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 1۹/۰۲/۲۰1۹            لمر احسان
 

 «محمد محقق دایکندی»
 از قلم خودش

 

 :طویل و عریضی بنامنهایت کتابی با عنوان 
 « راههای وصول به صلح و امنیت و ثبات سیاسی در افغانستان و تحرکات سیاسی جدید در کابل»

موسسه از طرف ظاهراً م(  1993 ش ــ 1372) از طرف انتشارات عرفان در سال ،دایکندی به قلم محمد محقق
 است. رسیده چاپ  بهتحقیقات و انتشارات بلخ 

 

 
 آقای محقق و استانکزی در مسکو   

 

مدح و ثنا آیت هللا خمینی به  شریف صفحه ای خود بعد از استفاده از آیات مبارکه و احادیث 18در مقدمه محقق آقای 
رد و پناه می ب البته بدون بردن اسمی از وی ایلیچ لنینمیر یبه نقل قول های از والد پرداخته و بعدو انقالب ایران، 

، اما حفظ انقالب کاری است دشوار" و یا به است آسان ی"انقالب، کار :که، چه زیبا جمله ای است»می نویسد: 
 1 «تعبیر دیگر، "انقالبی ماندن به مراتب دشوارتر از انقالبی شدن است.

روی ست اتحاد شویاز بنیانگذار دولت و حزب کمون« زیبا جملۀ»اثرش را با محقق این آقای البته توجه فرمودید که 
 . نموده«!!! جهاد»، در حالی که خود به اصطالح بر علیه کمونیست آغاز میکند
در صورت عدم توانائی حفظ قدرت، با یک کودتا سفید حکومت را در اختیار آقای گلبدین » می نویسد: آقای محقق

سایر بر  پشتو زبانهاـ حاکمیت  روش ضد اسالمی سنت ظالمانه وحکمتیار رهبر حزب اسالمی قرار بدهد تا آن 
د امرای سلف خو ره گراید و با این عمل تنگ نظرانه خو هنگهداشتــ را در کشور ویران شدۀ افغانستان زنده  ملیتها
 2 «گردد
او را می خوانیم  (تهایمل ریسابر )ــ  (پشتو زبانها تیحاکم)ــ  ( یروش ضد اسالم) ــ (سنت ظالمانه)، جمالتوقتی 

علی بوتو  رسال اخیر را بخوبی درک می کنیم، روزی ذوالفقا 5۰ستان و ایران در پاک مداخالت و شرارت های
دو نفر می تواند به عین بازی » :سرطان( گفته بود ۲6)بعد از کودتا سلیک هریسن)صدراعظم وقت پاکستان( به 

مردم غیر  بپردازند همان طوریکه آنها نقاط ضعیف ما را در یافته اند ما میدانیم که نقاط ضعیف آنها کدام است.
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ند به این اساس ما راه های داریم که با استفاده از آن می توانیم ها نفرت دار پشتون در افغانستان از سلطه، پشتون
  1۹74 ردسامب 1۰مصاحبه در اسالم آباد  3 «نیفزاید....داود را قانع بسازیم که به مشکالت ما 

 کوبیدند وها بریدند، رقص مرده نمایش دادند و میخ بر سر زنده را که چگونه سینه خانم ها  میدار بیادو همچنان ما 
که  بود )شبش فروش( شخصی بنام شفیع دیوانه حلقهاین و شهدای  انیکی از قهرمان و دهها جنایت و دهشت دیگر،

 .و چنین اعمال شان متوجه اهل سنت و پشتون های کشور بود می زد هقهقهمش می شاشید و دبه دهن مر
  می نویسد:که در آن  «خاندورۀ حاکمیت امیر امان هللا » در رسالۀ آقای محقق عنوانی است بنام:

 

 
 بدون شرح

 

