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 1۸/۰۸/2۰1۸             عبدالباري جهاني
 

 د استقالل ورځ
 

امان هللا خان په مشرتوب، د نړۍ له ترټولو ستر استعماري طاقت نهه نیوي کاله مخکي، افغانستان، د اعلیحضرت 
دا ورځ په افغانستان کي په جم او جوش لمانځل سوې  چېبرټانیې څخه بشپړه آزادي تر السه کړه. په کار خو دا وه 

و ویو غمیزهره ورځ یې له جنازو او ن چېوای؛ خو له یوې خوا د افغانستان غمجن او کړکېچن حاالت، او بې امنیتي، 
سره ملګرې وي، د دې مبارکي ورځي د لمانځلو اجازه نه ورکوي او له بلي خوا موږ ټول د سر په سترګو ګورو 

که له افغانستان څخه، یوه پېړۍ مخکي، یوه هیواد د استقالل حق سلب کړی وو نن هغه حق  ډېرو زیاتو قدرتونو  چې
ټولو خارجي او داخلي چارو کي یې مستقیمي او غیرمستقیمي الس  هخه الندي کړی او یا لږ ترلږه پاو ګاونډیانو ورڅ

 وهني کوي.
 

د افغانستان له استقالل او په دې هیواد کي له عصري اصالحاتو سره د اعلیحضرت  چېپه دې کي هیڅ شک نسته 
استقالل او، د  د هیواد له چېامان هللا خان نوم تړلی دی؛ او هغه د خپل قدرت په ټوله لس کلنه دوره کي وښودله 

د هیواد د استقالل او نېکمرغی  چېاولسونو د ژوند د بهترولو په منظور، له عصري اصالحاتو سره لېونۍ مینه لري؛ 
 د چېغورځوو  دښمنانو د خپلو هیلو پوره کېدلو ته پرې نه ښود. خو په دې برخه کي باید یوه خبره له پامه ونه

امیر حبیب هللا خان هم مینه درلوده او که ژوندی پاته سوی وای نو نن ورځ به افغانستان له استقالل سره د هغه پالر 
 د افغانستان له استقالل او حتی عصري اصالحاتو سره د امیر حبیب هللا خان نوم یادېدالی. 

 

امیر حبیب هللا خان، د انګرېزانو د ټولو اعتراضونو سره سره، د لومړي نړۍ وال جنګ په لومړیو کلونو کي، د 
ترکیې او جرمني ګډ هیات ته په کابل کي د اوسېدلو اجازه ورکړه او د هغه د پاچهی په دوران کي د هند آزادي 
غوښتونکو راجا مهیندراپراتاب سینګه، مولوی عبیدهللا سیندهي، مولوي برکت هللا او نورو په کابل کي د هند لپاره د 

نګرېزانو د محسودو د پاڅون د ځپلو فیصله وکړه نو کال کي ا 1۹1۷په  چېقتي حکومت اساس کښېښود. کله مؤ 
یمه که برټانیه په هغه س چېحبیب هللا خان د برټانوي هند حکومت ته یو لیک واستاوه او په هغه کي یې ورته ولیکل 

کي نرم سلوک غوره نه کړي او سختو اقدماتو ته الس واچوي نو په سرحد کي به عمومي ناکراري جوړه سي او دا 
 ۹۹دواړو هیوادونو تر منځ د جنګ د پیل کېدلو سبب سي. آدمک ص  ښایي د

 

غه امیر او د ه چېکال د ډسمبر پر دوه ویشتمه په کابل کي د برټانیې استازي رپوټ ورکړ  1۹1۸د  چېآدمک لیکي 
 ېچافغانستان د سولي په کنفرانس کي برخه واخلي او دوی له دې امله ناراض دي  چېد شورا غړي جدي هیله لري 

 په رسمیت وپېژني او په دې کي ۍبرټانیه د هغه هیواد خپلواک چېبرټانیه ولي دغه امتیاز نه ورکوي. امیر غوښتل 
به د نړۍ له نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړېکو درلودلو آزادي هم شامله وي. مګر لندن دې امتیاز ورکولو ته 

اوس ال د دې وخت نه دی راغلی او په دې  چېفورډ فکر کاوه حاضر نه وو... د برټانوي هند ویسرا الرډ چیلمس
امیر به له برټانیې څخه د  چېبرخه کي به پخپله د امیر غوښتني ته انتظار وباسي. مګر ویسرا ته دا څرګنده وه 

 هبشپړي سیاسي آزادی، د خاوري په برخه کي امتیاز، پیسې او په اینګلینډ کي د استازي درلودلو غوښتنه کوي. هغ
 1۰۵-1۰۴کتاب ص ص 

خپل هدف ته د سوله ایزو او قانوني الرو  چېامیرحبیب هللا( غوښتل مګرده )»... امریکایي مورخ چارلس میلر لیکي
ې ېر مهم رول یکه افغانستان په جنګ کي برخه نه ده اخیستې، نو ډ چېورسېږي. او په حقیقت کي، ده فکر کاوه 

