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 استقالل افغانستان ل استردادسا نود و پنجمینبه استقبال 
 «کرونولوژی»

 
 نزدیکی درۀ زرگر در (ادیتور – شهـ  1421مطابق دهم جوزای )  ماه می 31روز ه امان هللا خان بم( 1184)

 نسبت باقیداری ظبط شده بود و منزل مذکور»بدنیا آمد  "خان حاجی اسد هللا"منزل  در« حالیه محل تاق ظفر»پغمان 
آن سکونت اختیار  در هللا خان آنرا به پول شخصی خود خریده و امانشهزاده مادر « علیا حضرت»سلطان  سرور

 .گذاشت "امان هللا"را  کالنش اسم او رپد "فقیدعبدالرحمن خان " امیر و« کرد
 

اعمار مصارف عروسی خود را برای  ، وثریا دختر محمود طرزی ازدواج کرد خان باعین الدوله امان هللا م( 1813)
 .دکابل اختصاص دا یک باب مکتب در

 

 .گردید گرفتن امور حربی داخل مکتب حربیۀ کابل الدوله امان هللا خان جهت فراعین ( م1812)
 

 ساله پسر41امان هللا خان  (ادیتور –هـ ش  1481مطابق دوم برج حوت م )1818 فبروری  41روز ه بم( 1818)
به روز م( 1818) .کابل اعالن کرد پادشاهی خود را در ،(ادیتور – لت و الدینسراج الم) حبیب هللا خان شهید امیر
یعنی نظارت کننده می  در آن وقت "وزیر" را "ناظر". )دنموتعیین دولت خویش را وزراء م 1818فروری  41

، «معارف عمومیه امورناظر »، «حربیه امورناظر »، «داخله امورناظر »، «خارجه امور ناظر»مانند: ( نامیدند
و ، «نقلیه امورناظر »، «تتجار امورناظر »، «عدلیه امورناظر »، «دربار امورناظر »، «مالیه امورناظر »
 .وغیره «مواصالت امورناظر »
 

 محضر ریخی خود را درأنطق ت« خوشۀ گندم»، موقع پذیرفتن تاج استقالل فروری 41در  خان امان هللام( 1818)
 .ایراد کرد« قومی باغ»ساحۀ  کابل در ادارات و بزرگان شهر و رجال ملکی، اهل دربار ،عساکر

 

پادشاهی خود  از هندوستان فرستاد ودر  به نائب السلطنۀ انگلیس ه اینامبه روز سوم مارچ امان هللا خان م( 1818)
  به او اطالع داد.

 

  تعداد علمای اسالمی برای تبلیغ ارشادات ذات برای استرداد حصول استقالل، یکاتعیین قوماندانان مح بام( 1818)
  .یحضرت امان هللا تعیین و مشخص گردیدلر اعحضو اسالمی از

 

اعالن استقالل کشور، مردم را  عام ایراد نموده طی آن با محضر حرارتی در اعلیحضرت امان هللا نطق بام( 1818)
  .قبایح مژده داد سایر ظلم، رشوت وبه اصالحاِت مبنی بر آزادی، مساوات، رفع 

 

 قایم نمودن مناسبات سیاسی با جمله استقالل در را از تام کشورعام و قالل تاسخان امان هللا  اعلیحضرتم( 1818)
 .صدای رسا اعالن نمود ملل جهان، با

  

 در "صالح محمد خان سپه ساالر"افغانستان به سه بخش تقسیم گردید. قوای نظامی م 1818ماه می  درم( 1818)
سوق  «قندهار»به  "دوس خانصدراعظم عبدالق" و «خوست» در "خان نادر جنرال محمد"، «معبر خیبر» و «دکه»

 .داده شد
 

 .آغاز گردیدکابل  می حمالت طیارات برتانوی باالی جالل آباد و 43صبح ٦ساعت م( 1818)
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را  «وانه»و « تل» شهر (ادیتور – محمد نادر خان جنرالبه قیادت ) قوای افغانی گرفت و جنگ شدید درم( 1818)
 لت پادشاهی افغانستان درغیره نقاط مهم بدست قوای افغانی افتاد و بیرق دو وعسکری ، تهانه شفاخانه. فتح کرد

 .آمد در وزیرستان به اهتزاز مرکز« هوان»
  

 اصلی خود را که استقالل افغانستان منظور و افغان آنها را به مذاکره کشانید ماه می پیروزی عساکر 41درم( 1818)
 .ر انگلیس انتزاع کندسیاست مداران کهنه کا تام افغانستان بود، از

 

، «ناظر امور تجارت»خان غالم محمد "با  خان" عبدالعزیز سردار"ریاست ه جوالی هیئت افغانی ب پنجم درم( 1818)
 .شدند واردهای افغانستان جهت مذاکرات صلح به راولپندی  هندو از خان" نرنجن داس" و  "عبدالغنی هندی داکتر"

سر " ایشک آغاسی وخان لویناب" علی احمد  سردار"صلح فیمابین  ۀمعاهدآگست  1 مذاکرات طوالنی در از بعد
  .امضاء رسیدبه  "همیلتن گرانت

 گوشۀ واقع در»افشان  زر قصر در آگست آخرین اسناد استرداد استقالل افغانستان 18روز پنجشنبه ه بم( 1818)
ین شاه ا رسیده وخان  امان هللاغازی به امضاء اعلیحضرت « حالیه کابل پارک زرنگار بوستان سرای،  ال شرقیشم

