرده مضامـب ،یبس دانیـکه در م راـیز

 نـــعار کهـذار اشـبگ ن،یرـآف دلـیـبه ب وانـخ رــب  نیگز یبر من قناعت م نیچون سخن باشد چن بس

 بگو سهل و حسن دیآ دـیدـچه مقصودت پ رـه زـک  دیــنــش دــیبا یاست م نـیا د،ـیدـعار جـاش یناــمع

 نـــقـاه ذــاز چ ستیر نــت گـالم مشربــبه ع ماــبن   تمطلبــن از ـاز کـت آغــشا لبـن بگــوصف ف در

 منــوتـم اــیو از راــو به مــم یه دارــچ رــه وز  وـرز و اسلوب نکــو با طــن بگــم و فــلـع خـیتار

 نـاوالد وطب ـلـدر ق رــقــم دــابین ــم و فـلــع تا  رـــتــشــیـارف بــمع رددــر گـمـش یـمکاتب ب دیبا

 یبــلـردد مطـحاصل نگ یــــبـتـن از مکـوط درـان

  آمدن نــیرـیش اظـفـال یبــل کیوان از ـت یــم یـک

 

 پایان
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