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 مرکز یادښتمطالعاتو  ییزوسیمهد 

د پېښو د واقع شوي مهالوېش او ځای په پام کې نیولو رسه په لنډ ډول د  ،کرونولوژي
پېښو ترتیب او ثبتول دي، چې د تاریخي پېښو په پېژندنه کې مرسته کوي. د نړۍ په 

ې پر لري، چې مېتودپوهان ی مېتود یځانګړ د لیکلو کچه پېښلیکونه اوږده مخینه او 
 لنډیز او دقت ټینګار کوي.

چې د تاریخ په اوږدو کې د نورو هېوادونو په  نستان یو له هغو هېوادونو څخه دیافغا
یادو بدلونونو د افغانستان او د سیمې هېوادونو ترمنځ پر  او وپرتله ډېر د بدلونونو شاهد 

د سپټمرب یوولسمې پېښې نه یوازې د افغانستان،  اړیکو ښکاره اغېزې درلودلې دي.
 په دې له سړې جګړې څخه را بلکې د سیمې او نړۍ په کچه بدلونونه رامنځته کړل.

د تعامالتو مرکز وګرځېد او د ګاونډیو  د سرتو قدرتونو خوا افغانستان یو ځل بیا د نړۍ
اړوه. د هېوادونو د مرشانو هېوادونو په ګډون، د سیمې او نړۍ د مرشانو پام یې ځانته راو 

تګ راتګ ډېر شو؛ سیايس، اقتصادي، امنیتي او کلتوري اړیکې او د بیارغونې لپاره 
له افغانستان رسه هڅې پراخې شوې، چې د هېواد سرتاتیژيک موقعیت ته په پاملرنې، 

 د سیمې د هېوادونو لېوالتیا نوره هم ډېره شوه. 
سیايس، اقتصادي، پوځي  له هېوادونو رسهسیمې چې د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز د  دا
تر ې تګالرې اړیکې او د افغانستان پر وړاندې د سیمې د هېوادونو سیمه ییز کلتوري او 

څېړنې الندې نیيس، نو د افغانستان لپاره سیمه ییزې اړیکې مهمې ګڼل کېږي. د 
یو له بنسټیزو هرې ورځې په تېرېدو رسه په کرونولوژیک شکل د بېالبېلو پېښو ثبتول 

په راتلونکي کې لوستونکو او څېړونکو ته په کار کې اسانتیا او  او مسایلو ګڼل کېږي
 بېلګو شاهدان یو. مختلفوچټکتیا رامنځته کوي، چې د تاریخ په اوږدو کې د 

ته دنده مرشتابه په وړاندیز ځینو ځوانو څېړونکو  ل هم د سیمه ییزو مطالعاتو مرکزدا ځ
 ن پېښليککل هکال پورې پنځ.ل ۹۹۱۱کال څخه تر .ل ۹۹۱۵له  ترڅووسپارل شوه 

دوکتور څېړنوال  ئيسدې برخه کې د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز پخواين ر ، چې په ولیکي
 رفیع الله نیازي هڅې د ستایلو وړ دي.



 ب 

هېواد کې د څېړونکو او بېالبېلو علمي او اکاډمیکو ادارو لپاره یوه معتربه دغه اثر په 
 ینه ده.رسچ

کال پورې .ل ۹۹۳۱کال څخه تر .ل ۹۹۳۵د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم له 
اتو مرکز د ځوانو څېړونکو له د سیمه ییزو اړیکو لس کلن پېښليک د سیمه ییزو مطالع

 کال کې چاپ شوی دی..ل ۹۹۱۹لیکل شوی او په  خوا
کار په  علمي د دغهچې نو د سیمه ییز مطالعاتو مرکز مرشتابه له ټولو څېړونکو څخه 

ټولو  نه کوي او په راتلونکي کې د مرکز، ځانګړې منکړې مرستهبشپړولو کې هر ډول 
 غړو لپاره د الزیاتو بریالیتوبونو هیله کوي.

 
 څېړندوی محمد رسور احمدزی

 ئیسد سیمه ییزو مطالعاتو مرکز ر 
  ۹۹۱۱رب عق ۰
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