
 ولې د الجوردو الره افغانستان او غړو هېوادونو ته ارزښت لري؟1

 شعیب احمد رحیم2

 لنډیز

په دې مقاله کې به تاسو د افغانستان په نوښت پېل شوې د الجوردو ترانزیتي او سوداګریزې الرې په 

افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان  –تړاو ولولئ، چې څرنګه به د الجوردو څلورو غړو هېوادونو 

 ته ارزښت ولري.  –او ترکیه 

ې متنوع کړي، د ترکمنستان د اقتصاد تکیه به څرنګه پر دغه الره به څنګه د افغانستان د سوداګرۍ الر 

یو صنعت راکمه کړي، او څنګه به ترکیه له منځنۍ اسیا او قفقاز سیمو رسه ونښلوي؟ د دغو پوښتنو 

 ځوابونه به په دغه لیکنه کې ومومئ. 

اقتصادي  او ېردو حوزه، د افغانستان سوداګري او ترانزیت، تجاريت اړیکيیز نښلون، د الجو سیمه کیيل:

 اړیکې.

 پېژندنه

څخه پېلېږي. زموږ د  په عمومي توګه د افغانستان د اقتصاد په تړاو بحثونه د هېواد له وچې پورې تړلې جغرافیاوي موقعیت

غه راز د نورو له خوا د سیايس ګټو او د ادي ودې په الره کې خنډ ګرځېږيد اقتص رافیاوي موقعیت له کبله ده، چېجغهېواد د 

په تړاو د فشار د آلې په توګه هم کارول کېږي. همدا المل دی، چې په هېواد کې د سوداګرۍ د الرو د پیاوړي  خوندیتوبد 

 کولو له بحثونو تود هرکلی کېږي. په همدې تړاو د الجوردو الره یو له هغو کلیدي پروژو څخه ده، چې د هېواد سوداګریزې الرې

 متنوع کوالی يش. 

ندرونو بفاریاب او هرات والیتونو له آقینې او تورغونډۍ او ترانسپوريت الره ده، چې د افغانستان د  وه سوداګریزهد الجوردو الره ی

ل کېږي، د ترکمنستان د ترکمنبايش بندر ته رسېږي، بیا د کاسپین سمندرګي څخه په تېرېدو د آذربایجان باکو ته څخه پې

(. په ۱وګورئ شکل ښار څخه په تېرېدو ترکیې او اروپا ته الره پيدا کوي ) ځان رسوي او له هغه ځایه د ګرجستان د تبلیيس

دغه الره کې د بېالبېلو ترانسپوريت ذرایعو څخه ګټه اخیستل کېږي، لکه سړک، رېل ګاډی، او سمندري ترانسپوريت وسایل. د 

 شول. هوکړه لیک رسه سال ې غړي هېوادونه پر یو، او په پایله کې يیو کلونو وخت ونیوهالجوردو الرې تړون نهايي کولو تقریباً درې

د الجوردو الرې نوم تاریخي مخینه لري او هغې لرغونې الرې ته پکې اشاره ده چې د افغانستان الجورد او نور قیمتي کاڼي او 

 رې د بیا پرانستل کېدوقالول. د الجوردو ال کلونه وړاندې انت ۲۰۰۰ډبرې به یې شاميل افریقا، روسیې، بالکان، اروپا او قفقاز ته 

تررسه شوې. د دغو  د حکومتونو په کچه کال کې پېل شول او ورپسې جوخت درې تخنیکي ناستې ز۲۰۱۲په تړاو بحثونه په 

کال په نومرب کې تررسه شوه. د  ز۲۰۱۶کال په نومرب کې وشوه او وروستۍ يې بیا د  ز۲۰۱۴تخنیکي ناستو لومړۍ غونډه د 

                                                           
په انګلیيس ژبه لیکل شوې وه؛ خو د لوستونکو د آسانۍ لپاره د ښاغيل احمد بالل  دې ګڼې تهرحیم له خوا د تحلیل ژورنال احمد دغه لیکنه د ښاغيل شعیب   1

 خلیل له خوا په پښتو وژباړل شوه. اداره
د سیايس اقتصاد د چارو شنونکی دی. دی د تجارت د مدیریت او پرمختیايي اقتصاد په برخو کې له  رحیم افغان لیکوال او د افغانستان او سیمېاحمد شعیب   2

سه په داخيل پاکستان او انګلستان څخه دوې ماسټرۍ لري او دا مهال د کاردان په خصويص پوهنتون کې د ماسرتۍ په برخه کې استاد دی. ښاغيل رحیم تر او 

 واکانومیک موضوعاتو په تړاو بېالبېلې لیکنې کړي دي. جیاو سیمې د  والو رسنېو کې د افغانستانېاو نړ



