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 افغانستان دریځ سیمه ییز اقتصاد، اړتیا او له دې پلوه په سیمه کې د
 برخهړی لم

 

له اهمیت څخه سترګی  هیڅوک یې سیا یوه مهمه برخه ګرځیدلی اوآ منځنۍ آسیا او جنوبی افغانستان د ...اوس“
 دوکتورمحمد اشرف غنی ” نشی پټوالی...

 

 سريزه
ردي ډول او څه هم په ټولنیزډول یوبل سااااره راز راز روابي لري. دغه نسااااانان څه په فا

ټولنو، هیوادونو،  تاریخ په اوږدوکې پیچلی او هراړخیز شوي دي، له بلې خوا د روابي د
ورکړې، کلتوری اړیکې، حقوقی  -سااایمو او منايقو ترمنځ اقتصاااادی م امالت، راکړې 

م په مدونوقوانینو او اصاااولو کې ه او رات  هم په عرف کې -بل ساااره ت  یو اړیکې او
دماتو خ يقو او سیمو ترمنځ تولید، دمنا منل شوي دي. په تیره بیا اقتصادی مناسبات او د

اقتصاااادی پوتانسااایلونو توپیر منيقوی تړلتیا رامنځته کړی ده. کله چې د  او د عرضااای د
یمه سکیږی. اقتصاد ویل  سیمه ییزاړتیاوو له مخې دغه ډول تړلتیا رامنځته شی، دې ته 

ړنې جوړښت تر څی اقتصاد جغرافیایي یو د اقتصاد د علم یوه څانګه ده چې اقتصاد د ییز
صااااان تي موق یتونو امکانات ،  ، دتترانساااااپور په تیره بیا په سااااایمه کې الندې نیساااااي.

 Industrial)اقتصاااااادی پوتانسااااایلونه، د سااااایمې نسااااابی مزیتونه، منيقوی تحلیل او د صااااانای و ځای پرځای کول 
location)تولید په داخلی مقیاس سااااااپما، ښاااااااري ، ساااااایمه ییزه پرمختیا، د ( کیدنهurbanizationمهاجرتونه،) 

(Migrations)  او د ځمکي څخه ښه ګټه اخیستنه څیړي. یوه ځانګړی اقتصادی منيقه هغه ټاکلی بُ د یا دځمکي یا
،انساني، اداری او وظیفوي مشخصاتو پر بنیاد ساحه ده چې د فزیکي اوبو)سمندر( یوه په مقیاس سره په نښه شوې

، لکه ځنګلونه، هوارې سيحې یو شمیر فزیکی شاخصونه سره بیلیږي. د دې ډول منيقې په فزیکي مشخصاتو کې
او اقلیمي فکتورونه شااامل دي. حال دا چې په انساااني مشااخصاااتو  الرو امکانات منرالي ساارچینې، دمناقالتو لپاره د

 تاریخي ،توریسااتي اومبهبي ارزښااتونه او ځانګړتیاوی ميال ه کیږي. ځواک مهارتونه، تجربه،ساایمی د کار  کې، د
 د کاروبار جریانات ،لوایح او مقررات، میډیا اوداسااااې نور فکتورونه په پام کې وي. په وظیفوي مشااااخصاااااتو کې د

ګړنه لري، نو دهرې منيقې بیله بیله ځان بکر شااااویو مشااااخصاااااتو او د اقتصااااادی پوتانساااایلونو له مخې هره منيقه
ې د چ اقتصاااادي او منيقه یی پرابلمونه هم ساااره توپیر لري، نو له همدې امله منيقه یی اقتصااااد ته اړتیا پیښااایږی،

نوموړي علم څخه په ګټه اخیساااتنې ساااره دهرې منيقې لپاره پالن جوړاو داساااې نورې اړینې کړنې ترساااره شاااي. د 
او د اقتصااادی او ټولنیزی  اغیزمنتوب ړولو موضااوعات م موالً د اقتصااادیمنيقه یی اقتصاااد د ودې او پالیساای جو

برابری له مخې تر کتنې الندې نیول کیږی. په منيقه یی پالیسااااااای جوړونه کې د اغیزمنتوب )مودریت( هدف مهم 
 وچې رول لری. له نیکه مرغه اوسااانی وخت کې دافغانساااتان سااایمه ییز دریځ له دې پلوه پوره پیاوړی شاااوی دی. د

ند لویه پرو ه او د الجوردو دپرو ې  یدل، په سااااااایمه کې د یوې الر یو کمرب ندر ف ال ندرونه، د چابهار دب پنځه ب
 پرانیتسل کیدل ډیر نیک زیری دی. دلته به په همدې موضوع رڼا واچول شی.

