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 13/01/2019                 دودیال پوهاند محمد بشیر
 

 سیمه ییز اقتصاد، اړتیا
 او له دې پلوه په سیمه کې دافغانستان دریځ

 
 

 ګرځیدلی اوهیڅوک یې ...اوس  افغانستان دمنځنۍ آسیا او جنوبی اسیا یوه مهمه برخه  »
 «له اهمیت څخه سترګی نشی پټوالی...  دوکتورمحمد اشرف غنی

 

 سریزه
نسانان څه په فردي ډول او څه هم په ټولنیزډول یوبل سره راز راز روابط لري. دغه روابط دتاریخ په اوږدوکې پیچلی او ا

 ورکړې، کلتوری اړیکې، -ترمنځ اقتصادی معامالت، راکړې هراړخیز شوي دي، له بلې خوا دټولنو، هیوادونو، سیمو او مناطقو 

راتګ هم په عرف کې اوهم په مدونوقوانینو او اصولو کې منل شوي دي. په تیره بیا اقتصادی  - حقوقی اړیکې اویوبل سره تګ

ړی ده. تړلتیا رامنځته کطقو او سیمو ترمنځ تولید، دخدماتو دعرضی او داقتصادی پوتانسیلونو توپیر منطقوی مناسبات او دمنا

علم یوه  اقتصاد داقتصاد د سیمه ییزاقتصاد ویل کیږی.  سیمه ییزکله چې د اړتیاوو له مخې دغه ډول تړلتیا رامنځته شی، دې ته 

تي موقعیتونو ، دصنعتڅانګه ده چې  دیواقتصاد جغرافیایي  جوړښت تر څیړنې الندې نیسي. په تیره بیا په سیمه کې  ترانسپور

، (Industrial location) انات، اقتصادی پوتانسیلونه، د سیمې نسبی مزیتونه، منطقوی تحلیل او د صنایعو ځای پرځای کولامک

او د ځمکي څخه  (Migrations) مهاجرتونه (،urbanization)کیدنه  سیمه ییزه پرمختیا، دتولید په داخلی مقیاس سپما، ښاري

اقتصادی منطقه هغه ټاکلی بُعد یا دځمکي یا اوبو)سمندر( یوه په مقیاس سره په نښه شوې ښه ګټه اخیستنه څیړي. یوه ځانګړی 

ساحه ده چې د فزیکي،انساني، اداری او وظیفوي مشخصاتو پر بنیاد سره بیلیږي. د دې ډول منطقې په فزیکي مشخصاتو کې  

التو لپاره دالرو امکانات او اقلیمي فکتورونه یو شمیر فزیکی شاخصونه لکه ځنګلونه، هوارې سطحې، منرالي سرچینې، دمناق

ه مذهبي ارزښتون توریستي او شامل دي. حال دا چې په انساني مشخصاتو کې، دسیمی د کار ځواک مهارتونه، تجربه، تاریخي،

رونه په واو ځانګړتیاوی مطالعه کیږي. په وظیفوي مشخصاتو کې دکاروبار جریانات ،لوایح او مقررات، میډیا اوداسې نور فکت

پام کې وي. د ذکر شویو مشخصاتو او د اقتصادی پوتانسیلونو له مخې هره منطقه  بیله بیله ځانګړنه لري، نو دهرې منطقې 

اقتصادي او منطقه یی پرابلمونه هم سره توپیر لري، نو له همدې امله منطقه یی اقتصاد ته اړتیا پیښیږی،  چې د نوموړي علم 

دهرې منطقې لپاره پالن جوړاو داسې نورې اړینې کړنې ترسره شي. د منطقه یی اقتصاد د ودې او څخه په ګټه اخیستنې سره 

او د اقتصادی او ټولنیزی برابری له مخې تر کتنې الندې نیول  پالیسی جوړولو موضوعات معموالً د اقتصادی  اغیزمنتوب

