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 1۶/۰1/۲۰1۹           دودیال پوهاند محمد بشیر

 

 افغانستان دریځ سیمه ییز اقتصاد، اړتیا او له دې پلوه په سیمه کې د
 برخه مهېرد

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

 

 منطقوي اقتصاد درې ټاکلی او مهمې ساحې  د
دې ته ځیرشااااول چې ټاکلی  دیانصااااساااای جوړونکی او متیاقتصاااااد پوهان، پال کله چې

 ېمعین ځای ک یوه، په تولیدات باید ټاکلو منطقوکې وشااااااای اودمظاد داعظمی کیدو لپاره
تمام شااااد لاواااات او دلی داو  دتولید دتصاااادیو په اسااااتقرار ټیناار وشااااو او په محل کې

 weber optimum)1ترانسااپورت مصااارف مقایسااه شااول او د ویبر مطلو  محل 
location)  تجربه مثبته ثابته شااااااوه، نو د منطقوی اقتصاااااااد ساااااااحات د ټول عمومی

 چی هغه دادي: اقتصاد له لویي ساحې څخه جال شول
 دواړو لپاره منطقوی تحليل ،ايعوصند کورنيو او .1

ې ترسره کوي. دا چتولید په منطقوی تحلیل کی کورنۍ مصرف کوونکی ده او تصدۍ 
ساسی نقطه ده. دې ته د اددې دواړو په پام کې نیولو سره به مظاد څناه اعظمی شي، همدا پووتنه د منطقوی اقتصاد 

location analysis .نوم ورکړل شو 
 د ويبر مطلوب محل.۲

په فضا کی د یوې نقطی په توګه فرض کړه. تصدۍ په خپله د یوه تولیدی واحد ، تصدۍ کې م. کال  1۹۰۹ویبر په 
ګټی زیاتول د  د اصاااولو له مخی خپله ګټه زیاتوی. د Micro economicsد  په توګه یو سااااده جوړوااات دی چی
دي. د همدې دلیل له مخی تصاااادۍ یو داسااااې ځای غوره کوي چی د خامو او کار تصاااادۍ لپاره یو میر معقول دلیل 

انرژیکی او کافی ی ود مارکیټ سااتونزه نه  ،د کار ماهر ځواک موجود وی ،تمامو توکو لی د ورته ارزانه تمام شااي
 مواد په الس کې وي.

په منطقوی اقتصااااااد کی وروساااااته تر  .پورتنی دوه ټکی یعنی د محل تحلیل او د تصااااادۍ اساااااتقرار ابتدایي ټکي وو
 م. کال میر زیات پرمختګ راغی او د منطقو د حدودو د ټاکلو لپاره اساسي نظریات ورکړل شول. 1۹۵۰

 د منطقوی اقتصاد ډيزاين او د تصديو استقرار
و په موخه لمظاد د اعظمی کو تمرکز او استقرار د)فابریکې او کارخانو(په یوه ټاکلې فضا کې د اقتصادی فعالیتځای 

دۍ ګټه په صت طریقه سره د( هغه وي چې په ممکنه ، مکانځایدې عمومي حکم له مخې به میر غوره محل) وي. د
دې مول نقطې موندل ساااااده  اسااااقرار د نقطه کې او لاوااااتونه یې اصااااغری نقطه کې وي، خو په عمل کې د اعظمی

درلود  کال څخه دوام 1۹۰1کتل شاااااي. دغو هڅو له کارنه دی، نو دې موخې ته د رسااااایدلو لپاره باید میر اړخونه و
یلی حل لپاره تحل جغرافیایي تخصااید د محل د اسااقرار د دیو او اقتصااادی فعالیتونو دصاات کال کې د .م 1۹۵۰اوپه 

منطقوی اقتصاد او هم د واري اقتصاد هڅې د منطقوی اقتصاد،  چوکاټ ومنل شو. وروسته له همدې کال څخه هم د
 عمومي اقتصاد پربنسټ جوړ ی اقتصاد میرساحات د. په شروع کې دمنطقوېستقرار ته اړم شوا وتصدی میزاین او د

پاره اقتصاااادیتو  ل حمل او نقل د کې محل او جغرافیا یي فضاااانه تحلیل کیده. په پیل کې د هشاااول. چې په دغه منطق

                                                           
weber  په دی ټیناار درلود چي باید د منطقی لپاره یو مومل په پام کی ونیول شي په دغه مومل کی باید تصدۍ ته د خامو توکو

 weberد لی د او له تصدۍ څخه مارکیټ ته د کار تمامو توکو د لی د مصارف په اقل حد کې وي. همدی ته د ویبر مومل او 

optimum location .نوم ورکړل شو 
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و کیدل، خ نه ساانجول رونهاو فکتو خونساابی مزیت او نور سااره تړلي عوامل خطی موملونو څخه کار اخیسااتل کیده،
 ی منابع، واری پرابلم او مهارتونه هم په پام کې نیول کی ي.عطبی لاوت ترڅنګ ترانسپورت د د وخت کې اوسني