 ؟سيمه ييز اقتصاد يعنی څه
 Economicاو داقتصااادی ف الیتونو  Spatial Dispersionساایمه ییز اقتصاااد هغه علم دی چې د فضااایي بُ د 

Activities اوسیدونکو داقتصاد دښه والی الرښود نه کوي.  سیمې د اړیکې تحلیل او ميال ه کوي او د 
تصادی د اوسیدونکو اق سیمې یا: سیمه ییز اقتصاد داقتصاد دعلم یوه څانګه ده چې په یوه ځانګړې منيقه کې دمربويه

 څیړي. دهمدې ضرورت ورکړې او په منايقو کې دتصدیو تاسیس -صادی اړیکی او راکړياو ددوی ترمنځ اقت مسایل
له مخې سیمه ییز اقتصادی سازمانونه ، سیمه ییز بانکونه، سیمه ییز بازارونه ، سیمه ییز یامنيقوی ترانزیت او 

خپل اقتصادی مزیت،  همنيق ترانسپورت او داسې نور مسایل رامنځته شوي دی. ددغې څانګې په ميال ې سره هره
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دخپل مفاد اعظمی کولو او د اجناسو او خدماتو په مبادله  او داقتصادی قوانینو له مخې رجحانات او دریځونه ټاکې
یوه ځانګړی سیمه او حوزه په ډیر ښه ډول سره خپل نسبی مزیت  الس پورې کوي. دسیمه ییز اقتصاد له مخې،
 سره دتبادلې انډول تامینوي. دمنايقو جغرافیاوي یاحوزې ، منيقېسنجوی او دهغې له مخې یوې بلې سیمې

او مهارت، يبی ی او اقلیمی شرایي اومنابع، دترانسپورت سهولتونه اونورعوامل  خصوصیات او دکار ځواک اندازه
وع موض دې توپیر رامنځته شي. د له مخې  ور ترمنځ دپوتانسیل او ظرفیت د دې المل کیږي چې دمنايقو او سیمو

 له مخې دسیمه ییزو ميال اتو مراکز او منيقوي سازمانونه رامنځته شوي دي. دآسیا په هغه برخه کې چې داهمیت
یاوو ځانګړت زمونږ هیواد، افغانستان موق یت لري،هم دغه موضوع صدق کوي. دغه سیمه دخپلو يبی ی اوجغرافیاوي

یا اومرکزی آسیا وصلوونکی نقيه ده، له ډیرو پخوا وختونو څخه له مخې یوخاص دریځ لري. افغانستان دجنوبی آس
درلود. په لرغونو وختونو کې د وریښمو  تجارتی مسیر دسیمې هیوادونو ته ډیر اهمیت افغانستان او دافغانستان

هیرونو ارتی بآریانا د تمدنونو زانګو ، دکاروانسرایونو او تج سوداګریزه الره له افغانستان څخه تیریدله او لرغونۍ
 (Heart of Asiaافغانستان ته دآسیا دزړه ) څلورالرې او د کلتوری او مبهبی مراکزو ټاټوبی و. اوسنۍ وخت کې

او داسې نور سیمه ییز)منيقه یی( سازمانو رامنځته  ECO،SCO ،SAARCپه توګه کتل کیږي. اوس په سیمه کې 
یوهدف یا اساسي هدف اقتصادي روابي او تجارت دی. نن  شوی چې افغانستان دهغو غړیتوب لري. ددغو سازمانو

چې په دې کې هم دافغانستان موق یت او دریځ ډیر  کیږي. منيقې څخه خبرې Eru- Asiaورځ په پراخه کچه د 
به زمونږ دهیواد  کې غړیتوب ترالسه کړي دی. په دغه سازمان کېWTOمهم دی. له دې پرته اوس افغانستان په 

 ال دیوف وخت ډیر ګټور وي چې له منيقوی پلوه خپل نسبی او ميلق مزیت وپی نو او په منيقه کې غړیتوب هغه
د دغې پالیسي موخه باید په همدغه ځانګړی جغرافیاوي سیمه کې  شریک په توګه یوه سنجول شوي پالیسی ولرو.
کیږي. ډ یره پرځای وه چې ویل  Regional policyسیاست ته  داقتصادي کړنو رونق اوزیاتول وي. دې ډول