م رول لری. له نیکه مرغه اوسنی وخت کې دافغانستان کیږی. په منطقه یی پالیسی جوړونه کې د اغیزمنتوب )موثریت( هدف مه
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سیمه ییز دریځ له دې پلوه پوره پیاوړی شوی دی. د وچې پنځه بندرونه، د چابهار دبندر فعالیدل، په سیمه کې د یوې الر یو 

 واچول شی.کمربند لویه پروژه او د الجوردو دپروژې پرانیتسل کیدل ډیر نیک زیری دی. دلته به په همدې موضوع رڼا 

 

 سیمه ییز اقتصاد یعنی څه ؟

 Economic Activitiesاو داقتصادی فعالیتونو Spatial Dispersionسیمه ییز اقتصاد هغه علم دی چې د فضایي بُعد 

 اړیکې تحلیل او مطالعه کوي او دسیمې داوسیدونکو داقتصاد دښه والی الرښود نه کوي. 

څانګه ده چې په یوه ځانګړې منطقه کې دمربوطه  سیمې د اوسیدونکو اقتصادی مسایل  یا: سیمه ییز اقتصاد داقتصاد دعلم یوه 

ورکړې او په مناطقو کې دتصدیو تاسیس  څیړي. دهمدې ضرورت له مخې سیمه  -او ددوی ترمنځ اقتصادی اړیکی او راکړي

سایل ی ترانزیت او ترانسپورت او داسې نور مییز اقتصادی سازمانونه، سیمه ییز بانکونه، سیمه ییز بازارونه، سیمه ییز یامنطقو

رامنځته شوي دی. ددغې څانګې په مطالعې سره هره منطقه خپل اقتصادی مزیت، رجحانات او دریځونه ټاکې او داقتصادی 

 هقوانینو له مخې  دخپل مفاد اعظمی کولو او د اجناسو او خدماتو په مبادله الس پورې کوي. دسیمه ییز اقتصاد له مخې، یو

ځانګړی سیمه او حوزه په ډیر ښه ډول سره خپل نسبی مزیت سنجوی او دهغې له مخې یوې بلې سیمې، منطقې  یاحوزې  سره 

دتبادلې انډول تامینوي. دمناطقو جغرافیاوي  خصوصیات او دکار ځواک اندازه  او مهارت، طبیعی او اقلیمی شرایط اومنابع، د 

دې المل کیږي چې د مناطقو او سیمو  ترمنځ د پوتانسیل او ظرفیت  له مخې ژور  توپیر عوامل د  نور ترانسپورت سهولتونه او

رامنځته شي. د دې  موضوع د اهمیت  له مخې دسیمه ییزو مطالعاتو مراکز او منطقوي سازمانونه رامنځته شوي دي. د آسیا 

ق کوي. دغه سیمه د خپلو طبیعی اوجغرافیاوي په هغه برخه کې چې  زمونږ هیواد، افغانستان موقعیت لري،هم دغه موضوع صد

ځانګړتیاوو له مخې یوخاص دریځ لري. افغانستان د جنوبی آسیا اومرکزی آسیا وصلوونکی نقطه ده، له ډیرو پخوا وختونو څخه 

اګریزه سودافغانستان او د افغانستان  تجارتی مسیر دسیمې هیوادونو ته ډیر اهمیت  درلود. په لرغونو وختونو کې د وریښمو 

الره له افغانستان څخه تیریدله او لرغونۍ  آریانا د تمدنونو زانګو، د کاروانسرایونو او تجارتی بهیرونو څلورالرې او د کلتوری 

په توګه کتل کیږي. اوس په سیمه (  Heart of Asia) او مذهبی مراکزو ټاټوبی و. اوسنۍ وخت کې  افغانستان ته د آسیا دزړه

او داسې نور سیمه ییز)منطقه یی( سازمانو رامنځته شوی چې افغانستان د هغو غړیتوب لري. د  ECO،SCO ،SAARC کې

منطقې څخه خبرې    Eru- Asiaدغو سازمانو یوهدف یا اساسي هدف اقتصادي روابط او تجارت دی. نن ورځ په پراخه کچه د 

کې غړیتوب ترالسه  WTO له دې پرته اوس افغانستان پهکیږي.  چې په دې کې هم د افغانستان موقعیت او دریځ ډیر مهم دی. 