 

 دمنطقوی اقتصاد در ې پوښتنې
 یدتولید کړو، څرناه یې تول چې، چې څه تولید کړو، څومره یې په ټول اقتصاااد کې مون  دې پووااتنو ته ځوا  وایو

نوته ځاناړو پووات ودرې ،عمومي اقتصااد په رڼا کې څیړل کی ي کړو؟ منطقوی اقتصااد چې د یې تولید کړو او چاته
 باید ځوا  ووایي:

 چیرته باید تولیدشي؟ څه او -1
 ولی؟ -۲
 پایله به یې څه وي؟ -۳
صااایاتو عد په خصاااوفضاااایي ب   عد او ده داقتصاااادي سااایساااتمونو په فضاااایي ب  بځوا  کولو ساااره  پورتنیو پوواااتنو په د
رسااره ت په کار واچوو چې اقتصااادی فعالیت ورباندې هغه عوامل میروااه عد کېو.یعنی مون  به په فضااا یي ب   پوهیو

 ټول اقتصاد د ودې سره مرسته وشي. به د اقتصاد په اغیز منتو  سره ېه یمنطق کی ي او د
تصااااادې فعالیتونو باید څارنه او نظارت وشااااي. دغو ؟( ځوا  داوي چې په ټولو اقپه پورتنیو پووااااتنو کې باید د)څه

وزنه، کبانو ر ، دکروندې، دڅارویو روزنې فارمونه، کانونه دۍ)فابریکې،صااااااکې هم تولیدی ت ادی فعالیتونوصاااااااقت
 اونور( شامل وي چې ، ووونه اوروزنه، مخابراتیاغتلکه سوداګري، رواو هم خدمات ) او نور( حجاری او نجاری

سې منطقی او معقول چیرته ؟( باید ځوا  داو هم خصوصي سکتور پکې راځی، دهمدې لومړۍ پووتنې)هم دولتی ا
 فعالیتونو ځای ورباندې ووودالی شو. يداقتصاد ، چېوې

کې د اقتصاد پوه په خپل تحلیل، تجربه او پوهې پورې اړه لري چې  یمې پووتنې ځوابونه په حقیقتېد دوهمې او در
خه وااااکاري چې منطقوی څپووااااتنو  وپورتنیو درې ی او عمومي پوهې څخه یې ځوابو الی شااااي.داقتصاااااد له آفاق د

 داقتصااااااااااد دعلم یوه نوې څاااانااااه ده او  ، پاااه اوسااااااانۍ پرمحتللی او سااااااانجول شاااااااوی بڼاااه باااانااادېاقتصااااااااااد
ومره ؟ څڅه؟. په دې ورسااتیو کې یې درامینځته کیدو دلیل دادې چې پخوا اقتصاااد پوهانو داقتصاااد دعلم په پووااتنو)

و . یعنی داقتصاااي فعالیتونې وهمطرح کړور اضااافه کړی او نه یې نتیجه  وهڅناه؟ ...( کې د )چیرته ؟( پووااتنه نه 
غې امنځته کیدوسره در اقتصادی تحلیلونو کې نه وشامل کړی. حال داچې اوس دمنطقوی اقتصاد په ،عدیيفضایي ب  

 .شوه حلاو مېره وه  پووتنې هم ځوا  وموند
ندازه دسرچینو ا اقتصادی پوتانسیل، ،چې داقتصادی جغرافیې علم څه ناڅه دسیمو اقتصادی خصوصیات ه دېسره ل

اقتصادی د یې بیالبیلو جغرافیا یي سیمو کې توضیح کول او اقتصاد پوهانو ته مساعد اقلیم اونور مسایل او موقعیت ،
انسااانی یې د عالیتونو په اسااقرار او جغرافیایي ساایمو کېامکاناتو او ریزرفونو وااه معلومات ورکول،خو داقتصااادی ف

 ساایمو، تجارتی ان، الرو، مګرونو، عامه خدماتیسااکیواځی دا وچلند لپاره ځوا  نه ورکاو. دوااارونو پالن جوړونک
کې  تیي اقتصااادی فعالی عد کېوااودلو کې کار کاو، خوپه جغرافیایی ساااحه یافضااایي ب   اوصاانعتی مراکزو ساایمو په

 Enviornmentجغرافیې، چاپیلاير پوهنې ) داقتصااااادي تخصااااد نه درلود، دپورتنیو نیماړتیاوو په درک سااااره
Scienceمنابعو داقتصاااااااد ) يعی( واااااااري پالن جوړونکو او دساااااایموپیژندنې او دطبNatural Resources 

