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 د افغانستان تاریخې دورو ته لنډه کتنه
  

 څلورمه او ورستې برخه
 

کې د مشهد ښار کې  ۱۱۵۵ تیورشاه د ابدالی ددې سلسلی دویم واکمن او د ستر احمدشاه بابا مشر زوی چې یه کال
سترګې نړۍ ته غړولي دي ، د پالر د مرګ څخه ورسته د هیواد واکې یې پالس کې ونیولي، نوموړی هم د خپل 
پالرپه شان عالم او فاضل سړی وه دی هم ښه شاعر او د وطن په دواړه ژبویې شعر ویل د بیلګې په توګه : شوکت 

   از طالع فیروز مراتخت شاهی بود  -----از کوکب اقبال ندارم تیمور
کالو باچهی په موده کې ولس ته مذهبی آزادی ورکړه، په حکومتی نظام کې یې پرته له تعصب «  ۲۱ »تیمور شاه د 

څخه ټولو ته په یوه سترګه کتل کیدل، په بهرنې سیاست کې محتاط او مدبر وه، د پردیو او پردې پالو د اغوډب په 
  .سه ورکړل خو د هندوستان په نورو ځایو یې یرغل ونکړپایله کې یې ملتان او پنچاب له ال

   په پیښور کې یې سترګې پټې او کابل کې خاوروته وسپارل شوه
شمسی سره سمون خوري تیور شاه خپله پالزمینه د کندهار څخه کابل ته  ۱۱۵۲ کال کې چې د  م ۱۷۷۳ په

  .راولیږدوله
اه شجاع او ددوي په کورنې کې د النجو ګنجو رامنځته کیدل میالدی پورې د شاه زمان او ش ۱۸۰۰ تر  -۱۷۹۳ د

  .وه چې په پایله کې واک د سدزو کورنې ته په الس ورغي
  .م کال کې ۱۸۱۸ د امیر دوست محمد خان د سلطنت پیل په

  .م پورې د افغان او انګلیس لومړنې جګړه۱۸۴۲ -۱۸۳۹ په
  .یر شیرعلیخان د سلطنت پیلشمسی سره سمون خوری د ام ۱۲۲۱ م کال چې د ۱۸۴۲ د

   م ۱۸۸۰ د امیر دوست محمد خان د دویم وار سلطنت او افغان او انګلیس دویمه جګړه کال
  .م د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پیل ۱۹۰۱ -۱۸۸۰ له
م کال کې تش په نامه ډیورند کرښه د عبدالرحمن خان او انګلیس تر منځ ) پښتونستان او د بلوچستان سپارل  ۱۸۹۳ په

   انګریز ته (
  .م کال کې د نورستان د خلکو مشرف کیدل د اسالم مقدس دین ته ۱۸۹۶ په

  .خوريشمسی سره سمون  ۱۲۹۸ -۱۲۸۰ م چې د ۱۹۱۹ -۱۹۰۱ د امیر حبیب هللا خان د سلطنت پیل له
م کال کې د آلمان د دولت د استازی رالیږل ) های یندمایر او هنتیګ ( افغانستان ته چې موخه یې د  ۱۹۱۵ په

  .افغانستان هم پکت کیدل د آلمان سره
  .ن خوري د امیر امان هللا خان د دوری پیل وهوسرع سم ۱۳۰۸ ش تر۱۲۹۸ م کال چې د۱۹۱۹ د

  .لی سیستم رامنځ ته شوهم کال په افغانستان کې پو ۱۹۲۵ په
ش کال سره سمون خوری د افغان او انګلیس دریمه جګړه چې پایله یې د فغانستان د  ۱۲۹۸ م کال چې ۱۹۱۹ په

  .خپلواکې اخیستل د لوی برتانیا څخه وه
  .میاشتو له پاره ۹ م کال کې د امیر امان هللا خان له منځه تګ او د حبیب هللا د سقاو د زوی راتګ وه د ۱۹۲۹ د
  .م پورې د محمد نادرشاه د سلطنت پیل ۱۹۳۳ – ۱۹۲۹ د
  .م پورې د محمد ظاهرشاه د سلطنت دوره ۱۹۷۳ -۱۹۳۳ له
  .په نوم امضا کول وه د افغانستان، ایران،ترکیه، عراق تر منځ« اسعد آباد » م کال کې د یو نظامی تړون  ۱۹۳۷ په
  .م کال د آمو سین د افغانستان او شوروی تر منځ د یو سرحد په توګه ومنل شوه ۱۹۴۶ په
  .م کال کې د هلمند د بندو نهرد جوړیدوپه اړوند د افغانستان او امریکا تر منځ یو تړون امضا شوه  ۱۹۵۴ په
  .جو جدی بڼه ونیولهم کال کې د افغانستان او پاکستان تر منځ د سرحدی پولو په ارتباط النجې او ګون ۱۹۵۵ په
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  .م کال کې د افغانستان لومړنې پنځه کلن اقتصادی پالن رامنځ ته شوه ۱۹۵۶ په
  .م کال کې د سالنګ د لوی الرې پرانستل وه ۱۹۶۶ په
  .م کالود سردار محمد داود خان د جمهوریت دوره ۱۹۷۸ -۱۹۷۳ له

  .ستان د دموکراتیک ګوند د نظامی کودتا بریاسره سمون خوری د افغان ۱۳۵۷ د ثور ۷ چې د ۱۹۷۸ د اپریل ۲۷
  .د شوروی د مسلح قوواو یرغل د ټولو نړیوالو اصولو پر خالف پر افغانستان ۱۹۷۸ د ډسمبر

  م د شوروی قوواو ایستل ورسته له درنې ماتي او مرګ ژوبلې څخه. ۱۹۸۹ په
  

 په ډیر درنښت
 د څلورمې او ورستې برخی پای

  
   :اخیستنه

، کتاب فروشی ظهیرالدین ۱۹۹۱ دوکتورعلی احمد ، سوابق، تاریخی ووضع جغرافیایې افغانستان،جنوری  عمر،ــ 
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