کړي دی. په دغه سازمان کې  به زمونږ د هیواد غړیتوب هغه وخت ډیر ګټور وي چې له منطقوی پلوه خپل نسبی او مطلق 

همدغه  همزیت وپیژنو او په منطقه کې  د یوفعال شریک په توګه یوه سنجول شوي پالیسی ولرو.  د دغې پالیسي موخه باید پ

ویل کیږي. ډ یره   Regional policy ځانګړی جغرافیاوي سیمه کې د اقتصادي کړنو رونق اوزیاتول وي. دې ډول  سیاست ته

 پرځای وه چې د افغانستان ولسمشر په خپله یوه وینا کی،د ګاونډیو هیوادو مشرانو ته ویلی و:

 د له سیمی د تجارت اوتمدن په څلور الرې بدله کړو...()...راځئ چې خپله سیمه د تروریزم او مخدروه موادو د تولی

ې(، )د نړۍ مختلفو منطقوک و. په لوړه کچهشسطحو اولیولونو شرح کوالى بیالبیلو پالیسي موخي په د منطقوي په عمومي ډول 

خي له عمومي پالیسیو وم )د هیواد د ننه والیاتو کې(. د ټولو )د براعظمونو او هیوادوترمنځ( او په محلی کچه په متوسطه کچه

 سره دټولوله دې   ستنه.یبرخه اخ دنی چارو کېد ژوند څرنګوالى او م سره یو ډول دي، لکه په وده، ګټي، برابري، ثبات،

برابري او مناسبي پالیسي الرښوونه کیږي دا ډېره پراخه او ډېره عمومي ده. په نتیجه کي دا په زړه پوري ده چي د فرعي 

کومي چي له فضایي پالیسیوو سره نیغي اړیکي لري. دا داسي مطالب لري لکه د محل کفایت، د  ي،شموخوشمیره مشخصه 

هم  همعیارون اغیزمنتوب ښکاره کوی. په دې کې فرعیچي د ملي او عمومي خدماتو (، PCI) سیمو ترمنځ د سړي سر عواید

ري، هستوګنه ل تهپاملرنه نه کیږي چي هغوى چیر دې تهپه عمومی پالیسیو کې د یوې سیمی ټول وګړی شاملیږی، ي . د شامل



  
 

 

 4از 3

ي ریکیږي. د ذخحل ود هم بد اندازې ستونزه هم حل کیږي. د کارګرانو کم )مهاجرتونو( په دې کي د سیمو ترمنځ د نقل مکان

ډول  په همدې.  زیاتیږي، د محیط پاکوالى د ټولو لپاره او نورې ارزونه کیږی او موثریت یې او غوښتني موجوده اجتماعي پانګ

له محلی دا فرعي اهداف نور هم دمشخصو اهدافو لپاره ارزښتمند کیږي، لکه د سیمو ترمنځ د عوایدو د نابرابري کمیدل، 

د محل په تصدیو یا د انعطاف وړ موخي لکه  .کي راځي ټاکلی دورهدا د وخت په سرچینو څخه ډیره ښه استفاده او نور مسایل. 

اد  او د سیمه ییز اقتص ، یادسړي سر عواید.د کچې لوړولمثالً، د استخدام  نور زیاتوالى،ه شمیرکې او د اقتصادی فعالیتونو پ

ر پیژندنه د خلکو کلتو منطقه یی پالیسیو په بحث کې د هیوادونو اوسیمو روابط، جغرافیاوي ځانګړتیاوې، اقتصادي ریزرفونه،

 مسایلو مطالعه هم شامله ده. ترانزیت د او د

اقتصاد لکه له نوم څخه یې چې ښکارې، د سیمو او مناطقو په حدودو کې  اقتصادي مسایل څیړي. په دې توګه  له سیمه ییز 