Economics پوهانوالسااااااونه سااااااره ورکړل او دمنطقوی اقتصاااااااد بنسااااااټ یې کیوااااااود چې د )Chirstaller, 
Predoht, Weber, Plaunder, Hotelling،Losch  اوRaleigh Barlewe  نومونه دیادونې وړ دي.باید

 او یوبل څخه بیل مسااایل څیړی. خو د دواړو ترمنځ نشاای چې واااری اقتصاااد او منطقوی اقتصاااد سااره جالديهیره 
وګه ت دیوی کوچنی منطقې په په پیل کې لځته کیدپه توګه د یوه وااار درامن او ګمه همکاری شااته. دبیلاېی ورته وال

کیدل یوه لویه منطقه جوړوي. ځینې  وي. همداسې هم دڅو صنعتی سیمویوځای کیدل او دڅو کوچنیو وارونو یوځای
 .طقې معرفي کولندم اساسات هم شته مثالً دتوریزم

 یابه داوبو غاړې وی ،عی جاذبه لرییطب لری، یابه ې یابه تاریخي ارزوتکدتوریزم ساحه ممکن واري نه وي. بل 
په توګه به ارزواات ولری، یعنی دواااری مطالعې اوتحلیل په  او داسااې نور، خو داقتصااادی عاید او اقتصااادي منطقې

 به میره مهمه وي. ممکن وااااااااري مطالعاتو کې مار داقتصاااااااادي مناطقو بحث کې ،وی بحث کې به شاااااااامله نه
ی، خو دمنطقوی اقتصاد په تحليل کې دې ډول ولمر اوسيوری اوداسې نور مسايل شامل ،دڅوپوړیزو ودانیو میزاین 

اقتصااااااد څاناې دنژدیوالی او ورته والي ساااااره ساااااره  او منطقوی ټکيوته اهميت نه ورکول کيږي. نوځکه دښااااااري
  .توپیرونه هم لري
 د منطقو ډولونه

چې د تجارتی او اقتصااااادی فعالیتونو مهمه او میره برخه هلته  ېمنطق ېالف( مرکزی یا هسااااته یي منطقې: هغه ټاکل
وي. په دغه مول منطقو کی دننه د مراتبو سااالساااله موجوده وي، لویو تصااادیو او فعالیتځایونو ساااره نورې  همتمرکز

له مخی پر مخ روان  ېفرعی شااابکې او کوچنۍ تصااادۍ تړلې وي او تجارتی او اقتصاااادي روابط د مراتبو د سااالسااال
نی وخت په خپله مرکزی منطقه کې نورې اقتصادی منطقی فعالیت کوي. په دغه مول منطقو کی د اقتصادی وي. ځی
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سکوني او تجاری مراکزو ترمنځ متقابل ټینګ مسکوني ساحات( هم وي چی د ماو تجاری مرکزونو شاوخوا د اوسیدو سیمی )
 نوم ورکړل شوی دی. Metropolitan Statistical Areaیا  MSAروابط موجود وی چی اوسنی وخت کی ورته د 

. يد منطقې: د فعالیتونو، اقلیمي ځاناړتیا د او کلتوری بڼې له پلوه سااره یو شااانته ساایمې  homogeneous ( سااره ورته 
دغه مول مناطق په میرو هیوادونو کی لیدل کی ی. دغه مول منطقی مشااااااابه اقتصااااااادی فعالیتونه لري لکه په افغانسااااااتان کې 

خوراک او نورو له پلوه سااره  ،والیتونه چی میر سااره ورته دي، په شاامال کی څو والیتونه چی د خپلو تولیداتو، جامو مرکزی
 نه وی وودل شوی. ددې منطقو حدود میر څرګند دبیلاې په توګه د خټکیو د تولید منطقه. ممکن ورته دی.

غو سیمو حدود میر څرګند وودل شوی وي. ددغه مول سیمو ج( اداري منطقې: دغه مول سیمې د مدیریتي موخو لپاره دي. دد
 اهمیت ددولت د پالیسیو د جوړولو او تطبیق له مخې دی.

ه هڅه کوي چې لومړی ضاعیظ هونکی زیاترود منطقوی اقتصااد میزاین کوونکی او اقتصاادی پالیسای جوړ :د( ضاعیظی منطتی 
یر عوامل بلکی م ځان وساتی. په ضعیظه منطقه کې یویا څو ټکی نه ويداسقرار څخه  منطقه وپیژنی او دلته داقتصادی فعالیت

ه اوس ناکام دۍ چېصااااپه دی تحلیل کې هغه پخوانۍ ت .پکی شااااته، نو ځکه پیژندنه او دهغې په نوااااه کول سااااتونزمن کار وي
 خپل اقتصاد کې رنراځی او باید ورڅخه صرف نظر وشی. داځکه چې دوی نور په موم منطقه کې هم ضعیظه ،پیژندل شوی

