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 2019/ 1/2                                                                کاندید اکادمیسین سیستانی 

 هاشمیان بجواب داکتر توضیحات داکترسید عبدهللا کاظمبرمکثی 

 تاریخ غبار «سری دربار حزب»ن رفتزیرسوال  و

  )قسمت دوم(

هاشمیان هنگام نشرش درافغان هللا اعتراف میکنم که من توضیحات داکتر صاحب کاظم را در جواب داکتر سید خلیل 

جرمن آنالین ندیده ونخوانده بودم،علتش را نمیدانم. ولی درماه جنوری سال جاری وقتی اتهامات قتل پدر به شاه امان 

هللا را در فیسبوک دیدم،برای تردید این اتهام به تحقیقات داکتر صاحب کاظم در باره اسرار شهادت امیر حبیب هللا 

آن  ت شان،توضیحات داکتر صاحب کاظم را دیدم وبعد از مطالعهالمجموعه مقا دم. در بخش هشتم مراجعه کر...خان 

 ۲۰۱۹/ ۳۰/۱تقدیم میشود. سیستانی  لا تبصرۀ زیر را نوشتم که ذی

 :برتوضیحات داکتر کاظمتبصرۀ من 

محتوای گزارش و نحوۀ قتل امیر از که به است داکتر سید عبدهللا کاظم  به نظرم، اولین محققی    

سوی "حزب سری دربار" شک وتردید نشان داده وقتل امیر حبیب هللا را نقشه وپلن انگلیس 

درهمدستی باعناصر مورد اعتماد آنکشور در دستگاه امیر حبیب هللا خان دانسته، شایعات و 

د، با دالیل وبراهین منطقی رد برداشتهای را که درآن دست امان هللا وشجاع الدوله را دخیل میدان

 میکند.

قتل امیر توسط شجاع الدوله خود بجواب داکتر هاشمیان،داکترصاحب  کاظم ، درفقره اول توضیحات 

این راویت را یک شایعه برای بدنام کردن ومردود پنداشته  شجاع الدوله پسراز قول خان غوربندی، 

قدرتی نداشت ودرخارج ازکشور بود وکسانی دیگر که او دانسته  است، آنهم درزمانی شاه امان هللا 

 درافغانستان برسرقدرت بودند که خود مظنون قتل بودند.

باریک بینی و با ، بجواب داکتر هاشمیان فقره دوم اتتوضیحکاظم دررداکتعلوه برنکته مهم فوق ، 

ستی واعتماد موجود بود ، دوراندیشی استدالل میکند که اگردر میان امان هللا خان ونصرهللا خان دو

ا چنین تعهدی صورت گرفته باشد،  چه لزومی به سوگند درحاشیه قرآن دیده میشد؟ واگراحیانا

درحالت عهد شکنی  از سوی یکی، دیگری میتواند آن عهد وسوگند را به رخ عهد شکن بکشد. 

 خان دست به قیام علیه چرا امیرنصرهللا خان آن تعهد را در روز امارت خود ویا هنگامی که امان هللا

 ۱۲او زده بود، علنی نساخت؟ به این صورت داکتر صاحب  داستان تعهد امان هللا خان را با امضای 

 درحاشیه قرآن را زیرسوال می برد.  دیگر نفر  ۱۰-

 "حزب سری وجودکاظم، دربند ششم ،شک کردن به  صاحبسومین نکته مهم دراستدالل داکتر
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شهزاده امان هللا ،سردار نصرهللا خان، نادرخان ، وسردار  خاصی چوناشاز یدربار" با ترکیب

این یکجا شدن  داکتر کاظم .محمدولی خان دروازی وشجاع الدوله وغیره است،عبدالقدوس خان 

ممکن نبود آنها در که غیرممکن تشخیص داده میگوید سیاسی را با سه گونه افکار وتمایلت  افراد

 کاظمیک موضوع کلن سیاسی با هم همفکر وهمنظروهم عمل باشند. به این صورت داکتر صاحب 

 سوال می برد. زیر ستان وجود حزب سری دربار رادا

لم از قکتوبی خودغبار، در تاریخ خود سردارعبدالقدوس خان را دشمن مشروطه خواهان شمرده و م