اقتصاد څخه پرته  د مناطقو جغرافیاوي  خصوصیات، د مناطقو پیداوار، خلک، اقلیم، اړتیاوی، سرچینې او نور هغه عوامل 

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

 

 او سیمه ییز اقتصاد  Locational Analysisتحلیل منطقوي 

لوسچ  ،"Weberویبر " ،"von thunen" ننن تواد و اقتصاد مرکزي پوښتنه ده. منطقوي تحلیل په اصل کي د منطقوي 

"Losch"، " کریسټالرCristaller "وي مشارکتونو او تجربیز تحلیل د هغو تیوریکي یړنو په اساس ، سیمه یاو نورو د پخوانیو څ

ړنو د موثرې لړۍ په انکشاف کي خورا بریالیتوبونه ترالسه کړل ، ددې لپاره چي هغو پوښتنو ته کافي ځوابونه ووایي چي یڅ

ه مطالعه ؟ نو ،  د سیمه ییز اقتصاد پ په یو ورکړل شوي فضایي سیستم کي ځانګړي فضایي فعالیتونه چیري او ولي واقع کیږي

 : مختلف روشونه متمایز شيد تحلیل په دې مضمون کي کیدالى سي چي  حلیل مهم دی.کې منطقه یی ت

یادونه وشي "د فعالیت، یو  د غبرګونونو ،وشياو دقت  رغو ېلومړى باید د یوې ساحې په مفهوم او د فضا په عنصر باند

 .او داسې نور ټکی باید روښانه شی ادارې اصولو په اساس" د تجانس یا نواختي،

رسمي روشونو لوري ته عالقه زیاته شوه. "د بیلګي په ډول، د ملتونو د په دې وروستیو کلونو کي په فضایي سیستمونو باندي 

 مجموعې تیوري، توپولوژي او نور". منطقه ییپه واسطه دسیستمونو له تیوري څخه استفاده، 

خه په پراخي استفادې سره جوړ شویدي او کیدالى شي چي په شان، زیاتره انتزاعي مشارکتونه د اندازه ګیري له تیوري څتل  د

نو سیمه ییز اقتصاد او  په دوو موازي سیستمونو کي د یوې مشابه الري په توګه مشاهده شي. "لکه بیولوژي او ارواپوهنه"

 ې دي.جغرافیه، سیمه ییز اقتصاد او حقوق، سیمه ییز اقتصاد او د طبیعی منابعو پیژندنه همدومره یوبل سره نژد

میمونه د مغلق تشبثي تص یز تصمیمونه باید په نظر کي ونیول سي.یاو کورنیو سیمه  (تشبث کوونکو) کاروباریانو دویم داچي د

 جرا اواصنعتي تحلیل، دودې د مرکز د تحلیل، د ثقل او آنټروپي ډینامیک سیستمونو د څېړني او تحلیل په عملیاتي چوکاټ کي 

 کیږي.عملی 

 والیسیمو ستونزي د مفید له مخي د عملیاتي ګټورتوب د موډلونو د وسایلو په واسطه د هستوګني د نظري بنسټ د یوه کله چي

 ږي.ړني الندي نیول کییله نظره څیړل کیږي، نودعامه هستوګنځایونو ستونزي هم د یوې متحدې فضا یا شبکي له نظره تر څ

وګارتیمي دي. "لکه ل ېل د انتخاب په تفصیلي موډلونو باندي استوارتحلیل په زیاتیدونکي ډو منطقه ییعالوه پردې، وروستی 

-منطقه ییچي کیدالى شي مختلف ، وربښي ارزښتشوي تحلیل ته  سنجولدغه موډلونه هغه زیات   ي موډلونه".االتاو احتم

 تشبث کوونکو او کورنیو مشترک د وروسته، ونیول شي. ېفردي ټاکونکي عوامل "د کیفي فکتورونو په شمول" په نظر ک