میوند واټ او دزاړه  اومساای لووااو محل وڅلویواات کاله مخکې دمسااي دیاونڅخه رول نشااي لوبوالی. دبیلاې په توګه له نن 
مارکیټ نه لری. دلته دمارکیټ، عصااری تکنالوژی،  يل اوریکاخانی ته نژدی محل کې و. خو نن ورځ مساای لووااپوااارتخته 

وخت  ياوسن دې ته ورته ټکی مطالعه کې ي،نو په لنمیز سره ویالی شو چې منطقوی اقتصادروغتیا، دخلکو روحی مطالعه او
کې دیوې علمی څاناې حیثیت غوره کړی چې د درې موله منطقو په توپیر کولو سره داقتصادی فعالیت دمحل په استقرار فکر 

ګ له قابله تاثیراتو ترڅنتین المنطقوی مې مرکزی، مشاااااابه او ضااااایعظه منطقې تظکیم کوي. په مرکزی منطقه کې دبوکوي. د
دجریان څرناوالی په پام کې نیول کی ي. خومشااابه مناطق دسااره ورته والی له  فعالیت یه اولویو مرکزونو سااره داقتصاااددعم

چاروله مخې اهمیت لري چې ځینې وخت  يادارې منطقې صاارف دساایاساای تصااامیمو او مدیریت،پالن او ادار .مخې جوړی ي
 ي.موقتي و
 ږي؟يکومو شرايطو له مخې رامنځته ک منطقې د

 دیوې اقتصادې منطقې دتشکیل لپاره درې دالیل یاعوامل موجود دي:
I  .:نسبی مزيت 

 ځاناړې سیمې د ځاناړو وېاڼو له مخې د یو شمېر اجناسو په تولید، یا د یو شمېر خدماتو په عرضه کې د نورو په پرتله
 برتري نظر بلې ته نسبي مزیت بلل کې ي. دغه د یوې سیمې، اوچتوالى لري 

ولید د ستر وسو کورنۍد میوو په ت په سکتور کې د ننارهار والیت د خپل مدیترانه یې اقلیم له مخې نېپه توګه د کر د بېلاې
ا د سیاو کاپ لري، حال دا چې پروان او کندهار د اناورو د کیظیت او کمیت له پلوه، کې د هېواد د نورو سیمو په پرتله برترى

 د  د کانونو له مخې د یو شمېر طبیعي زیرمو او آن همداسې هم په تولید کې اوچتوالى لري، انارو په تولید کې اوکندز د خټکیو
نه یوازې د یو هېواد دننه بلکې په ټوله  .دلو وړ ده نژېتجربې او مهارت له مخې دغه مول برترى د پ ېکار ځواک د ځاناړ

 د نسبي مزیت لرونکي دي. په ځینو برخو کې ادونهنړۍ کې همهېو
 دې ته نسبي ټیټ لاوت هم ویل همداسې هم په یو شمېر سیمو کې د یو شمېر اجناسو تولید نظر نورو ته مېر ارزانه تمامې ي،

د  لاوت همنسبي  په یوه معنا سره راتالى شي، (Comparative costاوت )لد نسبي مرزیت او نسبي  کې ي، په دې توګه
سیمې او هم د هېوادونو په کچه مطرح کېداى شي، د بېلاې په توګه په یوه ټاکلي هېواد کې یو ټاکلى جنس د هغه د خامو توکیو 

نظر  د ریکاردو په د پریمان او ارزان له امله زیات تولیدی ي، نو وکاره خبره ده چې دغه هېواد ته یې تولید مېرګټور تمامې ي،
الت دا هغه ح .یا هېوادونه د اجناسو په تولید کې د مطلق مزیت ترڅنګ نسبې مزیت یا وېاڼه هم درلوداى شيیو شمېر سیمې 

یو  هېواد په پرتله Bهېواد د  Aکه چېرې  .دى چې د دوو سیمویا هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ګټور تو  پرتله اوتوضیح کوي
هېواد کوالى شي همدغه  Aپیدا کړى، په دې توګه  په تولید کې تخصد ددغه جنس یا څو اجناس په ل  لاوت تولید کړي او

 .یې صادر کړي، نو ورته ګټور دى هېواد ته Bاو تخصد پکې لري تولید او  لاوت تمامې ي، جنس چې تولید یې ورته په ل 
جنس ته اړتیا لري ځکه چې تولید  غهبازار تولید لري او صاردوونکى هېواد د هېواد نوموړى جنس یا اجناسو یو A په دې توګه

 ى، چې د نسبي مزیت یا پرتلهوجوړ  ته یو اساس دا د کار نړیوال وېش او تجارت پریوځي، نو په دې توګه یې ده ته ګران
یو ه کوایی چې: Absolute Advantage Theoryنومول شوى دى. د مطلق مزیت نظریه  ییزې وېاڼې د قانون په نوم