 "میکروب"را « مشروطیت»نقل میکند که در آن  را عنوانی شمس المشایخ  سردارعبدالقدوس خان

 ی علمای قندهارنتیجه استفتا (۱۲۹۹/۱۹۲۰سرطان سال) ۲۶این مکتوب در( ۸۰۳ص)است.نامیده 

مکتوب توجه شود:وعلج آن  جلت زیر ازبه  .را به شمس المشایخ ونورالمشایخ فرستاده است

وبعد از آن برای تعلیمات  " دانست.اینست که؛از طرف شرع انور مشروطه طلبان را باید واجب القتل

علوم جدید دست وآستین باالنمود. خواستم که در قندهار نیز تعلیم علوم جدید راجاری نمایم، لیکن 

ت که از علمای اینجا سوالی نموده " از بین برده شود از آنسباید میکروب مشروطه"بحکم شرع 

این اشارات نشان میدهد که سردار  (۸۰۳ص )«وجواب گرفتم و وبه غرض استحضار شما فرستادم.

 بچشم بسیار بد می دیده است ولهذا بهعبدالقدوس خان جزومشروطه خواهان نبوده وآن حرکت را 

بوده وهرگز امان هللا خان ومحمدولی خان وشجاع الدوله محمودطرزی وشاه  شمن لحاظ فکری د

  درگروه شاه امان هللا ومحمودطرزی نبوده است.

 :ها منشاء غلط فهمی

" را خوانده اند، بدون شک حزب سری دربار"روایت کسانی که تاریخ غبار وهمه نظرمیرسد به 

بدان باورکرده ودر نوشته های خویش به آن استناد جسته اند، زیرا غبار درتاریخ خود همواره از 

با تمجید وتکریم یاد کرده است  به عنوان یک جوان بیدار ومحورفعال روشنفکری در دربارامان هللا 

ۀ جنبش مشروطیت ومرام شان بدون سند در بارغبار را  انسخنتمام  گانخواننداکثروبه همین خاطر 

شک ،[به استثنای داکتر صاحب کاظم] «حزب سری دربار»ودر باره موجودیت میکند ومدارک قبول 

 به نتایجی میرسند که یک زمانی من رسیده بودم.وتردیدی بخود راه نمیدهند وبنابرین 

نام می برد وضمن ربار" ( از "حزب سری د۱/7۲5،جخود )افغانستان مسیرتاریخ غبار، در تاریخ

 یک غلط تاریخی آماده میکند ه امان ذهن خواننده را برای پذیرفتنتوصیف وتعریف از شهزاد

هستۀ تحول درنفس در بار نیز نشو ونما میکرد. اصلح طلبان لیبرال درباری از روش امیرحبیب هللا ومینویسد:" 

دور یکی ازاعضای خاندان شاهی جمع شوند. این شخص  منزجربودند. چون خود قدرت حرکتی نداشتند، باید  در

سردارنصرهللا خان نبود، زیرا او با آنکه مرد ضد استعمار وخواهان استقلل کشور بود، در ادارۀ دولت دلبسته گی به 

نظام قرون وسطایی وسلطنت مطلق العنان شخصی داشت.... پس یگانه شخصی که در آن خانواده مورد توجه 

بار قرارگرفت، عین الدوله امان هللا خان جوان صاحب نظر و ترقی خواه زحمتکش ومتواضع بود که به  لیبرالهای در

زودی در رأس یک حلقۀ متجدد در بار قرار گرفت و او توانست نایب السلطنه را به حیث رئیس این انجمن سری 

ین برده شده وجایش به نایب السلطنه شامل نقشۀ کودتای نماید، که درنظر بود امیر در جلل آباد توسط عسکراز ب
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داده شود. نایب السلطنه هم برای تحصیل استقلل واصلح اداره داخلی مجاهدت نماید. نایب السلطنه که از دولت 

انگلیس متنفر وازادارۀ برادر ناراض بود، پذیرفت. ده دوازه نفر از اعضای جمعیت سری عهد نامه یی  درقرآن 