. این جشن گردید می پغمان برگذار آگست جشن عمومی استقالل همه ساله در 18-13 از عید ملی نام نهاد و روز را
 .شد یاد می نام عید استقالل نیزه ب
  

 ، در"سلطان احمد خان سردار"ترکیه  در ، "میرزا محمد خان" مسکو سپس سفرای دولت افغانستان درم( 1818)
 عبدالهادی خان"لندن  در ،"محمود طرزی"پاریس  در ،"غالم صدیق خان چرخی"برلین  ، در"احمد خان شیر"روم 

 .تعیین گردیدند "خان گل محمد سردار"هند  در و "خان عبدالعزیز"تهران  در ،داوی"
  

ۀ دانم عالمه گذاری قسمت باقی ها تخلیه نمودند و را انگلیس «قلعۀ جدید»سپس  و «دکه» سپتمبر 13درم( 1818)
 .سیاسی انگلیس صورت گرفت افسر "جان مفی"خط دیورند توسط 

  

 ،خان" نرنجن داس" تجارت،ناظر امور  خان"  غالم محمد" ،"طرزی محمود"ریاست ه هیئت افغانی بم( 1848)
 جهت عادی ساختن روابط دونمایندۀ برتانیه  "هنری دابس" و "داویخان عبدالهادی " و "غالم صدیق خان چرخی"

جوالی کنفرانس 42در  اشتراک ورزیدند و "مسوری"کنفرانس  امضاء معاهدۀ دوستی در و پایان جنگ کشور در
 .فقانه پایان یافتؤمذکور م

  

انیه موجب آن برته ب شد و برتانیه برگزار کابل بین دولت افغانستان و کنفرانسی در نوامبر 44روزه بم( 1848)
 .به رسمیت شناخت ان رااستقالل افغانست

  

 مینار دو شهدای راه استقالل وطن در کندک مشر معاون دو "داؤد شاه خان" و "خان جان احمد"اسمای م( 1848)
 .جادۀ داراالمان نقش گردیدند

  

 و تجارتی  ،سبات سیاسیاهای جهان من کشور فغانستان توانست با اکثرا استقالل، با نخستین نتیجۀ عملیم( 1844)
 .فرهنگی قایم کند

  

  .دبلند گردی کشور آن رئیس جمهور "مصطفی کمال اتاترک"دست ه انقره ب اعتالی بیرق افغانستان درم( 1844)
 

اکتوبر  1٦ه روز شوری ب جدید داراالمان توسط غازی امان هللا خان طی نطق ُپر تهداب گذاری شهرم( 1843)
    .شد برگزار

سی دولت علیۀ نظام نامه اسا»قانون اساسی افغانستان که بنام اپریل  18روز ه وصول استقالل ب زا بعدم( 1843)
 .جالل آباد به تصویب رسید طرف لویه جرگه در شد از می یاد «افغانستان

 

ش همکار رهبری مال عبدهللا معروف به مالی لنگ وه سران قبایل سمت جنوبی ب بعضی از و "منگل" اقوامم( 1842)
حریک تاصالحاتش به ترغیب اجنبی مردم را بر ضد  وبه راه انداختند علیه شاه امان هللا شورشی را برمال عبدالرشید، 

اغتشاش را  را مغلوب و بارکزایی آنهایناب" و"لخان  علی احمد" و "غالم نبی خان چرخی"یادت آنکه به ق نمودند تا
  .خاموش ساختند
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ده عقد شها که با انگلیس  نامۀ خود، معاهدات گذشته را لابالغ استقال اعلیحضرت امان هللا خان با اعالن وم( 1842)
 .اعالن کرداطل ب بود لغو و

  

آسیایی، اروپایی و افریقایی انجام داد  معتبر مهم و کشور 14به  یهای مسافرتخان امان هللا اعلیحضرت م( 1842)
گرفت، شاه جای  بر ماه را در٦که  . این سفرمواجه شد مقامات دولتی اهالی و اندارش جا با پذیرایی گرم و در همهکه 

 .وطن بازگشته با یک سلسله برنامه های اصالحات تازه ب نقشۀ بین المللی تعیین نمود و در افغانستان را
  

به سود خود که هوای »کابل والی  لویناب" خان علی احمد"اسلحه، اقدام  اغتشاش شینوار، تاراج خزانه وم( 1841)
طرف شاه امان هللا لقب  که از "آخند زادۀ تگاب"، مخالفت خان امان هللا اعلیحضرت علیه« پادشاهی داشت

با  "سامیبیگ محمود " و "ولی خان دروازی محمد" نین ملیئهمکاری خا شکنی و گرفته بود، کار "خفخرالمشای"
 لکانی"کحبیب هللا "علیه شاه جوان، شبخون دستۀ رهزنان که توسط  و تبلیغات سایر روحانیون "کلکانی حبیب هللا"

کلکانی" حبیب هللا " ملی خاتمه دادند و های ناپاک خارجی به این دولت مترقی و دست باالخره شد و رهبری می
 .نشاندند بر اریکۀ قدرت را "سقوبچۀ "معروف به 

 
 که آئینه سازد سکندری داند د       نه هرــــافروخت  دلبری  دان که چهره بر نه هر
 ن  سروری  داندـو آئی کاله  داری    نشست      تند که طرف کاله کج نهاد و نه هر

 
 پایان        
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