هېواد نظر بل هېواد یا نورو هېوادونو ته یا یوه سیمه نظر نورو سیمو ته د یوه جنس په تولید کې یو شمېر غوره توبونه لکه د 
 د او داسې نور ولري او دغه مزیت جغرافیایي وېاڼې مهارت ، مساعد اقلیم ، خامو توکو کافي شتوالى، د کار ځواک لرل،

 ت او ال زیات غوره وي، مطلق مزیت بلل کې ي.سبې مزیت په پرتله هم اوچن

II. لګښت دترانسپورت 
هغه مسااااااعدې منطقې چې لویو واااااارونو او مارکیټونو ته لنمې وی او دتولیدشاااااویو اجناساااااو لی د ارزانه تمامی ي. 

 یدخامو توکو لی د آسااااانه شاااای.لکه پخوا چې دتنا ، چېدمنطقې اسااااتقرارن دې واټن کې یادخامو توکو ساااارچینوته 
 جوړه شااوې وه یا په کندز کې هخامو فابریکر خامو معدن ته نژدې په پلچرخی کې د مرمرواو درغارو دمرمرو او 

 او داسې نور مثالونه . دفابریکې تأسیساو سپین زردتولیداتو دپروسس په خاطر دشکرې او مالوچودلبلبو 
III.  لوه عوايدپله  ېسيا مقد 

)بریونا، مبرو سکرو اونورو( له مخې دا توانایي لری چې په عصری تکنالوژی هغه ساحات چې دانرژیکی منابعو 
 تولید ترسره کړی، نو دالس پرځای تولیدپه پرمختللی تکنالوژی او ماشین باندې بدلی ي.
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IV .تړلی توليدات اوخدمات سره 
ار تأساایس او اسااتقر ایع له نوروسااره تړلي وی.نوکه یوصاانعت په یوه منطقه کېصاانزیاتره وخت یوشاامیر ماشااینی 

توګه که دمالدارې په سیموکې دڅرمن تولید ترسره کی ي  ي، دبیلاې پهدایع هم ورلی صنورسره نور تړلي  ،مومی
ټانود ، دبوټانو دتولید د فابریکې ترڅنګ د بویاد ترانزساااااتور رادیو ګانو فابریکو ساااااره دوچو بطریو دتولید فابریکه

اوداسااې نور. په دې توګه دمنابعو تحرک اقتصااادی  ته ن دی د هوټلونو جوړیدلبندوونو دجوړولو فابریکه، فابریکو 
 انکشاف ورکوي.نور هم او  ويمناطق ایجاد

 يدتولیدی ساااااارچینو تجمع او ورټولیدل هم داقتصاااااااد ،نیوکالساااااایکان وایي چې یوه لوری ته دکار دمهارت، پاناې
د منطقې یامنطقوی اقتصاااااد داسااااقرار او ایجاد دالمل ګرځی. دوی وایې چې زیات شاااامیر اوساااانۍ پرمختللی مناطق 

 ترسره شوی وي.  ي چې په یوه او ده موده کېه دهمداسې یوه حرکت زی ند
وه اده چې په ید  مخې ته راځی، هغه پووتنه چې لومړنۍ هغه د اقتصادی فعالیتونو د موقعیت د تحلیل په برخه کی

  شی یا کوم شیان او فکتورونه د په کار اچول شوی پاناې اندازه او مول ټاکي؟ کوم منطقه کی
مومل  یې انکشاف ورکړ. په دغه  ته او هغه  رامنځته د تولید د موقعیت مومل م. کال کې1۹۰۹الظرد ویبر په  آلمانی

 وېد ی تصدۍ یوه توګه او په عمومی فضا کې یوه نقطه ده تصدۍ په یوه جغرافیایی کې داسی فرض کی ی چې
دۍ تص په توګه فرض کوی ) حال دا چې یوه منطقه کی ځینې وخت میرې تصدۍ وی(. دستااه منظردی یا ځاناړی

د موقعیت یچې آیا باید تصدۍ په کوم ځای )محل( با را پیدا کوی پووتنه دا  ته د مظاد د معقوالنه اعظمی کولو فرضیه
چې آیا تصدۍ په کومه نقطه کې  انکشاف ورته ورکوی رااړوی یا ولری؟ فرضیه دغه پووتنه په دی بلې پووتنې

حلی او م اعظمی کړی؟ دلته نسبیی مزیتونه، د موادو بیې، د تولید مصرف، بازار سره فاصله غواړی چی خپل مظاد
دی  انواو هم نیوکالسیک هم کالسیکانو او څیړنو په ترڅ کې العاتود او دو مط پوتانسیل دغو پووتنو ته خوا  وایی.
او موملونو)دواړو(   دمنطقوی اقتصاد تیوری هیوادونه وړاندی کړل. نن ورځ یی برخی کی کار وکړ او څو مومدلونه

