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 05/02/2019         دودیال پوهاند محمد بشیر
 

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

 
 

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

 

 او پای برخه مهپنځ

 

 ږي؟یمنطقې دکومو شرایطو له مخې رامنځته ک
 

 دیوې اقتصادې منطقې دتشکیل لپاره درې دالیل یاعوامل موجود دي:
 

I .:نسبی مزيت 

رو په ې د نوځانګړې سیمې د ځانګړو ښېګڼو له مخې د یو شمېر اجناسو په تولید، یا د یو شمېر خدماتو په عرضه ک

 سیمې برتري نظر بلې ته نسبي مزیت بلل کېږي.دغه د یوې ، لري پرتله اوچتوالى

ۍد میوو د ستر وسو کورنخې یې اقلیم له مد ننګرهار والیت د خپل مدیترانه په سکتور کې  نېپه توګه د کرد بېلګې 

لري، حال دا چې پروان او کندهار د انګورو د کیفیت او کمیت له  ېواد د نورو سیمو په پرتله برترىپه تولید کې د ه

د یو  د کانونو له مخېارو په تولید کې اوکندز د خټکیو په تولید کې اوچتوالى لري، همداسې هم ا د انسپلوه، او کاپی

 . لو وړ ده دنژېتجربې او مهارت له مخې دغه ډول برترى د پ ېد کار ځواک د ځانګړ  شمېر طبیعي زیرمو او آن 

 د نسبي مزیت لرونکي دي.هېوادونه په ځینو برخو کې همکې یو هېواد دننه بلکې په ټوله نړۍ نه یوازې د 

همداسې هم په یو شمېر سیمو کې د یو شمېر اجناسو تولید نظر نورو ته ډېر ارزانه تمامېږي،  دې ته نسبي ټیټ لګښت 

(  په یوه معنا سره راتالى شي،  Comparative costښت )ګلېږي، په دې توګه  د نسبي مرزیت او نسبي ک هم ویل

نسبي لګښت هم  د سیمې او هم د هېوادونو په کچه مطرح کېداى شي، د بېلګې په توګه په یوه ټاکلي هېواد کې یو 

دیږي، نو ښکاره خبره ده چې دغه هېواد ته یې ټاکلى جنس د هغه د خامو توکیو د پریمان او ارزان له امله زیات تولی
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د ریکاردو په نظر یو شمېر سیمې یا هېوادونه د اجناسو په تولید کې د مطلق مزیت ترڅنګ تولید ډېرګټور تمامېږي،  

دا هغه حالت دى چې د دوو سیمویا هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ګټور توب  . نسبې مزیت یا ښېګڼه هم درلوداى شي

ددغه جنس اجناس په لږ لګښت تولید کړي او  یو یا څوهېواد په پرتله  Bهېواد د  Aکه چېرې  . وضیح کويپرتله اوت

لګښت ه لږ هېواد کوالى شي همدغه جنس چې تولید یې ورته پ Aکړى، په دې توګه  تخصص پیداپه تولید کې 

هېواد  Aپه دې توګه  . ر دىیې صادر کړي، نو ورته ګټوهېواد ته  Bاو تخصص پکې لري تولید او تمامېږي، 

لري ځکه چې تولید یې ده ته  جنس ته اړتیا ولید لري او صاردوونکى هېواد دغهبازار تنوموړى جنس یا اجناسو یو 

ى، چې د نسبي مزیت یا پرتله وجوړ ال وېش او تجارت ته یو اساس دا د کار نړیو ګران پریوځي، نو په دې توګه

ه کوایی چې:  Absolute Advantage Theoryد مطلق مزیت نظریه  شوى دى. نومولنوم ییزې ښېګڼې د قانون په 

یو هېواد نظر بل هېواد یا نورو هېوادونو ته یا یوه سیمه نظر نورو سیمو ته د یوه جنس په تولید کې یو شمېر غوره 

ري ي ښېګڼې او داسې نور ولو کافي شتوالى، د کار ځواک لرل، مهارت، مساعد اقلیم، جغرافیایتوبونه لکه د خامو توک

 سبې مزیت په پرتله هم اوچت او ال زیات غوره وي، مطلق مزیت بلل کېږي.ند او دغه مزیت 

 