 یو یده و چهره واقعبر مال ش یعمل و و فکر یم آزادوعد یوزگیرد لت و، ذ یزبون و ضعفزمان  مرور ر"... د
 یدامن زدن به جنگها عالوه هللا خان بر امان ریام گشت. انینما رنگیو ن خدعه ر،یتزو و مکر یپس پرده ها  از

به ضر وکشور ن ملت مسلما تضعیف یبرا اانگلیسیه مستقیم تیبه هدا کهی داخل نیخون یهای ریدرگ و یمذهب
 و فکری نداشتن استقالل ،یرودو مز ی، نوکرم دادنجارا ا رکا نیآنان ا یمو اسال یمل تیحاکم ن به استقالل وزد

از تقلید کورکورانه و اقدامات ضد اسالمی اش از بیگانگان مبنی بر  یت حکومت وطول مد در رای عمل و یآزاد
  4«سیستم حکومتی و سنتهای مردمی و اسالمی می توان ثابت کرد...... رتغیی
 ــ5۹و در صفحات)  کند یم یگونه جمع بند نیامان هللا خان ا حضرتیمحقق بعداً نوشته خود را در مورد اعل یآقا

 :است که ( کتابش تحریر داشته 61
 

 ؟؟؟؟.... در امور مذهبی خیلی بی عالقه بودــ  1
 بیدار از برعکس ادعای محقق و امثال او شاه امان هللا نه تنها مسلمان معتقد بود بلکه خود و نزدیک ترین اطرافیانش

 گران نهایت برجسته دوران
قندهاری، میر سید قاسم خان، بودند، یک نمونه کوچک آن )مولوی عبدالحی پنجشیری، مولوی عبدالواسع شان 

 عبدالهادی داوی، محمد انور بسمل، محمد ابراهیم صفا و بابا عبدالعزیز ، کاکا سید احمد.
  .باشند ی( مگریخان "ترجمان" و .... صد ها تن د یعل دری"ساعت ساز"، ح میماما ابراه ن،یلود

 

  ....؟؟؟؟نمود یو زندان دیرا تبع یمذهب یها تیــ علما و شخص 2
است( در  بغاوت گر و مخالف خود را به اصطالح )در طاق باال نه نشانده و عزت و اکرام نکرده یاسیس ینظام هر

 یــ محمود هاشم یــ صادق خالخال یخامنه ا یــ عل ینیهللا ها )روح هللا خم تیآ نیسال که گذشت ا 4۰در  رانیا
هللا  تیآ که دینموده بعد بما بگوئ بانیشود سر به گر یم ایکردند و هم چنان ا ی( کم کشتند و زندان رهیو غ یشاهرود
 لیبودند صرف به دل یو خامنه ا ینیکه در اول انقالب با خم گرید یو صد ها یموسو ،یهللا کروب تیآ ،یمنتظر
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 یاهل سنت اعدام و زندان ونیداده نه شدند؟؟؟ چه تعداد از روحان یو حصر خانگ یزندان دیآنها تبعهم نظر نبودن با 
  شدند؟؟؟ و گناه شان چه بود؟

 

 
 

 می نویسد: ،ف حجاب زنان در افغانستانکشتحت عنوان ــ  3
وقتی از سفر برگشت وی و خانواده اش بطور کلی عوض شده و بنام حمایت از زنان انجمنی دایر کرده و خانم »

ملکه ثریا برای اولین بار بدون حجاب در اجتماع ظاهر شده و اهداف انجمن را اعالم کرد که در نظر دارد که زنان 
ساخته و عقب ماندگی زنها را در بین جامعه برطرف نماید. این امر در  اروپاییرا همانند زنان  «؟؟؟»افغانستانی

عمار استدر کشور و مهمترین خوش خدمتی به  عنعنات ملی و سنتهای اسالمیو  ضربه به اسالمنوع خود بزرگترین 
ی م نشاتمحسوب می شد که ریشه اصلی آن از وابستگی فکری و سیاسی این امیر جنایتکار و دین فروش  نگرا