 دافغانستان ولسمشر په خپله یوه وینا کی،دګاونډیو هیوادو مشرانو ته ویلی و:
 )...راځئ چې خپله سیمه د تروریزم او مخدروه موادو د تولید له سیمی د تجارت اوتمدن په څلور الرې بدله کړو...(

فو )دنړۍ مختلو. په لوړه کچهشلونو شرح کوالى سيحو اولیوبیالبیلو پالیسي موخي په دمنيقوي په عمومي ډول 
ي خوم منيقوکې(، په متوسيه کچه)د براعظمونو او هیوادوترمنځ( او په محلی کچه)دهیواد دننه والیاتو کې(. دټولو

خه بر دنی چارو کېله عمومي پالیسیو سره یو ډول دي، لکه په وده ، ګټي ، برابري، دبات ،د وند څرنګوالى او م
سره دبرابري او مناسبي پالیسي الرښوونه کیږي دا ډېره پراخه او ډېره عمومي ده. په نتیجه کي ټولوله دې  ستنه.یاخ

ي،کومي چي له فضایي پالیسیوو سره نیغي اړیکي لري. دا شدا په زړه پوري ده چي دفرعي موخوشمیره مشخصه 
اغیزمنتوب چي دملي او عمومي خدماتو (،  PCI)سر عواید  داسي ميالب لري لکه دمحل کفایت ، دسیمو ترمنځ دسړي

په عمومی پالیسیو کې د یوې سیمی ټول وګړی شاملیږی، ي . د هم شامل هم یارون ښکاره کوی. په دې کې فرعی
زې داندا )مهاجرتونو( هستوګنه لري، په دې کي دسیمو ترمنځ دنقل مکان تهدې ته پاملرنه نه کیږي چي هغوى چیر

ې ارزونه کیږی ري او غوښتني موجوده اجتماعي پانګیکیږي. دبخحل  ود همبرګرانو کمستونزه هم حل کیږي. دکا
په همدې ډول دا فرعي اهداف نور هم دمشخصو اهدافو  .زیاتیږي، دمحیي پاکوالى دټولو لپاره او نوراو مودریت یې 

و نور ا څخه ډیره ښه استفاده له محلی سرچینولپاره ارزښتمند کیږي، لکه دسیمو ترمنځ دعوایدو دنابرابري کمیدل، 
د محل په تصدیو او د اقتصادی ف الیتونو په یا دان ياف وړ موخي لکه  .کي راځي ټاکلی دورهدا دوخت په مسایل. 
یسیو او منيقه یی پال دسیمه ییز اقتصاد سر عواید. ، یادسړيد کچې لوړول نور زیاتوالى ،مدالً ، داستخدامشمیرکې 

نو اوسیمو روابي، جغرافیاوي ځانګړتیاوې، اقتصادي ریزرفونه،دخلکو کلتور پی ندنه او دترانزیت په بحث کې دهیوادو
 هم شامله ده. دمسایلو ميال ه

اقتصااادي مسااایل څیړي. په دې  ساایمه ییز اقتصاااد لکه له نوم څخه یې چې ښااکارې، دساایمو او منايقو په حدودو کې
خصاااوصااایات، دمنايقو پیداوار، خلک، اقلیم، اړتیاوی، سااارچینې او  اويدمنايقو جغرافی له اقتصااااد څخه پرته توګه

 شامل دي. نور هغه عوامل چې په اقتصاد کې مهم دي، را اخلی او پکې
 

 او سيمه ييز اقتصاد Locational Analysisتحليل منطقوي
" Weber،ویبر "" von thunenن "نن توااقتصاد مرکزي پوښتنه ده.د و منيقويتحلیل په اصل کي دمنيقوي 
یز تحلیل دهغو تیوریکي یړنو په اساس ، سیمه ی" او نورو دپخوانیو څCristaller" ،کریسټالر "Losch،لوسچ "

ړنو دمودرې لړۍ په انکشاف کي خورا بریالیتوبونه ترالسه کړل ، ددې لپاره چي هغو یمشارکتونو او تجربوي څ
ي فضایي سیستم کي ځانګړي فضایي ف الیتونه چیري او ولي پوښتنو ته کافي ځوابونه ووایي چي په یو ورکړل شو