II. لګښت دترانسپورت 

هغه مساعدې منطقې چې لویو ښارونو او مارکیټونو ته لنډې وی او دتولیدشویو اجناسو لیږد ارزانه تمامیږي. یادخامو 

و ه پخوا چې دتنګی غارو دمرمردخامو توکو لیږد آسانه شی.لک ، چېدمنطقې استقرارنږدې واټن کې توکو سرچینوته 

او جوړه شوې وه یا په کندز کې  دلبلبو  رخامو فابریکه خامو معدن ته نژدې په پلچرخی کې د مرمرواو داو ر

 .نور مثالونه دفابریکې تأسیس  او داسې او سپین زردتولیداتو دپروسس په خاطر دشکرې مالوچو

III.  لوه عوایدله پ ېسیمقا د 

هغه ساحات چې دانرژیکی منابعو )بریښنا، ډبرو سکرو اونورو( له مخې دا توانایي لری چې په عصری تکنالوژی 

 تولید ترسره کړی، نو دالس پرځای تولیدپه پرمختللی تکنالوژی او ماشین باندې بدلیږي.

IV . تړلی تولیدات اوخدماتسره 

 ،ایع له نوروسره تړلي وی.نوکه یوصنعت په یوه منطقه کې تأسیس او استقرار مومیینی صنوخت یوشمیر ماش زیاتره

ي، دبیلګې په  توګه که دمالدارې په سیموکې دڅرمن تولید ترسره کیږي یاد دایع هم ورلیږورسره نور تړلي صن

ود بندوونو ټانو دتولید د فابریکې ترڅنګ د بوټان، دبوترانزستور رادیو ګانو فابریکو سره دوچو بطریو دتولید فابریکه

اوداسې نور. په دې توګه دمنابعو تحرک اقتصادی مناطق  ، فابریکو ته نږدی د هوټلونو جوړیدلدجوړولو فابریکه

 انکشاف ورکوي.نور هم او  وي ایجاد

منطقې  يدتولیدی سرچینو تجمع او ورټولیدل هم داقتصاد ،نیوکالسیکان وایي چې یوه لوری ته دکار دمهارت، پانګې

 همداسې یوهد یامنطقوی اقتصاد داسقرار او ایجاد دالمل ګرځی. دوی وایې چې زیات شمیر اوسنۍ پرمختللی مناطق 

 ي چې په یوه اوږده موده کې  ترسره شوی وي. ه دحرکت زیږند
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هغه  لومړنۍ  پوښتنه چې  مخې ته راځی، هغه   داده چې په د اقتصادی فعالیتونو د موقعیت د تحلیل په برخه کی  

 ټاکي؟  یوه منطقه کی  کوم  شی یا کوم شیان او فکتورونه د په کار اچول شوی پانګې اندازه او ډول 

یې انکشاف ورکړ. په دغه  موډل م. کال کې د تولید د موقعیت موډل  رامنځته او هغه  ته 1909الفرد ویبر په آلمانی  

یوې   دفضا کې یوه نقطه ده او په عمومی توګه  یوه تصدۍ داسی فرض کیږی چې  تصدۍ په یوه جغرافیایی کې 

ډیرې تصدۍ وی(.  تصدۍ ځینې وخت حال دا چې یوه منطقه کی نګړی دستګاه  په توګه فرض کوی )منفردی یا ځا

باید تصدۍ په کوم ځای )محل( باید موقعیت یدا کوی  چې آیا را پمی کولو فرضیه دا پوښتنه ته د مفاد د معقوالنه اعظ

رااړوی یا  انکشاف ورته ورکوی  چې آیا تصدۍ په کومه نقطه کې یه دغه پوښتنه په دی بلې پوښتنې ولری؟ فرض

حلی او مد تولید مصرف، بازار سره فاصله  غواړی چی خپل مفاد  اعظمی کړی؟ دلته نسبیی مزیتونه، د موادو بیې،

ی دو څیړنو په ترڅ کې  هم کالسیکانو او هم نیوکالسیکانو اانسیل دغو پوښتنو ته خواب وایی. د اوږدو مطالعاتو پوت

 )دواړو(لونواو موډوړاندی کړل. نن ورځ  هیوادونه دمنطقوی اقتصاد تیوری  برخی کی کار وکړ او څو موډدلونه یی