  «گرفت.
دوره  از افتخارات تحصیل و دفاع از حقوق زن که نیمی از جامعه انسانی را می سازدساختن،  بیداری و مکتب

استعداد ها و نوابغ از  ان نازنین هزاره ما انجام دادند کهسال اخیر نه تنها هموطن 18این کار را در امانیه است، 
ایشان متبارز شد، بلکه در فعالیت های سپورتی و هنری و اجتماعی سر آمد هم بودند)مسابقات آواز خوانی در ستاره 

ضربه به ) شمارا هم  آیا اینو دهها پروگرام دیگر(  اافغان ــ سکی و بایسکل دوانی نسوان در بامیان ــ کنسرت ه
 یدر دفاع از توسعه جوئ مهم وطن. آیا فرستادن جوانان دپس چرا جلوش را نگرفتی دی دانیم (اسالم و سنتهای اسالمی

برای تقویت اسالم عنعنات ملی و سنت های  نیکوییعمل مطلوب و کار « فاطمیون»ایران و جنگ در سوریه 
  است.اسالمی 

که خداوند برای  دکنینحیواناتی محسوب به پیروی از اخوند های ایران زن را در جمع هم  شما خدا کندآقای محقق 
 ولی .)صدای اخوند در منبر مسجد در یو تیوب موجود است(، اینکه مرد ها هراس نکنند چهره انسانی برایش دادند

و  آن راه دوستان، محمود طرزی، امان هللا خان و نهضت امانیه و ما شره روانبر عکس سید افغان شاگردان و 
   دیگر می دانیم.یک دانسته و هر یک را مکمل  اشرف مخلوقاتزن و مرد را مکتب 

 

و فرهنگی، از جمله برقراری روابط با دولت و دستگاه  از نظر سیاسی ارتباط تنگاتنگ با دولت های بیگانه»ــ  4
 «ت شناختن ان توسط یک دولت اسالمی.....یرسمه به رهبری لنین و ب اکمونیستهضد انسانی 

یه ــ ترک مصر ــافغانستان در آن مقطع با کشور های المان ــ فرانسه ــ ایتالیا ــ اتریش ــ پولند ــ روسیه ــروابط 
بر اصل دوستی متقابل و احترام همدیگر استوار بود، هیچ و هیچ سندی عالی  نهایتایران .... در یک سطح و 

با یک کشور ارجحیت قایل شده باشد. رژیم تازه تشکیل روابط سیاسی تاریخی وجود ندارد که افغانستان آن زمان بر 
شده شوروی به رهبری لنین با ادعا بلند باالی آزادی کارگران و دهقانان و خلق های تحت ستم از استعمار غرب 

 یدستگاه ضد انسان»اسالمی  اخوند های ایران ش را در آورد و افغانستان هم آنرا متوجه شد. اما چراا بزودی نقاب
 .و تا کنون روابط نهایت گرم و حسنه با آنها دارید رسمیت شناختیده را ب«  انیستهکمو

 

 اعتماد فراوان به دولت های بیگانه و دشمنان اسالم.ــ  5
ی که برای صلح یاببه ایشان داشتید  اعتماد فراوان بود که شما دوست اسالم همو نبود بیگانه هم فدراتیف روسیه

مانند اتحاد شوروی و روسیه  «دولت های بیگانه و دشمن اسالم»با را ایران  روابطو همچنان آنجا تشریف بردید، 
 ؟؟؟؟دچگونه توجیه می کنیو چین کمونیست  فعلی
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توجه به تجمل پرستی و عیاشی و آزاد سازی زنان به سبک کشور های غربی و اشاعه فساد و فرهنگ مبتذل ــ  6
 جدید.آنان تحت عنوان تمدن و ترقی 

 

 سواری بود حال موتر کادیالک سفارت خربهترین بازی طفولیت تان  دموجود است که گفتی شماآقای محقق! مصاحبه 
شهزاده و نواسه یک از خر سواری به کادیالک سواری رسیدی و  شما اید بگویمجاپان را خریداری کردی. ولی ب