 دپه دې مضمون کي کیدالى سي چي دسیمه ییز اقتصاد په ميال ه کې منيقه یی تحلیل مهم دی. ؟ نو ، واقع کیږي
 : مختلف روشونه متمایز شيتحلیل 

 یادونه وشي "دف الیت، ونونو،دغبرګوشياو دقت  رغو ېلومړى باید دیوې ساحې په مفهوم او دفضا په عنصر باند
 .باید روښانه شی او داسې نور ټکی ادارې اصولو په اساس" د یو نواختي ،تجانس یا
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رسمي روشونو لوري ته عالقه زیاته شوه. "دبیلګي په ډول ، دپه دې وروستیو کلونو کي په فضایي سیستمونو باندي 
 مجموعې تیوري، توپولو ي او نور". نيقه ییمدملتونو په واسيه دسیستمونو له تیوري څخه استفاده ، 

په شان ، زیاتره انتزاعي مشارکتونه داندازه ګیري له تیوري څخه په پراخي استفادې سره جوړ شویدي او کیدالى تل  د
یمه نو س شي چي په دوو موازي سیستمونو کي دیوې مشابه الري په توګه مشاهده شي. "لکه بیولو ي او ارواپوهنه"

یوبل سره  همدومره د او جغرافیه، سیمه ییز اقتصاد او حقوق، سیمه ییز اقتصاد او د يبی ی مناب و پی ندنهییز اقتصا
 ن دې دي.
شبدي تصمیمونه ت یز تصمیمونه باید په نظر کي ونیول سي.یاو کورنیو سیمه  (تشبث کوونکوکاروباریانو) دویم داچي د

قل او آنټروپي ډینامیک سیستمونو د څېړني او تحلیل په عملیاتي ، دودې دمرکز دتحلیل ، دد دمغلق صن تي تحلیل
 کیږي. اوعملی اجراچوکاټ کي 
له مخي دعملیاتي ګټورتوب دموډلونو دوسایلو په واسيه دهستوګني دسیمو ستونزي  نظري بنسټ د یوه کله چي
ړني یضا یا شبکي له نظره تر څله نظره څیړل کیږي، نودعامه هستوګنځایونو ستونزي هم دیوې متحدې ف والیدمفید

 الندي نیول کیږي.
دي. "لکه  ېتحلیل په زیاتیدونکي ډول دانتخاب په تفصیلي موډلونو باندي استوار منيقه ییعالوه پردې ، وروستی 

ي چي کیدالى ش، وربښي  ارزښتشوي تحلیل ته  سنجولدغه موډلونه هغه زیات  ي موډلونه".االتلوګارتیمي او احتم
بث وروسته ،دتش ونیول شي. ېفردي ټاکونکي عوامل "دکیفي فکتورونو په شمول" په نظر ک -يقه ییمنمختلف 

 .موافقه کويکوونکو او کورنیو مشترک تصمیمونه دیو فضایي اقتصادي ت ادل په موجودیت باندي 
کیدالى  زه ده چيډول یوه مغلقه ستون عمومیدکم موندل کیدونکو سرچینو او دهغوى دفضایي موق یتونو تخصیص ،په 

شي مختلفو ت ویضي امکاناتو ته شامله شي، په داسي ډول سره چي کیدالى شي دیوه پیچلي تجارت پوښتني هم 
زماني ډینامیک کوم بُ د او" Spatioراوالړې کړي. وروستي مشکل هم په هغه صورت کي خورا شدید دى چي "

 ونیول سي.راتو په واسيه منځته راځي ، په نظر کي یچي دجوړښتي تغی
دلته باید دغیر خيي ډینامیک پروسو وقوع په ځانګړي ډول په نظر کي ونیول سي. کیدالى سي چي دغه پدیده په یو 

حیل د دې د م قوله نتیجی لپاره پوره ت رامنځته کړي. ناوړه نتایج دي ډینامیک اقتصادي سیستم کي غیر متوقع څو بُ 
 اړتیاده. او دقت ته

 اګريمنطقوی اقتصاد او سود
سااوداګري او تجارت له یوې ساایمې بلې ته دخلکو داړتیاوو دپوره کولو لپاره د اجناسااو اوخدماتو لیږدول او عرضااه 

کله  نو صاورت نیسای ، دسایمو اومنيقو ترمنځ کول دی. ی نی داجناساو اوخدماتو تبادله کول تجارت دی. دغه تبادله
د منيقو ترمنځ د تجارت لپاره د ضاارورت  رسااره عالقه لري.راځي، خامخا منيقه یی اقتصاااد و چې د منيقو خبره
 مهم الملونه دادي:

 لومړی( په زياته اندازه توليد:
دیو شاااامیر اجناسااااو په تولید اویاهم دیو شاااامیر  ممکن یوه منيقه یاساااایمه دځانګړی ظرفیت اوغوره امکاناتو له امله

دنورو ساایمو داړتیا وو دپوره کولو لپاره چې دغه  دوی خپل اضااافی تولید خدماتو په عرضااه کې غوره توب ولري،
 ډول ظرفیت او وړتیا نه لري، ور استوي په دې توګه تجارت داجناسو تبادله بلل کیږي.