 اهمیت ورکوی او هغه  عمالً  تر کار الندې نیسی.ته 

(  په اوسنی  دور کې نړیوالو لویو اقتصادی  سازمانونو ته  د جوړیدو   globalismاقتصادی انضمام  او دنړیوالتوب )د 

الره هواره شوی ده  او په دې برخه  کی  نوری هڅې هم روانې دي.  له همدې  فرصت  څخه په استفادی  سره د 

هیوادونو وکوالی شول چې منطقوی تړونونه  او  منطقوی منطقوی مرستو لپاره هم  موقع برابره شوه  او یو شمیر 

پا کې د تړونو او توافقاتو بنسټ د آلمان، فرانسی، ایټالیا، بلجیم، هالند  او واقتصاد  راجوړ کړی.په تیره بیا  په ار

ۍ نیټه م. کال د مارچ  په  لومړ19۵۷دغه پیښه  د  لوکزامبورګ  د هیوادونو د توافق په پایله کې کیښودل  شو. 

پا د اقتصادی ټولنې  رامنځته کیدل و.  دغه کې د جنوری په لومړی  نیټه د ارو م.19۵۸وشوه، چې پایله یې بیا په 

زی اروپا هیوادونه  وکوالی شی  چې  د نړۍ په کچه  د کورنیو تولیداتو تر ټولو  یو  دیتړون د دې المل شو چې د لوی

ځای  دوی خپل  اقتصادی او سیاسی تړون  او پیوستون او یووالی  نور  لوی بازار  رامنځته کړی،  له دی سره  یو

 هم کلک کړ.

م.  کال کې د متحده ایاالتو  او  د کاناډا 19۶۵په شمالی امریکا کې لومړنۍ منطقوی موافقه او اقتصادی تړون په 

 په هکله وه. ، چې مهمه برخه یې د موټرو او د موټرو دپرزو  د آزادې  سوداګرۍهترمنځ  السلیک شو

م. کال کې د 19۶۷یا د جنوب ختیزو ملتونو ترمنځ وه چې په ـه د آسـقـه منطقوی موافـمـوه مهـې یـیا کـه آسـپ

(Association of South east Asian Nations - ASEAN  په نوم رامنځته شوه. دغه تړون و کوالی شول چې د )

د هیوادنو ترمنځ قوی خپل منځی  اقتصادی ، کلتوری او ټولنیز روابط    اندنیزیا، مالیزیا، فلپین، سینګاپور او ټایلینډ

کلک او دوی ټول  د سولی او ثبات خواته  اوچت ګامونه واخلی چې اوس هر یو پیاوړی  او پر مختللی اقتصاد لري.  

 همداسې  هم  په افریقا  کې  ورته  ګامونه  اوچت شول. 

او مساعد ستراتیژیک ارزښت او خاص منطقوی دریځ لری، که موږ غوره اوړی افغانستان په سیمه کې ډیر یو پی

ن ګټه اوچتوالی شو. زموږ موقعیت هم زموږ لپاره او هم د د سرو زرو په شاپالیسی  ولرو له دغه موقعیت څخه 

 مهم دی. لپاره )هند او چین( اقتصادونو ود دوو نویو لویاو د مرکزی آسیا، جنوبی آسیا او    ادونو ګاونډیو  هیو

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

 برابروی.دې او د ترانزیت  او لیږد امکان وصادی زیربنا هیوادونو د اقتد

 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 

نو ته ین( لپاره نړیوالو بازاروآسیا تر منځ د یوه پله حیثیت لری او د سیمی د لویو او نویو اقتصادونو )هندوستان او چ

تان له سد الری په توګه ارزښت لری. په سیمه کی د تاریخ په اوږدو کی داسی مدنیت نه و او نشته چی پرته د افغان

له افغانستان څخه  Silk Routhد تجارت لرغونی او ډیره مهمه الره )د وریښمو الر(  ګډون څخه رامنځته شوی وی.

یو ځل بیا خپل مهم ستراتیژیک اهمیت بیا وموند. په سیمه کی د نوی وضیعت یې خت کی تیریدله او په معاصر و

 دراڅرګندیدو دا وښوده چی په سیمه کی منطقه یی اقتصاد ته اړتیا ده او د الجبرو او وریښمو الره باید بیا نوی شی. 