 (7۲۵،ص۱)غبار، ج "سپردند. سردار تحریر وامضاء نموده به

غبار نام امضا کنندگان این تعهدنامه را نمی برد ولی از کسانی که در دربار هوا خواه شهزاده   

در دربار اشخاصی چون محمدولی خان وشجاع الدوله خان وغیره، در :»امان هللا خان بودند، اینطورنام می برد

نادرخان وبرادرانش( ودر خارج هردو رجالی چون فضل محمدمجددی)بعدها سپهساالر منظوراردو افسران بزرگی)

شمس المشایخ(، سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله ویک عده دیگرهمه طرفدار عین الدوله امان هللا خان بودند. 

ا درایام وکالت سلطنت که سال دوماه در پایتخت  ا اطراف او را می شناختند مخصوصا ود، ب می مردم کابل وقسما

بازرسی او را به امورمردم واستغاثه کنندگان ومحبوسین دیده و به او حسن نظر داشتند. کسیکه او را جداا مراقبت 

میرزا محمدحسین خان مستوفی الممالک بود که هر حرکتی را درکابل اعم از نشرات مخفی ویا فیر  وتعقیب میکرد،

، درحالی که چنین نبود وعین الدوله وحلقۀ دربار چون هدف عمده برامیر وغیره را به گردن عین الدوله بارمیکرد

یی در پیش داشتند،ابداا دست به کارهای بیدارکننده وتهدید آمیز نمی زدند. معهذا امیر]بنابر راپورهای مستوفی 

ر وساطت الممالک[برعین الدوله ظنین شد و او  ومادرش را مورد تهدید حبس و طلق قرار داد. مگر این هردو براث

 (7۲۶، ص۱غبار، در مسیرتاریخ، ج )«نائب السلطنه نجات یافتند.

یکی از اهداف مشروطه  چون :کهخواهد بود  میشود اینکه ازاین روایت غبار گرفته ای نتیجه 

رهبران  امیر از سویتصمیم قتل بنابرین  ،لیسها بودخواهان ،  حصول استقلل افغانستان از انگ

 گرفته شدمحمدولی خان وشجاع الدوله وچند نفر دیگر؟[ ، امان هللا خانحزب سری دربار ]از قبیل 

برای آنکه  شایعه مورد قبول  ؟؟؟.دنبه سردار نصرهللا خان سپردامضاء کرده و درحاشیهٔ قران 

این شایعه در  توسط عبدالرحمن لودین، امیر در شوربازارکابلعلیه سوء قصد قرارگیرد، موضوع 

باز گشت  درکرده بود وامیرجنبش خطر جدی را متوجه افزوده میشود تا نشان داده شود که آن عمل 

دستی نمودند پیش جان خود، بنابرین اشخاص موظف برای نجات سزای آنها را میدادخود ازلغمان 

بدون تردید  ( 7۴۱و   7۲۶صفحات ،غبار ).از مرگ نجات دادند تمام کردند وگروه خود را وکار امیر را

 .به عنوان یک مورخ زندان دیده می باشدبه غبار اعتماد خواننده نتیجه گیری ناشی ازیک ین چن

حزب سری "که روایت خواهد بودنخستین محققی به نظرم،کاظم سید عبدهللا داکتر  خوشبختانه

برآن شک  ندانسته و واردقتل امیر را از سوی مشروطه خواهان  وریسته گنبا دید انتقادی  "دربار

ی نامه ادنوشتن تعهکاظم با داشتن شم قوی سیاسی خود دریافته است که، آقای استاد نموده است. 