 تر کار الندې نیسی. عمالً  اهمیت ورکوی او هغه ته
 د جوړیدو سازمانونو ته دور کې نړیوالو لویو اقتصادی په اوسنی ( globalismاو دنړیوالتو  ) د اقتصادی انضمام
سره د منطقوی  څخه په استظادی فرصت له همدې نوری هڅې هم روانې دي. کی او په دې برخه الره هواره شوی ده

اجوړ ر منطقوی اقتصاد او ړونونهاو یو شمیر هیوادونو وکوالی شول چې منطقوی ت موقع برابره شوه مرستو لپاره هم
د  امبورګاو لوکز په اروپا کې د تړونو او توافقاتو بنسټ د آلمان، فرانسی، ایټالیا، بلجیم، هالند کړی.په تیره بیا

لومړۍ نیټه وشوه، چې پایله یې بیا  په م. کال د مارچ1۹۵۷د  دغه پیوه شو. هیوادونو د توافق په پایله کې کیوودل
دغه تړون د دې المل شو چې د  رامنځته کیدل و. نیټه د اروپا د اقتصادی ټولنې م. کې د جنوری په لومړی1۹۵۸ په

له  ی،رامنځته کړ لوی بازار یو د کورنیو تولیداتو تر ټولو د نړۍ په کچه چې وکوالی شی لویدیزی اروپا هیوادونه
 هم کلم کړ. نور او پیوستون او یووالی تړوناقتصادی او سیاسی  دوی خپل یوځای دی سره

 د کاناما ترمنځ او کال کې د متحده ایاالتو م.1۹۶۵په شمالی امریکا کې لومړنۍ منطقوی موافقه او اقتصادی تړون په 
 سوداګرۍ په هکله وه. د آزادې السلیم شوه، چې مهمه برخه یې د موټرو او د موټرو دپرزو

م. کال کې د 1۹۶۷ه منطقوی موافقه د آسیا د جنو  ختیزو ملتونو ترمنځ وه چې په په آسیا کې یوه مهم
(Association of South east Asian Nations - ASEAN  په نوم رامنځته شوه. دغه تړون و کوالی )

لتوری او ټولنیز ، کاقتصادی  د هیوادنو ترمنځ قوی خپل منځی شول چې د اندنیزیا، مالیزیا، فلپین، سینااپور او ټایلینم
او پر مختللی اقتصاد  اوچت ګامونه واخلی چې اوس هر یو پیاوړی د سولی او ثبات خواته کلم او دوی ټول روابط
 اوچت شول.  ګامونه ورته کې په افریقا هم همداسې لري.

ه که مو  غور دریځ لری ، منطقوی ستراتیژیم ارزوت او خاد افغانستان په سیمه کې میر یو پیاوړی او مساعد
 د او هم زمو  لپاره هم د سرو زرو په شان ګټه اوچتوالی شو. زمو  موقعیت موقعیت څخه له دغه ولرو پالیسی
 لپاره مهم دی. د دوو نویو لویو اقتصادونو ) هند او چین( آسیا او او د مرکزی آسیا، جنوبی  هیوادونو ګاونمیو

په څلور الرې واوړی )لکه زرګونه کاله مخکی یی چې همداسې یو غوره  تمدن د تجارت او ی شیافغانستان کوال
افغانستان د سیمی د  بدل شی. دهلیز غوره اقتصادی په یوه د سیمی هیواو ته الری درځ درلود( او د سالم رقابت له

 برابروی. او لی د امکان ودې او د ترانزیت زیربنا هیوادونو د اقتصادی
 افغانستان او د منطقی اقتصاد

افغانستان له جغرافیاوی پلوه په سیمه کی فوق العاده اهمیت لری. افغانستان د منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ او د جنوبی 
 آسیا تر منځ د یوه پله حیثیت لری او د سیمی د لویو او نویو اقتصادونو )هندوستان او چین( لپاره نړیوالو بازارونو ته
د الری په توګه ارزوت لری. په سیمه کی د تاریخ په او دو کی داسی مدنیت نه و او نشته چی پرته د افغانستان له 

له افغانستان  Silk Routhد تجارت لرغونی او میره مهمه الره )د وریومو الر(  .ګمون څخه رامنځته شوی وی
یو ځل بیا خپل مهم ستراتیژیم اهمیت بیا وموند. په سیمه کی د نوی وضیعت یې څخه تیریدله او په معاصر وخت کی 

راڅرګندیدو دا وووده چی په سیمه کی منطقه یی اقتصاد ته اړتیا ده او د الجبرو او وریومو الره باید بیا نوی شی. 
ی ایجاد کړی د د روسیې، چین او هندوستان ورځ په ورځ پیاوړی کیدونکی اقتصاد په منطقه کې یو نوی وضعیت
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 ,ECOافغانستان همدا اوس د سیمی یو شمیر منطقه یی جوړوتونو لکه چې د افغانستان همکارۍ ته اړتیا لری. 
SCO  اوSAARC  .دلته به د دغو په دې وروستیو کې د الجوردو الر هم پرانیستل شوه. کی فعال ګمون لری

ریځ جوت شی.د مالونو تبادله ترانزیت او بهرنۍ سوداګری سازمانونو پیژندنه راسره مرسته وکړی چی د افغانستان د
د نن ورځی د اقتصاد یو مهم بحث دی. زیاترو هیوادونو خپل اقتصاد د ترانزیت او سوداګری له الری وه کړی دی. 