نوی وضعیت ایجاد کړی دی چې روسیې، چین او هندوستان ورځ په ورځ پیاوړی کیدونکی اقتصاد په منطقه کې یو 

او   ECO, SCOافغانستان همدا اوس د سیمی یو شمیر منطقه یی جوړښتونو لکه د افغانستان همکارۍ ته اړتیا لری. 

SAARC  .ه دلته به د دغو سازمانونو پیژندنپه دې وروستیو کې د الجوردو الر هم پرانیستل شوه. کی فعال ګډون لری

د مالونو تبادله ترانزیت او بهرنۍ سوداګری د نن ورځی د افغانستان دریځ جوت شی.کړی چی د راسره مرسته و

اقتصاد یو مهم بحث دی. زیاترو هیوادونو خپل اقتصاد د ترانزیت او سوداګری له الری ښه کړی دی. له نیکه مرغه 

روژه( اسازر)د نوری فایبرپروژه، کټاپي پ افغانستان د خپل جغرافیاوی موقعیت له پلوه په یوه ډیرښه دریځ کی دی.

افغانستان کوالی شی له خپل ستراتیژیک  د منطقې دریل پټلۍ پروژه د دې ډول منطوی همکارۍ ښه مثالونه دی.  او

موقعیت څخه په استفادی د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ د یوه پله حیثیت ترالسه او د تجارت په څلورالری بدل 

کله د وریښمو د الری پر سر پروت و او کله یی د الجوردو د الره مهمه برخه جوړوله.  شی. افغانستان ډیر پخوا هم

اوس چی یو ځل دا امکان برابر شوی دی چی مرکزی آسیا له جنوبی آسیا سره وصل شی، د افغانستان لپاره یو ډیر 

یزی په سرمشرد شانګهای د  مساعد فرصت دی. د افغانستان مهم دریځ ته په ترکیه کی )د آسیا زړه( په کنفرانس کی

م. کال کی د عشق آباد د نړیوال ترانزیت په غونډه کی دی مهمی موضوع ته اشاره وشوه او 201۶غونډه کی او په 

د سیمی هیوادونو په تیره بیا تاجکستان، چین، ترکمنستان، هند او ازبکستان کلک لیوال دی چی د افغانستان الری 

، د چین هیواد ته د افغانستان له اقتصادی او ترانزیتی پلوه ډیر اوچت ارزښت خپل منځنی سوداګری پیاوړی کړی

 ,ECOلری، له بلی خوا دا به افغانستان لپاره یو ډیر ښه فرصت وی چی د سیمی د هیوادو له عالقمندیو څخه او د 

SCO, WTO  اوSAARC .په سازمانونو کی د غړیتوب په لرلو خپل اقتصاد ته پرمختیا ورکړی 

په اوسنی دوران کی خپل اقتصادی دریځ پیاوړی کول د  Globalismپه نړیوال تجارت او اقتصاد کی ورګډیدل او د 

اوسنی عصر یوه تازه او نوی غوښتنه ده. هیڅ هیواد له نړیوال اقتصادی کاروان څخه په انزوا کی نشی پاتی کیدای. 

و طبیعی سرحداتو څخه محروم او د استعماری ځواک له کاله مخکی له خپل 130له 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 ګوښه شوی 

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

نظریه باندی کار کیده، افغانستان ورته مرکزی  Euro – Asiaارمنستان او اروپایی هیوادو پوری ورسیږی. کله چی د 

 الره ده.  وریښمو لروغونینقطه ټاکل شوی وه په دی کی یوه هم د 

ډیره لرغونی وریښموطراحان او د مرکزی آسیا هیوادونه په دی فکر کی دی چی د  Euro Asiaد شانګهای غړی د 

ی ځای څخه الجوردو تجارت له دوریښمو اوویو وخت د وه، الره 

یل له افغانستان څخه پدسیمی تجارتی الرې یو ځل بیا  ، اوس بهکیده

یږی، د افغانستان له شمال څخه تر تیریدو وروسته به د دوست تیر

او ګاونډی هیواد ترکمنستان تر )ترکمن باشی( بندر پوری ورسول 

شی. وروسته به اروپا ته ډیر لنډ هیواد یعنی آذربایجان ته ځي. هلته 

د باکو له تاریخی ښار څخه د ګرجستان تفلیسی ته او له تفلیسی به 

څخه په ترکیی ته ورسیږی. د ترکیی د هیواد هغه ډیره مساعده بندری منطقه چی د اروپا خواته به د )مبدا بندر( 