از سوی امان هللا خان با امضای ده دوازه  نفردیگر وسپردن آن به سردار نصرهللا خان،دور از عقل 

نین سندی درمیان می بود، امان هللا خان هرگز در برابر کاکایش دست به ومنطق سالم است. واگر چ

قیام وطغیان نمیزد، زیرامیدانست که عمویش سوگند وامضای او را بمیان خواهدکشید وآنگاه در 

جامعه مسلمان افغانستان صدمه بزرگی به حیثیت واعتبار او وارد خواهد شد. پس  چنین سندی در 

 گز نبوده ونیست.حاشیه کتاب مقدسی هر

 سلطنت امان هللا شاه کتاب " ،میتوان افزودنظر داکتر صاحب کاظم  برای تقویت کهری گچیزدی
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 م۲۰۱7 /۱۳۹۶"آخرین تألیف عزیزالدین پوپلزائی است که در سالواستقلل مجدد افغانستان

قول پدرخود چگونگی آغاز سلطنت شاه امان هللا خان را ازدرکندهار به چاپ رسیده است. پوپلزائی 

خاطرات پدر خود دراین در هیچ جایی از که مدیرقلم مخصوص شهزاده امان هللا بوده نوشته است او 

 "  نام نبرده است. حزب سری دربارکتاب از "

و محمدابراهیم خان سرپروانه شهزاده امان هللا پدر پوپلزائی نظام الدین خان منشی دفتر عین الدوله 

و ازاشخاص بسیار نزدیک ومورد اعتماد عین الدوله بودند،  هللا خانامان ازوابستگان مادری 

قومی و پیوند خاندانی، می باید قبل از هرکسی دیگر این اشخاص شامل چنین پارتی  توبرحسب سن

ط شاه هم از آن ومی بودند، اما آنها از وجود چنین پارتی یا حزب سری اطلعی ندارند و بعد از سق

ا درهیچ صفحه ای ازتعهد کتنبی شهزاده  عین الدوله آنهم درحاشیه قرآن اسم نبرده اند.علوت ا

 وسپردن آن به عمویش سردار نصرهللا خان ذکری دیده نمیشود. 

، نکته دیگری که انسان را به موجودیت چنین حزبی دچارتردید میکند، حضور ه براینعلو    

یب وگزارش از حرکات وسکنات همیشگی جواسیس مستوفی الممالک محمدحسین خان برای تعق

عین الدوله ومادرش علیاحضرت حتی در داخل حرم شاهی بود. اگر چنین حزبی وجود میداشت آیا 

میتوانست از چشم جواسیس وگماشتگان خاص مستوفی الممالک پنهان بماند. منبع روایت 

به اعتبارگذشته  غبارمعلوم نیست، وتا کنون هرکس که این گزارش را در تاریخ غبار خوانده است،

 سیاسی او مبنی برمخالفت با سلطنت وسیاست خانواده نادرشاه  آنرا باور کرده است. 

در بارۀ روایت  حزب سری دربار  "جنبش مشروطیت"  خود در کتابنیز  مرحوم علمه حبیبی

" نوشته حزب سری دربارکتاب زیرعنوان " آن" خود را ابراز داشته است. حبیبی درشک وتردید"

درباره این مطلب نویسنده این سطور از اشخاصیکه در آنوقت جوان و دخیل حلقه های  " میکند:

بدین تفصیل چیزی نشنیده روشنفکران بودند]منظورعبدالرحمن لودین وعبدالهادی داوی میباشند[، 

سپس آنچه را غباردرمورد حزب سری دربار بیان کرده، نقل میکند وهمراه  (جدید پچا۱۳۵")ص ام

مسئاله بدوش راست ودروغ یعني ) "العهدة علی الراوی "آن این نکته را متذکر میشود که:  با

 .روای است(.قید چنین سخنی دریک نقل قول اظهار"شک وتردید" است، نه تائید نقل قول

تائید   یکنظردرنام نمی برد،وامیر حبیب هللا خان دربار دراز حزب سری فیض محمدکاتب، نیز

کاتب آنجاکه ازحکایت مل غلم محمدخان :ان در قتل پدرش نقشی  نداشته استمیکند که امان هللا خ

از حالت کابل نزد نصرهللا خان یاد میکند، میگوید که امیر نصرهللا خان او را بحضور پذیرفت 

ارگ[ شرفیاب شاهی]لخانه درگمن »مل غلم گفت: .ل را از زبان او صادقانه جویا شدواوضاع کاب

حضورش گشتم و پیشتر از من صالح محمد خان نائب ساالر و محمود بیگ طرزی و محمود سامی 

حاضر آمده موجود بودند و آدم فرستاده اعتماد الدوله و بابا محمدسرور خان و قاضی القضاة و 