 .موافقه کويتصمیمونه د یو فضایي اقتصادي تعادل په موجودیت باندي 

ډول یوه مغلقه ستونزه ده چي کیدالى شي  عمومیپه  د کم موندل کیدونکو سرچینو او د هغوى د فضایي موقعیتونو تخصیص،

الى شي د یوه پیچلي تجارت پوښتني هم راوالړې کړي. مختلفو تعویضي امکاناتو ته شامله شي، په داسي ډول سره چي کید
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راتو په یزماني ډینامیک کوم چي د جوړښتي تغیبُعد او" Spatioوروستي مشکل هم په هغه صورت کي خورا شدید دى چي "

 واسطه منځته راځي، په نظر کي ونیول سي.

دي عل سي. کیدالى سي چي دغه پدیده په یو څو بُ دلته باید دغیر خطي ډینامیک پروسو وقوع په ځانګړي ډول په نظر کي ونیو

 د دې د معقوله نتیجی لپاره پوره تحیل او دقت ته  اړتیاده. رامنځته کړي. ناوړه نتایجډینامیک اقتصادي سیستم کي غیر متوقع 

 منطقوی اقتصاد او سوداګري

د اجناسو اوخدماتو لیږدول او عرضه کول دی. سوداګري او تجارت له یوې سیمې بلې ته د خلکو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره 

یعنی د اجناسو اوخدماتو تبادله کول تجارت دی. دغه تبادله د سیمو اومنطقو ترمنځ  صورت نیسی، نو کله چې د منطقو خبره 

 راځي، خامخا منطقه یی اقتصاد ورسره عالقه لري. د منطقو ترمنځ د تجارت لپاره د ضرورت مهم الملونه دادي:

 په زیاته اندازه تولید:لومړی ) 

ممکن یوه منطقه یاسیمه دځانګړی ظرفیت اوغوره امکاناتو له امله  دیو شمیر اجناسو په تولید اویاهم دیو شمیر خدماتو په عرضه 

کې غوره توب ولري،  دوی خپل اضافی تولید دنورو سیمو داړتیا وو دپوره کولو لپاره چې دغه ډول ظرفیت او وړتیا نه لري، 

 استوي په دې توګه تجارت داجناسو تبادله بلل کیږي.ور 

 :دوهم(  طبیعی منابع 

سیمې اومنطقې دخپلو شتمنیو او اقلیم له پلوه یوبل سره توپیر لري. د دغو شتمنیو څخه اضافه ترالسه شوي تولید هغو سیمو 

هیوادونه  کافی اندازه نفت لری، دوی  اومنطقوته ورکول کیږي چې دغه ډول شتمنی نه لري. د بیلګې په توګه د خلیج د منطقې

ل تولید ساحه،منطقه، حوزه یاسیمه  وی خپل نفت نوروټولو هیوادونو ته صادروي چې کافی نفت نه لري. دغې سیمې ته د نفتو د

  لکیږي. همداسې هم د نړۍ  بیالبیلو برخو اوځینې وخت د یوه هېواد د ننه ، یوشمیر ځانګړی مناطق د یوه ځانګړی صفت یاب

 .اقتصادی  فعالیت  لپاره جالشوي وي

 :درېیم(  په لګښتونو کې توپیر 

که چیرې د یوې سیمې او منطقې ) د یوه هیواد دننه یا د څو هیوادونو په شمول( ترمنځ د اجناسو او خدماتو د تولید په لګښت 

 ي.کي توپیر ولیدل شي، نو د ټیټ لګښت لرونکي منطقه ځان  دسیمي په سوداګری کی داخلو

 د لمړی برخی پای

 نور بیا

 

 
 

 یادونه:

نوری لیکنی هم ولولی، نو کوالی سی چی، پر انځور باندی د  لیکوالدی چیری ګران لوستونکی و غواړی چی دکه 

 فهرست ته، الر ښودنه تر السه کړی! «آرشیف»مقالی د په اجرا کولو سره د لیکونکی « کلیک»

 

 
 (1) کې دافغانستان دریځاو په سیمه  سیمه ییز اقتصاد، اړتیا
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