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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 
 

 20/20/0212          غر سپین محب
 

 کې حال په بدلون د نړۍ
 

 د پرته پرالره ښایي. ارزي لوستلو په هم وي شوې پرې لیکنې چې ټوټې کاغذي پرتې الره پر: وایي پوهان ځینې
 په ټوټې کوچنۍ یوې د کاغذ د څه دا. کړي بدل لوری ژوند د ټولنې لویې یوې د هم یا او انسان یوه د ټوټه یوه کاغذ
 .چلېږي مټ پر یې نړۍ چې دي څه هغه لیکل کتاب او لوستل کتاب خو وو، اړه

 مغزو په“ چې و لوستي شوی، کښل پخوا کاله ۰۵2 میالده له چې مې کې «سینوهه» اثر مشهور په ډاکتر فرعوني د
 نورو او شي ایستل و مغزو له چې ده کار په او خوري ماغزه شي پاتې کې مغز په که ده، څېر په تېزابو د پوهه کې
 ټولګیو په ځینې .ښندي اغېز ځای خپل پر یې یوه هره چې شته نسخې بېالبېلې لپاره کار دې د .”شي ولېږدول ور ته

 مغزو خپلو د پرسینه کاغذ د بیا ځینې او ورلېږدوي ته هغو نورو د مغزو خپلو له تېزاب دا الرې له تدریس د کې
 .باسي بړاس

 خو کړی، دی نه پام زیات ورته افغانانو پرتله، په ملتونو نورو د نړۍ د چې ده چاره هغه دا .یادوم لیکل کتاب هو،
 بې کې ډګرونو بېالبېلو په کسانو ډیرو چې مانا دې په .شي کېدلی ګڼله انقالبي هم کې برخه دې په لسیزه وروستۍ

 بدلون او بریا سیاسي د کې هېواد په لسیزه وروستۍ .ورسول یې السونو تر والو مینه د او ولیکل کتابونه شمېره
 کتابونه سیاسي شوي لیکل ژبو رسمي په هېواد د خو .کړه ورمنډه لور په سیاست د ډېرو سبب همدې پر .وه لسیزه
 په زما خو .شي چاپ او ولیکل کتابونه سیاسي شمېر ګڼ چې شوه سبب دې د لېوالتیا سره سیاست له .وو لږ خورا

 .وو شوي غورځول پامه له لیکل کتابونو جغرافیې یانې مور، د سیاست د کې لسیزه دې په اند
 الره هغه تحلیل د پالیسۍ بهرنۍ د جیوپولیټیک .کېږي ګڼل برخه جیوپولیټیک د ډېره تر سیاست عمومي نړیوال نننی

 دي څه هغه دا .کوي پېشبیني او څرګندې کړنالرې او الرې سیاست نړیوال د پام په ته بدلونونو جغرافیایي چې ده
 افغانستان په مخ اووم پــاتـــې   .ده ناشونې پرې السبري پرته مطالعې له جغرافیې نړیوالې د توګه بنسټیزه په چې
 لیکوالو په ډګر دې د .وشي ورته پام جدي چې ده کار په او شوی کار لږ خورا کې ډګر په جغرافیې سیاسي د کې
 کتابونه بېالبېل یې اړه په جغرافیې نړیوالې د .دی آرینزی هللا احسان ښاغلی دوست ګران زما هم یو مخکښ، کې

 .دي کې السونو په ستاسو یې نور څو لړۍ دې د دی دا چې کښلي
 

 پیاوړې او بشپړې یوې د هم یا او وي څېړنه بشپړه خپله په یا :ښندي اغېږ ډوله دوه کتابونه څېړنیز توګه عمومي په
 جغرافیایي کافي اړه په استرالیا او افریقا اسیا، د کتابونه صاحب آرینزي د .کوي وړاندې مالومات ګټور لپاره څېړنې

 ضایع د وخت زیات او ستړیا زیاتې د څېړونکي د او دي ګټور موخه په څېړنې بشپړې یوې د چې لري مالومات
 ځانګړي ټولو تر کې منځ په کتابونو شویو لیکل د کې ډګر په جغرافیې د کې افغانستان په کتابونه دا .نیسي مخه کېدلو

 کره جغرافیې اقتصادي د .رانغاړي کې ځان په جغرافیه  بشري او سیاسي اقتصادي، تاریخي، چې مانا دې په .دي
 کتاب دې په هم لري، رول کې بدلونونو جغرافیایي په چې مسایل تاریخي هغه .ده ځانګړنه غوره کتاب دې د شمېرې

 .دی شوی تشریح غوره نورو تر پکې افغانستان توګه په زړه د آسیا د .دي شوي رانغاړل کې
 

 ته هغې بلې څخه وچې لویې یوې له مرکزونه اقتصادي نړۍ د کې راتلونکې نږدې په به مخې له څېړنو نړیوالو د
 چې ته کسانو هغو ټولو موخه همدې په .شي سبب بدلونونو تاریخي او سیاسي سترو نړیوالو د ښایي چې ولېږدېږي،

 کې ډګر په جیوپولیټیک هم یا او جغرافیې د غواړي یا او لګوي اړخ سره اړخونو بېالبېلو له جغرافیې د یې دندې
 .کوم سپارښتنه لوستلو د کتابونو دې د وکړي، څېړنې او لیکنې

 توګه په څیړونکي سواندي زړه د هېواد د چې کوم مننه کومې له زړه د نه آرینزي ښاغلي له بیا پال یوه کې پای په
 کړی سره تر کار ګټور او اړین خورا یې کې ډګر په پېژندنې د هیوادونو او جغرافیې نړیوالې د او ادا فرض خپل یې
 کتاب د چې غواړم بریالیتوب زیات ال نه څښتن ستر له ته ده .ده کې السونو په ستاسو یې پایله هڅو د دی دا .دی

 !برخه په یې بری !ودان یې کور .وغځوي پسې لړۍ دا لیکلو
 غرسپین محب

 یسئر انستیتوت دیپلوماسۍ د وزارت چارو بهرنیو د افغانستان د
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