و ناصیهٔ حالش غیره اعیان بار و اهل کار را امر احضار فرموده، آدم ها فرستاده بود و من از جمال 

درک کردم که مصیبت بزرگی به روی روز آمده خواهد بود، زیرا که هرچند خود داری می نمود 
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خویش را ضبط نتوانسته اشک از دیده اش بی اختیار جاری و خودش درعالم بیقراری بود تا که 

ا برآورده اعداد رجال لشکری و کشوری گرد آمده انجمن شدند. بعد اعلیحضرت امیر ما صحیفه ای ر

و به روی میز نهاد و فرمود که خانهٔ ما خراب گردیده اعلیحضرت سراج الملة والدین پدر تاجورم را 

واعتماد الدوله نامه را از زیر .....در کله گوش شهید کردند و این را گفته زار زار بگریست

  [۶7۱، قسمت سوم، ص۴سراج التواریخ، ج]«میزبرداشته به خواندن شد.

هزاره علوه میکند که پس از اتمام فرمان امیرنصرهللا خان، امان هللا خان به سخنرانی کاتب 

پرداخت وعلل بدگمانی وتردید های خود را نسبت به کاکایش برشمرد ودر آخر شمشیراز نیام کشید 

واز شدت غیظ غلف شمشیررا درهم شکست و گفت تا انتقام خون پدرم رانگیرم، این شمشیررا 

رغلف نخواهم گذاشت. و اشک دوباره از چشمانش جاری شد وغریو وزاری از مردم دوباره د

برخاست و همه حضار همدلی خود را با فداکردن جان ومال خود به آو ابراز داشتند وازوی خواستند 

تا امرامارت را قبول کند. امان هللا خان برای قبول امارت خود دوشرط پیش کرد: یکی گرفتن خون 

 .حضار استقبال گردید بتحصیل استقلل کامل کشور. که هردو از جانپدر ودوم 

این روایت مل غلم محمد نیز میرساند که شاه امان هللا در توطئه قتل پدرش دست نداشته  

است،وانگلیس را مسبب این قتل میدانسته است وخوداگر دست می داشت،ممکن نبود که برای پدر 

ا او هنرمند تیاتر یا سینما نبود که  اکت وادای پدرمرده ها از اعماق وجودش اشک بریزد، زیر

 راتمثیل کند  ودرسوگ پدر اشک تمساح  بریزد.

 بود؟رفقای محمداختر  غبار ازیا آ

رئیس روایت میکند که غبار از جمله رفقای محمداخترخان پسرناظر محمدصفرخان ]پوپلزائی 

ئه قتل شاه امان هللا را توطت امیرنصرهللا خان[ بود.محمداخترخان همان کسی است که ستخباراا

به تحریک محمداختر  بروایت پوپلزائی ،گروهی که  .موفق نشددر بند قرغه سازمان داده بود ولی 

امیرنصرهللا خان بشمول قاری وهواداران همگی ازکارمندان  حاضر به ترور شاه شده بودند

شدگان بعد از استنطاق دستگیر .لومی ومیرزانایب شاعرومنشی خوشنویس بودندعبدالرحیم ع

درحضور شاه وقاضی القضات به جرم خود اعتراف کردند وگفتند به تحریک ورهنمایی محمداختر 

وقتی عساکر برای دستگیری محمداختر، خانه او را بمحاصره  .دست به چنین کاری زده اند

 پوپلزائی، سلطنت امان هللا شاه،) .وعاقبت کار خود با تفنگچه خودکشی نمودکشیدند، محمداختراز ترس 

ا از او پرسید که اگر رها شوی](۱۹۶ص  باز چه  اما غبارمیگوید که محمداختر گرفتار وشاه شخصا

ملء  غبار، [7۴۹صغبار، "].اگر رها شوم بازهم تراخواهم کشت": ؟ مردجواب دادمیکنی

ص ]دانسته استبرای طرح ترور شاه  اخترمحمدمحرک  راگماشته انگلیس ی پشاورعمادالدین 

وتذکرمیدهد که  خانم نایب السلطنه میداند عالیه بیگمپوپلزائی محرک این سوء قصد را  اما.[7۴7