کا کنفرانس په څنډو ړون د رېمه نېټه د الجوردو الرې ت۱۵کال د نومرب په  ز۲۰۱۷ته، په رسمي توګه د دغو تخنیکي ناستو وروس

 ان ښار په عشق آباد کې السلیک شو.کې د ترکمنست

 اوي ارزښت بیانوي. دغه راز په دې مقاله کې هڅه شوې، چې داې الرې جغرافیجوردو الرې غړو هېوادونو ته د ددغه مقاله د ال 

 ع يش.واق هپه ترالسه کولو کې مرستندوی ېیزو لومړیتوبونود ميل او سیمه یا الره به څنګه د غړو هېوادونو پروژه

 الرې مسیرد : د الجوردو ۱شکل 

 
پاڼهد طلوع نیوز وېب ماخذ:  

 

 

 افغانستان

الرې تړون په خوښۍ وملانځله؛ ځکه دا به یې مخ پر ځوړ اقتصادي وضعیت ته ملهم يش.  د افغانستان د الجوردو  

هېواد په توګه، افغانستان د خپلې نړیوالې سوداګرۍ لپاره تر ډېره پر پاکستان تکیه کړې او په دې تړاو یې  په وچه کې د راګیر

ت او سوداګرۍ تړون یپاکستان د ترانز-( او د افغانستانکال ز۱۹۶۵ت سوداګرۍ تړون )یله دغه هېواد رسه د افغانستان ترانز

واقع نه شول، ځکه افغانستان د  هقانوين چوکاټونه د هېواد لپاره مرستندوی کې السلیک کړي وو. خو بیا هم، داکال  ز۲۰۱۱په 

فیاوي وضعیت څخه په ننګونو رسه مخ شو. پاکستان د افغانستان له داسې جغرا یتي او سوداګریزوپاکستان له لوري له ترانز

تناظر کې، د  . په دې3افغانستان کې د خپلو سیايس موخو او تګالرو د ترالسه کولو په تړاو د فشار د آلې په توګه کار اخیست

الره به اروپا ته د افغانستان تر ټولو نږدې،  یتي الرې متنوع کړي؛ او دغه راز داالجوردو الره به د افغانستان سوداګریزه او ترانز

 .4ارزانه او باوري الره هم وي

ت وراخوا، دغه تړون به په سیمه کې د افغانستان د نښلون لپاره یو سرتاتيژيک ګام وي. دغه راز د سویيل یله سوداګرۍ او ترانز

په بدلېدو به افغانستان خپل اقتصادي راتلونکی  ېېټونو په الره کې د یوې څلور الر اسیا، منځنۍ اسیا، او منځني ختیځ مارک

                                                           
3 Shoib Rahim, Afghanistan’s Dependence on Pakistan: Trade, Transit and the Cost of Being Landlocked, Kardan Journal Economics and 

Management Sciences, Vol 1 Issue 4, 2018, see it online:< (https://kardan.edu.af/Research/journal.aspx?j=KJEMS&id=35) 
4 Afghanistan Chamber of Commerce and Industries, The Lapis Lazuli Corridor is shortest, cheapest and safest route for Afghanistan’s 

transit trade, see it online:< 

 http://www.acci.org.af/archive/535-the-lapis-lazuli-corridor-is-shortest-cheapest-and-safest-route-for-afghanistans-transit-trade-.html 

https://kardan.edu.af/Research/journal.aspx?j=KJEMS&id=35
http://www.acci.org.af/archive/535-the-lapis-lazuli-corridor-is-shortest-cheapest-and-safest-route-for-afghanistans-transit-trade-.html


حوزې  ېیزو پروژو په ځانګړي توګه له پنځه ملیتي رېل کرښې او د ترکیې د منځنۍرو سیمههم خوندي کړي. د الجوردو الره له نو 

 پروژې رسه همغږې ده. 

. اوسمهال، د ایران بندر عباس انتقال شوی پاکستان څخه ایران ته ت لهیو کلونو کې د افغانستان سوداګري او ترانزپه وروستې

دا به د افغانستان د چې د کراچۍ بندر ځای نیولی. که یو ځل د چابهار بندر فعال يش، نو په اوږدمهال کې ممکنه ده 

عريب بحیرې ته د افغانستان  ؛نوې الرې بدلون ومومي. په داسې یو شالید کې، که د چابهار بندریت پر سوداګرۍ او ترانز

 و ته الره هواره کړي. یې بیا د تور او مدیرتانې سمندرګېرسسی ممکنوي، نو د الجوردو الره به ال 

څو یې ان تر هغه پرمختګ نه يش کوالی، ژيکه سرتاتېژي وايي، چې افغانستصادي راتلونکي په تړاو یوه سرتاتېد هېواد د اقت