 طبيعی منابع: دوهم(
ساایمې اومنيقې دخپلو شااتمنیو او اقلیم له پلوه یوبل سااره توپیر لري. د دغو شااتمنیو څخه اضااافه ترالسااه شااوي تولید 

فی کا اومنيقوته ورکول کیږي چې دغه ډول شااااااتمنی نه لري. دبیلګې په توګه دخلیج دمنيقې هیوادونههغو ساااااایمو 
چې کافی نفت نه لري. دغې سیمې ته د نفتو دتولید  اندازه نفت لری، دوی خپل نفت نوروټولو هیوادونو ته صادروي

اوځینې وخت دیوه هېواد دننه ، یوشااامیر  بیالبیلو برخو ویل کیږي. همداساااې هم دنړۍ سااااحه،منيقه، حوزه یاسااایمه
 . لپاره جالشوي وي ف الیت اقتصادی ځانګړی منايق دیوه ځانګړی صفت یابل

 په لګښتونو کې توپير: درېيم(
سو او خدماتو د تولید  سیمې او منيقې ) د یوه هیواد دننه یا د څو هیوادونو په شمول( ترمنځ د اجنا که چیرې د یوې 

 دسیمي په سوداګری کی داخلوي. پیر ولیدل شي، نو د ټیټ لګښت لرونکي منيقه ځانپه لګښت کي تو
 د منطقوی اقتصاد حدود

بیلې اقتصادي، اداري، تاریخي او نوري ه بیالمنيقیو اسانه کار نه دى. که څه هم هره  (تحدید ټاکل) و دحدودومنيقد
وجود نلري. په دې برخه کي دنظرونو توافق هم  ښونکي ضوابيخخو بیاهم په دې اړه کوم قناعت ب ،ځانګړنې لري
په دې اړه چي ګواکي دغه ځانګړي ځینی وخت ونکو ترمنځ ودى ، مګر داقتصاد پوهانو او پالن جوړن حتمی شري

. په واق یت کي، ، ځینی وخت بیا هیڅ اختالف نه ویاختالف هم وجود لري ؟حدود او سرحدات مناسب دي کنه 
خه اقتصادپوهان ورڅ منيقه ییپه شان دى چي زیاتره او د تشویش وړ ټکي داسي کابوس  و دقیق ت ریف دیومنيقد

دپالیسي  ېدبې زړه توب لورته میالن لري او په هغه صورت کي چي دوى مجبور وي چي په اداري سیمو باند
م لومات او سوابق دمالحظاتو په اساس باندي کار وکړي او یاهم له نورو فضایي واحدونو څخه دهریو په اړه باندي 
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لنډه دا چې دمنيقوی اقتصاد حدود تر یوې اندازې د سیمو  دې ستونزمن کار له کولو څخه ډډه کوي. د موجود نه وي،
په دې اړه یو واحد ت ریف وجود نلري، دت ریف انتخاب باید په لومړۍ او هیوادونو په تصصمیم پورې اړه لري. 

ه یوه بین الساحوي پالن جوړون شي. دبیلګي په ډول که چیري سیمي پهبنسټ ترسره  رړني داهدافو پیدرجه کي دڅ
ملي يرحو دیوې وسیلي په توګه ميلوبي وي،نو په دې صورت کي دسیمو لږ شمیر "مدالً پنځه یا  کزوکي دغیر متر

 شپږ" مناسب دى. په دې حالت کي ، دمجاورت م یار خورا مهم دى. داخبره ددې م ني ورکوي چي دسیستم ساحې
احوي په دې ډول ، یو بین الس ي ،بلکي باید له ملي قلمرو سره مجاورت ولري.لرباید یو له بل سره تداخل او ترکیب ون