د هند له خاوري څخه بهر په فرانسه،  چېد هند پوځیانو وکړای سوای  چېدا زما برکت دی  لوبولی دی. ده ویل
، د جنګ په دوران کي، له متحینو سره پر دونه حیاتي همکاري چېیورپ او مصر کي وجنګېږي. او دی پوهېدی 

 کال په پای کي حبیب هللا 1۹1۸د  چېبه یې څوک سترګي پټي نه کړي او بې عوضه به پاته نه سي... مګر کله 
افغانستان ته باید د ورسای د سولي په کنفرانس کي د برخي اخیستلو اجازه  چېویسرا الرډ چیلمسفورډ ته ولیکل 
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ورکړه سي نو د ده د انتظار په خالف، د ده ملګرو چنداني د ده د ملګرتوب او وفاداری قدر ونه کړ. چیلمسفورډ 
ه یې په دونه صراحت ونه ولیکل مګر د برټانیې د مغشوشو د امیر غوښتنه چټي او بېځایه ده. البته امیر ت چېولیکل 

د برټانیې حکومت هم دغه نظر لري. حبیب هللا وروسته جدي لهجه غوره  چېډیپلوماټیکو کلماتو څخه دا څرګندېدله 
ه باید د یوې لیکلي موافقتنامې پ چېکال د فبروري د میاشتي په سر کي چیلمسفورډ ته ولیکل  1۹1۹کړه. هغه د 

 ېچپه رسمیت وپېژني. ده وروسته ولیکل  ۍیله د افغانستان د حکومت تامه آزادي، د عمل آزادي او دایمي خپلواکوس
که برټانیه دا کار ونه کړي نو دی به په خپل سر د ورسای د سولي کنفرانس ته خپل، نابللی، هیات واستوي او هیات 

به د سولي  هلته چېناشناسی په باب وینا وکړي. او انشاءهللا  به یې د نړۍ والو په مخ کي د برټانیې د حق تلفی او حق
 د کنفرانس له برخه والو څخه، د خپلي غوښتني سره سم، یوه لیکلې موافقتنامه ترالسه کړي.

 

د برټنایې حکومت د امیر د دې غوښتني په باب غور کاوه، حبیب هللا جالل آباد ته نیژدې ، د  چېپه داسي حال کي 
و ی چېستراحت او ښکار په نیت وخوځېدی. هلته د فبروري پر نولسمه په خپله خیمه کي ویده وو یو څو ورځو ا

 ۳1۳میلر ص « څوک یې خېمې ته ور ننووت او امیر یې وواژه، او قاتل هیڅکله پیدا نه سو
ان ب هللا خد امیر حبی چېله دې وروستي متن او په سل هاوو نورو متونو او اسنادو څخه سړی نتیجه اخیستالی سي 

په قتلولو کي، برټانیې مستقیم الس درلود او په دې دسیسه کي د دربار ډېر لوی مقامات ورسره ملګري ول. د لښکرو 
او محافظینو په منځ کي، د پاچا خېمي ته ننوتل، هغه وژل او ورکېدل بل په هیڅ توګه امکان نه لري. امیر حبیب هللا 

مان ګور ته یووړ او د هغه باتور زوی اعلیحضرت امان هللا خان د هغه ارمان ار ۍخان د افغانستان د بشپړي خپلواک
پوره کړ. حبیب هللا خان د افغانستان له خپلواکی او عصري کولو سره د بل هر آزادي غوښتونکي او اصالحات 

طرزي مودد ته د محغوښتونکي افغان په څېر مینه درلوده. د حبییې د لېسې جوړول او د هندي استادانو را بلل او هیوا
له عصري ښووني او روزني او مطبوعاتو سره د هغه د میني او  سراج االخبار چاپول په څېر منورینو رابلل او

 عالقې ښکارندوی دي.
 

پوري په  1۹1۸څخه تر  1۹11د امیر حبیب هللا خان په زمانه کي یې له  چېامریکایي سر انجنیر اې سي جیویټ، 
و پروژو باندي کار وکړ، په افغانستان کي د خپلو تجربو او د امیر حبیب هللا خان د پاچهی په افغانستان کي پر مختلف

 باره کي د خپل کتاب په پای کي لیکي:
 

ما د هغه په څېر بل نه دی لیدلی. هغه ډېر  چېدب، منصف او الیق افغان وو اعلیحضرت حبیب هللا خان دومره مؤ »
او ډېره ښه حافظه یې درلوده. هغه د خپلي آرزو سره سم حکومت ونه کړ  قوي شخصیت درلود، ډېره زیاته پوهه

پرله پسې دسیسې او توطیې ورته جوړېدلې. که یې یو څو  چېبلکه د توان او قدرت سره سم یې حکومت وکړ؛ ځکه 
کي  تنه ښه سالکاران او یو څو تنه غښتلي وفادار سړي درلودالی نو هغه به ډېر څه کړي وای. په افغانستان

 ېچد ده اشتباهاتو ته ګوته نیسي او دی محکوموي نو دا خبره به ټول مني  چېیان او افغانان ، ئاوسېدونکي اروپا
 ۳2۸-۳2۷هغه په ډېرو سختو شرایطو کي حکومت کاوه، او هغه د هیواد تر ټولو بهتر واکمن وو. میلر ص ص 
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