ی چ حیثیت ولری. د )قارس( سیمه ده د قارس سیمی د ترکیی د ځمکنی ترانسپورت په واسطه له استانبول سره نښلی

وروسته له هغه استانبول بیالبیلو اروپایی هیوادو ته الره لری. په 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 

پالن هم موجود دی چی د آقینی څخه به د هرات خواته ځي او له له هغه ځایه د حیرتان بندر ته غځول کیږی، داسی 

هغه ځایه به تر زرنج پوری ورسول شی له زرنج څخه تر چابهار پوری د هندوستان هیواد مرستی ته تیار دی چی د 

ل شی ړوسپنی پټلی وغځوی په دی توګه به اروپا له ټولی آسیا او په آسیا کی تر ټولو لوی هیواد )هندوستان( سره وت

چی افغانستان به پکی محوری نقطه وی. په دی کی پاکستان هم ډیر لیوال دی چی له باکو بندر سره ونښلی. د افغانستان 

او په دغه مسیر کی د پرتو هیوادو لپاره د دی الری اهمیت یواځی په دی کی نه دی، چی ترانزیت به لنډ او ممکن او 

یی دا دی چی یوه واحده تعرفه به وټاکل شی او ډیر بندیزونه به لری  د وچی بندرونه به وصل شی، بلکی بل ارزښت

 شی. افغانی محصوالت )غالۍ، انار، انګور، خټګي، الجورد او ډیر نور( به په ډیره ښه بیه بهر ته ورسوالی شو. 

 د الری پر سر د پرتو هیوادو تر ګټو به زمونږ ګټه زیاته وی. دا ځکه چی: (الجوردووریښمو)د 

په فاریاب، بلخ، کابل، کندهار)که ممکنه وی هرات کی( به د تجارت دفترونه او د دغه مسیر د ترانزیت او د  -

 به رونق پیدا کړی. منطقوی اقتصادګمرک تاسیسات جوړ او 

 تنو شاوخوا به افغانان پکی استخدام شی )د محلی کار کوونکو تر عنوان الندی( 2۵00د  -

 .کم شیدانتقال لګښت به فوق العاده  -

چین غواړی د خپلو توکو په صادرولو سره د دغی الری په خاطر د افغانستان دولت ته ټاکلی ترانزیت 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.

ونډی او اقینی په شمول پنځه د وچی بندرونه ولرو چی نړیوال تجارت به ورباندی ترسره مونږ به د تورغ -

 کیږی.
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 د افغانستان د محلی تولیداتو د پلورلو امکان به برابر شی. -

سیاسی او کلتوری اړیکی رامنځته او  –د ترکمنستان، ترکیی، آذربایجان او ګرجستان هیوادو سره به نژدی اقتصادی  -

وستان به نور هم په روابطو کی سره نژدی شی او ګمرکی مشترک )ګډ( عملیات به په ګډه پر مخ بوځي چی دغه تاریخی د

 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  -

 ډیره ګټه ورسوی.

او پاکستان له سیاسی فشارونو او ځینی وخت د تجارو د ځورولو او د الریو له درولو خالص او افغانستان به د ایران  -

 سوداګری به ګړندی شی او له تړلتیا څخه به د افغانستان ډیر ښه بدیل او ایلترناتیف وی.

کلونو وړاندی  2000کی بیا له تیرو یونیم سلو کالو راهیسی افغانستان له تجارتی پلوه بد حالت کی دی، خو په له هغه څخه مخ

پوری افغانستان د مدنیتونو څلور الری او د تجارتی کاروانسرایونو او تجارتی الری )د وریښمو الر( مهمه کړۍ وه. دا دی 

اوس یو ځل بیا دا زمینه برابره شوی چی افغانستان له خپل جغرافیاوی مهم موقعیت څخه ګټه پورته کړی او له نړیوال اقتصادی 

و تجارتی کاروان سره ګام اوچت او خپل اقتصاد پیاوړی کړی خو مهمه دا ده چی د دی چاری او امکان لپاره په دقت بهیر ا

 .سره د کار نقشه جوړه شی
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