بعد از انتقال سردار نصرهللا خان از برج جرثقیل به سراچه ارگ، دوستان ومخلصان وازجمله 

بعد از کشف این توطئه بود »  محمد اخترخان به دیدار سردار نصرهللا خان رفت و آمد میکردند.
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براو سخت گرفت  و ارگ به برج جرثقیل فرستاد شاه دوباره سردار نصرهللا خان را از سراچهکه 

[20۳ -۱۹۶ صص پوپلزائی، سلطنت امان هللا شاه، ]"تا درگذشت.
  

  بررسی کرد؟ را چگونه بایددو روایت  این

ا آن  کدام یک را بحیث منبع ثقه میتوان پذیرفت ودیگری را بحیث روایت غیر ثقه مردود دانست. طبعا

قول نزدیکترین شخص به شاه ودربار وشاهد وناظر واقعه ترور شاه بوده روایت که از 

است،اعتبارش نسبت به روایتی که خود متهم به رفاقت با طراح ترور شاه بوده است، بیشتر،واضح 

 تر وپذیرفتنی تر است.

اشخاص نزدیک ومورد اعتماد یکی از  ، پدر پوپلزائی نظام الدین خاندراینجا باید یاد آورشد که  

امان هللا خان را تا پایان سلطنتش یاد  که تمام وقایع روزمره عهدوعلیا حضرت بود امان هللا شاه 

 تاروزی آنها را به چاپ برساند. بودسپرده  ]بعدها خطاط  ومورخ[داشت کرده وبه پسرخود پوپلزائی

ست اول وقابل اعتباراست،زیرا پدرش شاهد بنابرین مدارک پوپلزائی، دراین زمینه از جمله مدارک د

وروایت او چنانکه درباال دیده شد،درست  وناطر اوضاع و ووقایع اطراف شاه امان هللا بوده است.

برعکس روایت غبار است.پوپلزائی میگوید محمداختر به عساکری که برای دستگیری او خانه اش 

دکشی زد. ولی غبار، از دستگیری محمداختر را به محاصره کرده بودند ، تسلیم نگردید ودست بخو

وسوال وجواب شاه امان هللا بامتهم اصلی سخن میزند. غبارنیز ازدوستان محمداختر بوده است 

وروایتش باید ازبان شاهدان صحنه تحقیق باشد. به نظرمیرسد که محمداختر بعد ازفیرتفنگچه 

اوی وآماده پاسخ گوئی گردیده وبه شاه برشقیقه خود بشدت زخمی شده ولی نمرده است وبعد از تد

 جوابی داده است که غبار آنرا ثبت کرده است.

به اتهام همین قضیه مورد سوء ظن  وتحت نظارت بنابر رفاقت خود با محمداخترخان درهرحال غبار

 ،برجسته بود سندهیقوماندان امنیه  شجاع الدوله خان قرارگرفت. چون غبار شخص زرنک و نو

که مدیر جریده ستاره افغان وهنگامیکرد  تیخود را در قطار هواداران شاه امان هللا  تثب یبزود

، خانمنهاج الدین شینواری با هیات ناقلین به قطغن فرستاده شد ، غبار با ضمانت شجاع الدوله 

د، بحیث مدیر جریده ستاره افغان مقررگردید وهنگامی که شجاع الدوله بحیث والی هرات تبدیل گردی

 غبار را با خود به هرات برد.

ش مدیر جریده  ۱۲۹۹ملمنهاج الدین شینواری درسال » روایت پوپلزائی دراین زمینه چنین است:

مذکور)ستاره افغان( مقررگردید.در برج جوزای سال مذکور وقتی مهاجرین هندی وارد کابل واز اول 

ف مجلس مهاجرین درجمله هیئات سرطان بطرف قطغن نقل داده شدند، مل منهاج الدین از طر

موظفین ناقلین بهمراه محمدامان خان حاکم مهاجرین فرستاده شد.وبعوض او میرغلم محمدحسینی 

وسبب مقرری غبار این بود که مذکوررفیق  اخترمحمد )غبار( مدیر جریده ستاره افغان مقررشد.