ی ورټاپي پروژه، کاسازر)د ن له نیکه مرغه افغانستان د خپل جغرافیاوی موقعیت له پلوه په یوه میروه دریځ کی دی.
افغانستان کوالی شی له خپل  فایبرپروژه( او د منطقې دریل پټلۍ پروژه د دې مول منطوی همکارۍ وه مثالونه دی.

ستراتیژیم موقعیت څخه په استظادی د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ د یوه پله حیثیت ترالسه او د تجارت په 
مو د الری پر سر پروت و او کله یی د الجوردو د الره مهمه څلورالری بدل شی. افغانستان میر پخوا هم کله د وریو

برخه جوړوله. اوس چی یو ځل دا امکان برابر شوی دی چی مرکزی آسیا له جنوبی آسیا سره وصل شی، د افغانستان 
 دلپاره یو میر مساعد فرصت دی. د افغانستان مهم دریځ ته په ترکیه کی )د آسیا زړه( په کنظرانس کی د شاناهای 

م. کال کی د عشق آباد د نړیوال ترانزیت په غونمه کی دی مهمی موضوع ته  ۲۰1۶سرمشریزی په غونمه کی او په 
اشاره وشوه او د سیمی هیوادونو په تیره بیا تاجکستان، چین، ترکمنستان، هند او ازبکستان کلم لیوال دی چی د 

واد ته د افغانستان له اقتصادی او ترانزیتی پلوه میر افغانستان الری خپل منځنی سوداګری پیاوړی کړی، د چین هی
اوچت ارزوت لری، له بلی خوا دا به افغانستان لپاره یو میر وه فرصت وی چی د سیمی د هیوادو له عالقمندیو څخه 

 په سازمانونو کی د غړیتو  په لرلو خپل اقتصاد ته پرمختیا ورکړی. SAARCاو  ECO, SCO, WTOاو د 
په اوسنی دوران کی خپل اقتصادی دریځ پیاوړی کول  Globalismارت او اقتصاد کی ورګمیدل او د په نړیوال تج

د اوسنی عصر یوه تازه او نوی غووتنه ده. هیڅ هیواد له نړیوال اقتصادی کاروان څخه په انزوا کی نشی پاتی کیدای. 
اتو څخه محروم او د استعماری ځواک له کاله مخکی له خپلو طبیعی سرحد 1۳۰له بده مرغه افغانستان له نن څخه 

استعماری تصمیم سره سم یی یوه برخه جال او له نړیوالو اوبو سره یی رابطه پری او په وچه پوری یوه ایسار هیواد 
باندی بدل شو، دا هغه وخت و چی د نړۍ د تجارت مخه له وچی پوری ایسار او د نړیوال تجارت څخه ګووه شوی 

ا په سیمه کی داسی یوه اړتیا او تظکر رامنځته شوی چی د مرکزی آسیا هیوادونه له جنوبی آسیا دی، دا دی یو ځل بی
سره تجارتی روابط ولری او د ترانزیت الره به له ختیځ څخه تر لویدیځ پوری له شاناهای او قراقرم څخه تر ترکیی، 

یه باندی کار کیده، افغانستان ورته نظر Euro – Asiaارمنستان او اروپایی هیوادو پوری ورسی ی. کله چی د 
 مرکزی نقطه ټاکل شوی وه په دی کی یوه هم د وریومو لروغونی الره ده. 

 

 
 

طراحان او د مرکزی آسیا هیوادونه په دی فکر کی دی چی د وریومومیره لرغونی  Euro Asiaد شاناهای غړی د 
یده، اوس به یو ځل بیا دسیمی تجارتی الرې له الره وه، یو وخت د وریومو اووالجوردو تجارت له دی ځای څخه ک

افغانستان څخه پیل تیری ی، د افغانستان له شمال څخه تر تیریدو وروسته به د دوست او ګاونمی هیواد ترکمنستان تر 
)ترکمن باشی( بندر پوری ورسول شی. وروسته به اروپا ته میر لنم هیواد یعنی آذربایجان ته ځي. هلته به د باکو له 