لري چي ملي قلمرو په یو ټاکلي شمیر مجاورو ساحوباندي وو یشل شي. دایو اسانه کار نه  اسسیتم په ساده ډول دام ن
دهسپانیې پنځوس والیتونه دبین الساحوي پالن جوړوني  ونیسئ: په نظر کي دى. دبیلګي په ډول دهسپانیې تجربه

دغه ډول یوې تجمع ته اړتیا ده . باالخره ،دتیرو دوو لسیزو یا له دې څخه په زیاته موده کي  لپاره زیات مودر دي.
او شلو  نځوشمیرې وړاندي کړي. البته دپ کرههسپانوي اقتصاد پوهانو او پالن جوړونکو دحدودو دمتبادلو تحدیدونو 

 سیمو په منځ کي . 
( نه، بلکې دوالیت )  regionکله چې اقتصادی سیمی د یو هیواد دننه په نښه شوی وی،هغوته سیمه یا منيقه )

provinceاو ناحیې )( district )  اصيالحات کاروی، حال داچې دڅوهیواد ترمنځ د یوی اقتصادی سیمی جوړول
 .سیمه ییز اقتصاد بلل کیږي

" داصيالحاتو Region" او ناحیې "Zone" ،حوزې "Area" ،دسیمې "Czamanski" "1973انسکي سیزا م
یوې برخې  د  دي فضا" یوه عمومي اصيالح ده چي ، دیوې دوه بُ areaترمنځ یو ګټور توپیر يرح کړ. سیمه "

ګي په ډول دیوې بازاري افاده کوي . او له همدې خايره دفضایي اقتصادي څېړني لپاره زیاته ګټوره ده. دبیل ام ن
ورل نکي منبع تولیدات پلوسیمي مفهوم دام نى لري چي یوه جغرافیایي ساحه په کومه کي چي دیوې ځانګړي تولیدو

 کیږي.
زون په اصل کي یوه فني اصيالح ده چي دهغه عرضی کمربند م نی افاده کوي کوم چي له یوې کرې څخه غوڅ 

یږي چي له هغې ساحې څخه بیلې ځانګړتیاوي ولري، الف لپاره است مشوى وي.مګر اوس مهال دهغې سیمې دت ری
–" یوه خورا دقیقه اصيالح ده "دت ریف له اغماض سره Regionه "منيق کومه چي همدا سیمه یې احايه کړیده.

په داخل کي په هغې سیمي باندي داللت کوي چي کومه په خپل جوړښت کي خورا جامع  1سره " چي دملي اقتصاد
سره پیاوړي اړیکي لري. تکراراً  ستونزوزیاتو عملي مواردو کي داقتصاد له او و په مستقل ډول عمل کوالى شيده ا
" داسي یو انسجام لري کوم چي په تاریخي ډول په یوه فضاباندي استوار دى، په Regionه"منيقى شو چي ویال

  ریف شي.داسي ډول سره چي کیدالى شي دغه انسجام دزماني بُ د له نظره هم ت
د اقتصااااد د علم د پراخه ډګر یوه هغه څانګه ده چي د منيقو  Regional Economicسااایمه ییز اقتصااااد  نتیجه:

ی او د ساایمې اوساایدونکو د اقتصاااد له نورو ساایمو سااره یي د اقتصااادی اړیکو ټینګول اقتصاااد، اقتصااادی پوتانساایل،
 مناب و تخصیص ميال ه کوي. پوره کول او په ځانګړو سیمو کی د ځانګړو  اړتیاوو

 په بله وینا:
سیمه ییزاقتصاد په یوه ځانګړي فضایی بُ د کې اقتصادی ف الیتونه چې د اقتصادیت په موخه متمرکز شوی، څیړی. 
په دغه ميال ه کې ډیر مسایل شریک دی لکه: جغرافیه او جغرافیاوی خصوصیات، د پولو او سرحداتو پی ندنه، د 

حاصل تحلیل، د اقتصادي ف الیتونو ګاونډیتوب، ښاری او کلیوالی تشبشات  -ص تخنیک، دعاملمناب و دغوره تخصی
بیلول، د مناقالتو د اقتصاد ميال ه، د بین الساحوی او ساحوي پالنونو جوړول، له سیاسی واق یتونو څخه خبرتیا او 

دانش او تحقیق یو پایله یا مرکب  compositeپه دی توګه دا علم د کمپوزیت  ناحیه بندی یا ناحیو باندې ویشااااااانه.
ده، چې د ساایمی د اوساایدونکو د  وند د سااټنډارډ د اوچتولو، د مفاد د اعظمی کولو او د لګښااتونو د اصااغری کولوپه 

تر چتر الندی اقتصاااااادي ف الیتونه  spatial dispersionموخه د یوی ټاکلی جغرافیایي سااااااحې او فضاااااایي بُ د 
 څیړي.