فخر می گرد و مردم را در این می پوشید و به آن به لباس وطنی و تکه وطنی  (امان هللا خان یعنی) پادشاه دیگر
 .تا صنایع ملی رشد یابد مسیر شخصاً تشویق می نمود

های  و فیلم تجمل پرستی شما را به صراحت می توان دید« بین االفغانی مسکو»در جریان کنفرانس به اصطالح 
 .موجود است حاضر باش ها درست کنندهم تان را حتی یخن چپن  در آغاز جلسات کنفرانس کهشما 

 

و..... سر انجام امان هللا خان در برابر قیام استقالل طلبانه و حرکت سرتاسری مردم مجبور به فرار از کشور ــ  7
  «شد

 باز نگری دورۀ امانی»محی الدین انیس ــ  «بحران و نجات»فیض محمد کاتب ــ  «تحفة االنقالب»وقتی  آقای محقق
تون ـ پوهناولسن )استاد استا « اسالم و سیاست در افغانستان»ــ  دکتور عبدالرحمن زمانی «و توطئه های انگلیس

محمد صدیق  «افغانستان در پنج قرن اخیر»غالم محمد غبارــ  «ن در مسیر تاریخافغانستا»ــ دانشگاه( دنمارک 
افغانستان در عهد »و  محمد صادق خان مجددی «خاطرات سیاسی»حتی دو کتاب از خانوادۀ مجددی  وفرهنگ، 

..... را به دقت می خوانیم توطئه شوم بریتانیه را در سقوط و  داکتر فضل غنی مجددی« اعلیحضرت امان هللا خان
را  نظام امانیه، آوردن نادر خان اعدام ها و زندانی کردن ها و سر کوب وحشیانه روشنفکران و بیدار گران عصر

امروز اسنادی موجود است که ده ماه قبل چنانچه  که امان هللا خان مجبور ساخته شد از وطن برون شود. در می یابیم
ر کشی روسها به وطن ما، تحریکاتی صورت گرفت تا روس به افغانستان لشکر کشی نماید و برژنسکی لشک برای

ر آوردن جهادی ها ــ طالبان ــ سقوط جمهور کارتر تبریک گفت. بازیهای شریرانه د سدر روز تجاوز شوری به رئی
 .مه بازی های است برای بلعیدن مردم ماآوردن مجدد طالب همه و ه طالبان و آمدن ناتو و در راس امریکا ــ

مطالبی « تکفیر شیعیان در دورۀ امان هللا خان» به بعد( تحت عنوان 83محقق در بخش دیگر کتابش )صفحهآقای 
دارد  انیجر ایران آخوندیسال رژیم  4۰را تحریر و آنچه در  تحریف شده و افترا آمیز، غیر واقعی، مطلقا جعلی

در موضوع قتل امیر حبیب هللا  ، اوشمسی تا کنون( به دوره امان هللا چسب می زند 1357 شروع انقالب )یعنی از
 خان می نویسد: 

مکر و حیله پخته وارد آورد، چرا علی رضا امیر امان هللا چنین اتهامی را به علی رضا از روی تدبیر سخته و »
از یک سو قاتل اصلی و مسببات توطئه را می شناخت و از سوی دیگر شیعه مذهب بود. مگر نبود معمول که جان 

  «و مال شیعه مباح است و حالل؟
است که نهضت امانیه و شخص شاه هیچ نوع  یمحمد محقق اسناد و شواهد مستند تاریخی بی شمار آقایبه جواب 

را  )انحالل بردگی مردم هزاره :رساندندرا نمی پذیرفت و این پالیسی را در گفتار و عمل به ثبوت  قتعصب و تفری
 مذهب او تعلق ندارد. شیعه بودن و اعدام علی رضا خان قطعا و قطعاً به .امان هللا خان صادر نمود(

اوالً نقل قولی از اعلیحضرت امان هللا خان در اجتماعی در قندهار دارم که فرمودند:  محققآقای برای رد ادعای 
نزد من همه  نداریم، بلکه همه یک ملت هستیم و آنهم افغان. یو پوپلزای یاحمدزای ،یسن شیعه، هندو، هزاره،»

  «افغانها برادراند.
 