جرونو په اسانولو او د الجوردو الرې په مسیر کې د پروسې .  د5ېیزو او نړېوالو مارکېټونو ته الرسسی نه وي موندلیچې سیمه

د  فغانستان سوداګري زیاته يش. اوسمهالسوداګرۍ د تسهیلولو له کبله به د الجوردو الرې له غړو او له اروپايي ټولنې رسه د ا

فغانستان په عمومي سوداګرۍ کې مخ پر ځوړ دي، چې عمده عوامل یې د ا رسه افغانستان واردات او صادرات له دغو هېوادونو

 کمښت او په اوسنېو الرو کې د خنډونو شتون ګڼل کېږي. 

له غړو هېوادونو څخه ترکمنستان او ترکیه د افغانستان د صادراتو لوی مارکېټونه دي. دواړو هېوادونو ته د  د الجوردو الره

بوټي او نور جوړوي. په بل اړخ کې ګرجستان او  افغانستان صادرات په ډېری توګه وچې مېوې، د حیواناتو پوستکي، طبي

آذربایجان ته بیا د هېواد صادرات کم دي. خو افغان حکومت دغو ځایونو ته د کانونو د مارکېټونو په سرتګه ګوري. په همدې 

مړی ځل نه لو  . که څه هم په تېره لسیزه کې دا6ېولېږدول د مرمرو ډبرېټنه  ۱۱۵کال په جون کې آذربایجان ته  ز۲۰۱۹تړاو د 

 صادراتو کې د کانونو وړتیاوې ښيي.  ې کړي، دا پخپله په راتلونکېصادر  دی، چې افغانستان د مرمرو ډبرې

 په میلیون ډالرو کې دي( ( )ارقام۲۰۱۸-۲۰۰۸) : ترکیې او ترکمنستان ته د افغانستان صادرات۲شکل 

 

 کال ۱۳۹۷ماخذ: د افغانستان احصایوي کلنۍ 

ورپسې دویم هېواد آذربایجان دی. له ترکیې  له ترکمنستان څخه واردات کوي؛ برخه کې، افغانستان تر ټولو زیاتد وارداتو په 

او ترکمنستان څخه د افغانستان واردات په ډېری توګه خوراکي او غېر خوراکي توکي وي. خو بیا هم، له ترکمنستان څخه د 

                                                           
5,17February 2008, p. 2012/13), -1391 (2007/08–Transport and Civil Aviation Strategy 1387Islamic Republic of Afghanistan,   

http://www.ands.gov.af/ands/final_ands/src/final/sector_strategies/Transport%20Sector%20Strategy%20-%20English.pdf. 
6 Afghan Marble Reaches Azerbaijan via Turkmenistan 

https://www.business.com.tm/post/3985/afghan-marble-reaches-azerbaijan-via-turkmenistan 
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له ترکمنستان څخه د  د نورو په پرتله ېرتول جوړوي. همدا عمده المل دی، چېوارداتو مهمه برخه برېښنا، ډیزل، مایع غاز، او پ

 افغانستان واردات زیات دي. 

 )ارقام په میلیون ډالرو کې دي((۲۰۱۸-۲۰۰۸: له ترکیې، ترکمنستان او آذربایجان څخه د افغانستان واردات )۳شکل 

 

 کال ۱۳۹۷ماخذ: د افغانستان احصایوي کلنۍ 

اروپايي ټولنې څخه واردات او اروپايي ټولنې ته د افغاين توکو صادرات د تېرو کلونو په پرتله مخ پر ځوړ دي، چې اوسمهال له 

د دې تر شا عمده المل اروپايي مارکېټ ته پر الرې پراته خنډونه دي. په څوکه کلونو کې اروپايي ټولنې ته د افغانستان صادرات 

لسیزه کې د سوداګرۍ لپاره  یلیونو یورو زیات وي. په تېره یوهم ۹۰۰ړخ کې واردات بیا له میلیونو یورو اوړي او په بل ا ۵۰له 

. اټکل کېږي، چې د تسهیل او خنډونو هلیاردو یورو واوښتیکال و، چې دوه اړخیزه سوداګري پکې له یو م ز۲۰۱۲غوره کال د 

 (. ۴په کمېدو رسه به د افغانستان او اروپايي ټولنې ترمنځ سوداګري زیاته يش. )وګورئ شکل 

( )ارقام په میلیون یورو کې دي(۲۰۰۸-۲۰۱۸: له اروپايي ټولنې رسه د افغانستان سوداګري )۴شکل   

 

کال  ۱۳۹۷ماخذ: د افغانستان احصایوي کلنۍ   
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له طبیعي منابعو ډک، وچې پورې تړلی او په سرتاتيژيکه توګه مهم ځای  ې دویم منزل ترکمنستان دی. په دېد الجوردو الر 