 هميت او موقعيتدمنطقوی اقتصاد ا
ترڅ کې په اروپاکې ) په تیره بیا په انګلساااتان کې( داساااې نظریاتوته وده  دمیالدي پنځلمساااې اوشاااپاړلسااامې پیړۍ په

ورکړل شااوه چې هرڅه یې په دروت کې لټول او د دولتونو قدرت یې هم د سااروزرو په راټولو کې ښااوده، دمادیاتو 
یانظریاتوته یې جوړ د دوي د اقتصااااااااادی تفکر بنسااااااااټ راټولولو تانو نوم او مکتب  ته د مرکانلسااااااا او چې دوی 

او له لری اون دې سااااایمو څخه یې، د ساااااوداګری په  دوی ساااااوداګری هڅوله نوم ورکړل شاااااو. Mercantilismد
سيه ددروت راجمع کول موخه وه. سیده  مداخله اعظمی حدته ورسوله . د دولت اقتصادي چاروکې یې وا دوی په نا

په پوهنتونو او علمی مراکزوکې ونه دزیاتو زیرمواو مناب وتوګه دولت داقتصااااااااادی  لرونکو سااااااایموته ځیر کړل. 
ړنو په څی ترالسه کړ. دعلمی ځانګړی ارزښت علمی څیړنې پیل شوی او اقتصادي جغرافیې په برخه کې پرمخت 

 وځانګړو مزیتونو له امله دځانګړو اجناس او ميلق مزیت څرګنداو بیالبیل منايق دخپلو نسبی مزیت پایله کې دسیمو

                                                           
 - کله کله داقتصاد او ملي اقتصاد کلمات سره مترادف وي.1
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 دمناقالتو په اقتصاااد بحث وشااو او مقایسااوی لګښااتونه ترمنځ او خدماتو تولید او عرضاای ته بیل کړل شااول، دساایمو
 م. لسااایزې په نیمایي کې 1۹۵۰وړاندې شاااو بیا د  م. کال کې یو موډل1۹1۰وسااانجول شاااول. دلومړی ځل لپاره په 

دتخصااااایص اود محل داساااااتقرار  ميرح او دهغه په پایله کې دمحل یوه تحلیلی چوکاټ په توګهمنيقوی اقتصااااااد، د
 او دفضایي اقتصاد سیستم رامنځته کیدل دهمدغو څیړنو پایله ده . نظریه رواج شوه. دښاري اقتصاد

نه، دتولید، لګښتو و. چلند روان هم دعمومي اقتصاد په منيق باندې وخت پورې دمنيقوی اقتصاد په ډګر کې ترډیر
داموضوع درک شوه چې په  ترسره کید، خو وروسته عواید او د نورو مسایلوسنجش لکه دعمومي اقتصاد په شان

حاصاااال بین المنيقوی  -د دایرې محدودیت، دتمرکز نقاي ، دعامل  اسااااقرار، دمناقالتو منيقوی اقتصاااااد کې دمحل
 توپیر باید داسې نور ټکی هغه څه دي چې له عمومي اقتصاد سره یې( مقایسه او Advantages تحلیل، دمزیتونو)
دابته کړه چې د منيقوی اقتصاد اهمیت په دې کې دی چې داقتصاد دعلم دغه برخه خپلې درې مهمې  وشي. تجاربو
 به یې ولولو. لږ وروسته ساحې لري چې

 د منطقوي اقتصاد پرمختيا
و ا د اوږدې موې په ترڅ کې تر کتنی تجارب او ترالسه شوی او دهغو تيبیق تیوري او موډلونه د منيقوی اقتصاد

م د عل ميال ې الندې ونیول شااول، تر څو یې چې اوس د یوې نوې او پرمختللې څانګې په توګه تبارز وموند. د دغه
 Johan Heinrich vonوان تونن) پرمختاا  لپاااره بیالبیلو علماااوو نااه ساااااااتومااانااه کیاادونکی زیااار ګاااللی دی.