بقید نظرشجاع الدوله  -ن هللا[پسرناظرمحمد صفرخان بود وبعد از واقعه قرغه]توطئه ترورشاه اما
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خان وزیرامینه سپرده شده بود وبقرارمعرفی وزیر امنیه به نگارندگی جریده مذکوروبه تضمین خود 

ووقتیکه وزیرامنیه بحیث وزیرتنظیمیه هرات عزیمت نمود، غبار را درجمله هیئات  او فرستاده شد.

 (۱۲۶ ، ص)پوپلزائی، سلطنت شاه امان هللا« معیتی خود بهرات برد.

اولین باری است که با چاپ کتاب پوپلزائی مطلع میشویم که غبار در قضیه محمداختر مورد  این

قرار گرفته است.غبار خود دراین مورد چیزی  ه وتحت نظارت قوماندانی امنیهسوء ظن قرارگرفت

بهتر درک باشد،خود شده ننوشته است، ولی اگربه  اتهام توطئه ترور شاه ، تحت نظر قرارگرفته 

با شجاع الدوله غوربندی رئیس تنظیمیه هرات  ظاهراا به عنوان  او میکرده است که همراه شدن

است. درچنین صورتی میتوان بوده  دراصل  تحت نظرگرفتن اولی همکارنزدیک رئیس تنظیمیه، و

اداشته تصورکرد. آیا ممکن نیست این سوء ظن او را و ،بد چنین حالتی را بر روان غبار تاثیرات

حزب سری »( یعنی وجودبدون منبع وسندجعلی)روایت یک باشد تا انتقام این اتهام را بوسیله ثبت 

برنامه قتل امیر حبیب هللا بوسیله آن حزب ، به شیوه ای بگیرد که تا امروزهرکه آنرا  و« دربار

فهمی وسوء  منبع مهم غلطروایت یک میخواند فکرمیکند، امان هللا قاتل پدرش بوده است.واین 

        رای اکثریت خوانند گان شده است! برداشت  ب

 نتیجه:    

افسانه "حزب سری دربار" بمنظور قتل امیر حبیب هللا وجانشین کردن موقت برادرش نایب السطنه، 

وسپس امضای ده دوازده نفراعضای آن حزب در حاشیه قرآن وسپردن آن توسط امان هللا خان به 

عمویش، و بعد قتل امیر پخش این شایعه که شجاع الدوله غوربندی امیرحبیب هللا  را به قتل 

انیده، این همه روایات وپیش بینها وزمینه سازی ها  برای یک هدف است تا امان خان را هم رس

قاتل پدر وهم عهد شکن معرفی کند.  خوشبختانه دانشمندحقیقت جوی افغان داکترصاحب کاظم با 

د روایات مختلف دراین زمینه ، به این نتیجه  دست یافتنوتجزیه وتحلیل همه جانبه تحقیقات وسیع و 

که هرنوع اتهامات برخاسته از داستان حزب سری دربار برای قاتل نشان دادن شجاع الدوله 

امیر حبیب هللا  قاتل چیزدیگری نبوده است،  شاه امان هللا ،ننده کبدنام غوربندی، بغیراز شایعات 

ضغیر اجنت انگلیس بوده است که با پلن انگلیس درهمدستی با عناصرپرنفوذ  خان مصطفی 

اطراف  امیرصورت گرفته است و بعد،درترکیه  قبل از انجام ترور اتا ترک ، دستگیر و در حاشیه  در

استنطاق خود به قتل امیر حبیب هللا اعتراف کرده است . از دانشمند بزرگ  وصاحب نظر داکترسید 

به مانیز عبدهللا کاظم سپاسگزارم که با توضحیات جامع وعالمانه خود، حقیقت را برمل ساختند و 

این درس مهم را دادند تا مسایل تاریخی را با دید انتقادی ارزیابی کنیم  وفریب ادبیات جذاب وزیبای 

    نویسندگان سیاسی را نخوریم .   

 پایان
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