 که:دقت نمائید  می نویسم آقای محقق به آنچه بعد
در دفاع از  نهضت امانیه بود وفیض محمد کاتب هزاره دوست و مدافع ــ  1

  آن نظام با جانش بازی نمود.
ــ محمد مهدی خان چنداولی در دوستی و وفا داری به امان هللا خان شهید  2

 شد.
ــ مردم قهرمان هزاره نه تنها در محاربه استقالل بلکه در دورانی که امان  3

ام باغی و غاصب دزدان )حبیب هللا کلکانی( از قندهار هللا خان در مقابل نظ
 غزا را شروع کرد در صف اول با او بودند.

ناس سرش یزعما یعنوان یاحکام یهللا کلکان بیحب ،یدوره امان انیبا پاــ  4
 فهیشهاب، خل یقاض ،یچنداول ریجوانش یمحمد عل یعنی ،یمذهب جعفر

 ضینهضت( و ف نیمحمد حسشهید استاد غالم حسن )پدر استاد  ن،یمحمد حس
 یهموطنان هزاره را برا عتیرفته ب یزنگیمحمد کاتب، صادر نمود تا به دا

با قدر و پاس شناس هزاره در دفاع قاطع  حیشج تیو چون مل اورند،یب یو
فرستاده گان مرکز جواب رد دادند،  از سلطنت امان هللا خان برآمدند، و به
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لت و کوب آنها را داد، که متاسفانه کاتب  هللا به خشم آمد و امر بیحب
در حدود  کهی" در حالاوشده  ضیضربات بشدت مر نیمورخ در اثر ا

مملکت نوشته و در  خیو نا چاپ را در تار یپنج هزار صفحه چاپ
به مشقت لت و  ده،یزحمت ها د یگ سندهینو شهیو پ تیجنبش مشروط

  سپرده بود " نیجان به جان آفر انه،یکوب وحش
 

 دلیـر کشد بـه بـب را روشان جـک انهـزم
 است که راست بود خار چشم افالک هر

 « دلیب»     
 

نو جوان قهرمان شهید و سر انجام حماسه ساز بزرگ تاریخ، ــ  5
غالم نبی خان چرخی  عبدالخالق هزاره در دفاع از )پشتون سنی مذهب

نزدیک  از کدر های برجسته دوره امانیه و دوست که( و خانوادۀ شان
امان هللا خان بودند، نادر خان را به قتل رسانید که در این  اعلیحضرت

 عبدالخالق          سر به نیست شدند.هم راه همه خانواده او 
 

و فکر  یعد م آزادو یوزگیذلت و در، یضعف و زبون ند دهه اخیردر چ خود فکر کنید که:! خواننده نهایت محترم
 رنگیخدعه و ن ر،یمکر و تزو یپرده ها  از پسچه کسانی  یچهره واقعمال شده و  ای همه مردم بربر هاکی عمل
 .است هگشت انینما

ه که ب یداخل نیخون یها یریدرگو  یمذهب یدامن زدن به جنگها بیائیم با وجدان سالم باندیشیم که کدام افراد در
 یمل تیمحاکو  ضربه زدن به استقاللو  ملت مسلمان کشور فیتضع یبرا دیگرانایران و پاکستان و  میمستق تیهدا

 .بکند که صد دشمن نمی توانست ه اندکار را انجام داد نیا وطن یو اسالم
ت وبثبه  با صد ها سنددهه اخیر  سه چهاررا در طول  عمل یو آزاد یفکرنداشتن استقالل  ،یو مزدور ینوکر

 دیدیم که شامل حال چه کسانی است.
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