Thunen) د اقتصاادی ف الیتونو او د سایمو د ګټورتوبونو له مخې یې سایمې او منايق  و چې یو آلمانی اقتصااد پوه
بازار څخه د  له مرکزی  بازار څخه د لری والی یو موډل وښاااااااود چې  جال کړل. نوموړی د مارکیټ او مرکزی 

کالساایکو اقتصاااد  م. کال پورې  وند کړی او د 1۸۵۰ر څخه ت 1۷۸۴فاصاالې په زیاتېدو مفاد کمیږی. نوموړي له 
و. ده لومړی د یوې ساااایمې کرنیزې ځمکی د کمربندونو په واساااايه په منايقو  پوهانو په ډله کې نامتو اقتصاااااد پوه
یي د فاصاالی له مخی د هغو تولید او کرایه وساانجوله . ده په حقیقت کې منايق  وویشاالي او له مرکزي مارکیټ څخه

 ګړو تولیداتو لپاره وښودل ، د ځان
په  Robert Solowنیو کالساایکانو ته هم د منيقی ټاکنه په زړه پورې وه. د بیلګې په توګه امریکایي اقتصاااد پوه 

م. کلونو کی د منيقویتوب نظریه خپره کړه او د یوې منيقې د عرضااې اړوندو عوامل یې څرګند  1۹۵۷او  1۹۵۶
ځای یي د تخنیکی عواملو پرمخت  او د کار د مولدیت د زیاتیدو نظر ورکړ. د  کړل او د عرضې د عواملو سره یو

کینز پیروانو په م اصااروخت کې د تقاضااا په عواملو ټینګار وکړ. دوی د تولیدي نتایجو لپاره په منيقه )ساایمه( کې 
 demand-based)مجموعی ټول دالیاال( او  Cumulative Causationرقاااباات د اهمیاات وړ وبااالااه ا و 

explanation   د تقاضااا پر بنسااټ توضاایحات( یي د منيقویتوب لپاره دالیل راوړل او دا یې د منيقوی پرمخت(
 لپاره یوه آنګیزه وبلله. 

د وان تونن له مهال څخه وروسته بیا صن ت او خدمات هم په څیړنو کې شامل شول. د هغه په موډل کی ویل شوي 
ته  مارکیټ کی دی باید مرکزی مارکیټ ته لنډ تولید شی چی په لږ مصرفچي هغه تولیدات چي درانه او خرابیدون

 ورسیږی:
هم  Cristaller، او کرستلرLosch، لوشWeberله وان تونن پرته، یو شمیر نورو پوهانو لکه رالی بارلو، ویبره

 د منيقه یی اقتصاد په هکله څیړنې او لیکنی کړی دی . 
... وښااااودې . د تونن برخالف ساااایزا مانسااااکی 1،2،3د اعدادو له مخي په  یا Cاو  A،Bوان تونن دغه ساااایمی په 

(Czamanski( )1۹۷3( د ساااااایمې )area( حوزې،)zone( او ناحیې )region د اصاااااايالحاتو ترمنځ توپیر )
یوه عمومی اصااايالح ده چې د یوی دوه بُ دی فضاااا د یوې برخې م نا افاده کوي. دغه  areaڅرګند کړ. سااایمه یا 

لکه هغه سااایمه چې هلته  او سااایمه ټاکنه د ټاکلي او م ین اقتصاااادي ف الیت د ښاااوونې لپاره اسااات مالیږي.ډول سااااحه 
ښنایي وسایل پلورل کیږی، هغه سیمه چې د  می له خوا واوره پکې وریږی او داسې نور. ددې سره په  یواځی بری

يه تقساااایم بندي شااااوی وي لکه د بیو یوه فنی اصاااايالح ده چې د کمربند او کرښااااو په واساااا Zoneزون  توپیر کی
بیا یوه کره او په نښاااااااه  regionزونونه چی لومړي زون کې بیي د دوهم او دریم په پرتله ارزانه وي. خو منيقه 

شوی پراخه ساحه ده چې هم په ملی پولو )سرحداتو( کی دننه او هم د څو هیوداونو څخه جوړه شوي وي. ی نی ملی 
. دا یو فضایی بُ د دی چی اقتصادی ف الیتونه را نغاړی. دا هم باید ووایو چی د اقتصاد او له ملي کچی پورته منيقی

 تل دا اترو کی -ورځنیو خبرو مهم نه ښاااااکاری او د دوی توپیر هیچاته د علم له ډګر څخه بهر په عمومی خبرو کی
 اصيالحات یو د بل پرځای است مالیږی.

 بیانور 
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