اریخی وار څخه د ګرجستان تظلیسی ته او له تظلیسی څخه په ترکیی ته ورسی ی. د ترکیی د هیواد هغه میره مساعده ت
بندری منطقه چی د اروپا خواته به د )مبدا بندر( حیثیت ولری. د )قارس( سیمه ده د قارس سیمی د ترکیی د ځمکنی 

له هغه استانبول بیالبیلو اروپایی هیوادو ته الره لری. په ترانسپورت په واسطه له استانبول سره نولی چی وروسته 
دغه ټول مسیر کی د وسپنی پټلی موجودی او فعاله دی، صرف په څو نقطو کی د هغو وصل کول په کار دی. اوس 
چی له آقینی څخه د ریل پټلی هیواد ته رارسیدلی او له هغه ځایه د حیرتان بندر ته غځول کی ی، داسی پالن هم 

ود دی چی د آقینی څخه به د هرات خواته ځي او له هغه ځایه به تر زرنج پوری ورسول شی له زرنج څخه تر موج
چابهار پوری د هندوستان هیواد مرستی ته تیار دی چی د وسپنی پټلی وغځوی په دی توګه به اروپا له ټولی آسیا او 

غانستان به پکی محوری نقطه وی. په دی کی په آسیا کی تر ټولو لوی هیواد )هندوستان( سره وتړل شی چی اف
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 6تر 6 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

 

پاکستان هم میر لیوال دی چی له باکو بندر سره ونولی. د افغانستان او په دغه مسیر کی د پرتو هیوادو لپاره د دی 
الری اهمیت یواځی په دی کی نه دی، چی ترانزیت به لنم او ممکن او د وچی بندرونه به وصل شی، بلکی بل 

ی یوه واحده تعرفه به وټاکل شی او میر بندیزونه به لری شی. افغانی محصوالت )غالۍ، انار، ارزوت یی دا دی چ
 اناور، خټاي، الجورد او میر نور( به په میره وه بیه بهر ته ورسوالی شو. 

 د وریومو)الجوردو( د الری پر سر د پرتو هیوادو تر ګټو به زمون  ګټه زیاته وی. دا ځکه چی:
کابل، کندهار)که ممکنه وی هرات کی( به د تجارت دفترونه او د دغه مسیر د ترانزیت او  په فاریا ، بلخ، -

 د ګمرک تاسیسات جوړ او منطقوی اقتصاد به رونق پیدا کړی.
 تنو شاوخوا به افغانان پکی استخدام شی )د محلی کار کوونکو تر عنوان الندی( ۲۵۰۰د  -
 دانتقال لاوت به فوق العاده کم شی. -
غواړی د خپلو توکو په صادرولو سره د دغی الری په خاطر د افغانستان دولت ته ټاکلی ترانزیت چین  -

ورکړی چی د دی ګټه د تجارت حجم پوری اړه لری او دا به د تجارت په پیل کیدو سره ثابته شی، خو خامخا به له 
 دی مدرکه کافی اسعار د افغانستان په برخه شی.

نی په شمول پنځه د وچی بندرونه ولرو چی نړیوال تجارت به ورباندی ترسره مون  به د تورغونمی او اقی -
 کی ی.

 د افغانستان د محلی تولیداتو د پلورلو امکان به برابر شی. -
 سیاسی او کلتوری اړیکی –د ترکمنستان، ترکیی، آذربایجان او ګرجستان هیوادو سره به نژدی اقتصادی  -

ر هم په روابطو کی سره نژدی شی او ګمرکی مشترک )ګم( عملیات به په ګمه رامنځته او دغه تاریخی دوستان به نو
 پر مخ بوځي چی افغانستان ته ګټور دی.

د پورتنیو هیوادونو له ګمرکونو سره د افغانستان د ګمرک تړل کیدل به د افغانستان د ګمرک د کارکوونکو  -
 ظرفیت ته میره ګټه ورسوی.

له سیاسی فشارونو او ځینی وخت د تجارو د ځورولو او د الریو له درولو افغانستان به د ایران او پاکستان  -
 خالد او سوداګری به ګړندی شی او له تړلتیا څخه به د افغانستان میر وه بدیل او ایلترناتیف وی.

 ۲۰۰۰له تیرو یونیم سلو کالو راهیسی افغانستان له تجارتی پلوه بد حالت کی دی، خو په له هغه څخه مخکی بیا 
کلونو وړاندی پوری افغانستان د مدنیتونو څلور الری او د تجارتی کاروانسرایونو او تجارتی الری )د وریومو الر( 
مهمه کړۍ وه. دا دی اوس یو ځل بیا دا زمینه برابره شوی چی افغانستان له خپل جغرافیاوی مهم موقعیت څخه ګټه 

روان سره ګام اوچت او خپل اقتصاد پیاوړی کړی خو مهمه دا پورته کړی او له نړیوال اقتصادی بهیر او تجارتی کا
 .ده چی د دی چاری او امکان لپاره په دقت سره د کار نقشه جوړه شی
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