ونو د امریکا متحده ایاالتو، چین او روسیې ترمنځ رقابتونه کومه نوې خربه نه ده. د دغو رقابتپروت هېواد کې )منځنۍ اسیا( کې 

ا هېوادونه اړ شول، چې د خپلو جغرافیاوي موقعیتونو په رڼا کې خپلې بهرنۍ چارې جوړې کړي. د له کبله د منځنۍ اسی

کال کې د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي قرارداد په رڼا کې دایمي  ز۱۹۹۵منځنۍ اسیا له دغو هېوادونو څخه ترکمنستان په 

 د نوموړي هېواد غښتلې ژمنه ښيي. ناپېیلتوب غوره کړ، چې دا بیا د نړیوالې سولې او امنیت په تړاو 

او ایران ته وي.  ، چې صادرات یې بیا تر ډېره روسیې، چین7واله کچه د طبیعي غازو څلورم تولیدونکی دیکمنستان په نړېتر 

 ز۲۰۱۷. د ه شوې دهډرو کاربن صنعت څخه کمله کبله د دغه هېواد عاید له هاې و کې د یو شمېر عواملوخو په دې وروستې

کال په لومړیو کې، د روسیې د ګېزپروم رشکت له ترکمنستان رسه د نرخونو پر رس د تنازعې له کبله له دغه هېواد څخه د غازو 

وضعیت، چین د ترکمنستان  . دې9هشو  ونه د قراردادي ستونزو له کبله بند، او ایران ته بیا د ترکمن غازو لېږد8واردول بند کړل

خو چین ته هم د ترکمن غازو صادرول له ننګونو رسه مخ دي. چین ته د ترکمن غازو صادرول له  د غازو یوازینی خریدار کړ.

لو په موخه دیځ رسه تررسه کېږي. چین ته د ترکمن غازو د عرضې زیاتو زاقستان له الرې د چین له لوېاو قدرېیو الرو د ازبکستان 

لیاردو مرت یم ۳۰زبکستان، تاجکستان او کرغزستان له الرې تر ل کړه، چې له مخې به یې چین ته د ایوه څلورمه الره هم پې

 راهیسې، د ازبکستان، تاجکستان، کال د دیسامرب ز۲۰۱۵مکعب پورې د ترکمنستان غاز ولېږدول يش. خو له بده مرغه د 

ې الرې پر جوړونې د د نورو تخنیکي ستونزو له کبله ستان او ترکمنستان ترمنځ د الرې د مسیر پر رس د النجو او یو شمېریکرغز

 .10کارونه تم شوي دي

لري. همدا المل دی، چې اوس خپل پر صنعت اتکا یو شمېر خطرونه هم ډرو کاربن ستان په دې ښه پوهېږي، چې د هاېترکمن

، 11کال پورې ده ز۲۰۳۰څخه تر  ز۲۰۱۱اقتصاد متنوع کوي. په همدې تړاو یې د ټولنیزې اقتصادي پرمختیا ميل برنامه چې د 

تي حوزې بدلېدو باندې ټینګار کوي. له همدې مخه یې د ترانسپوريت زیربناوو په برخه کې ډېرې یزه کچه پر ترانزیېپه سیمه

پانګونې کړي. د ترکمنستان د ټولنیزې اقتصادي پرمختیا برنامې له مخې، د ترانسپوريت زیربناوو په برخه کې پانګونې باید د 

 او ترانسپوريت يتیوضعیت کې، د الجوردو د سوداګرۍ، ترانز تګ رسه همغږې وي. په داسېپرمخسوداګرۍ د تسهیل او خدماتو 

 . دا به دغه هېواد د جنويب قفقاز، ترکیې او اروپا رسه ونښلوي. الرې تړون د دې هېواد له ميل برنامې رسه همغږې ده

 آذربایجان

، ګرجستان او ترکیې هېوادونه راځي. آذربایجان په جنويب تي الرې په مسیر کې د آذربایجانید الجوردو د سوداګرۍ او ترانز

هېواد د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته خپلواکي ترالسه کړه  ړي په توګه ارزښتمن هېواد دی. دېژيک لوبغا قفقاز کې د سرتاتی
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سیې رسه په واټن کې واقع او د روسانو له خوا د وړو هېوادونو په چارو کې د السوهنې له کبله له همغه مهاله راهیسې له رو 

کې  هشوی دی. په بل اړخ کې، د شیعه ډیرکي مسلامن هېواد په توګه نوموړی هېواد له ایران رسه په مذهبي او توکمیزه میراث

کولر حیثیت ساتلی او له ایران رسه هم کمې سیايس او اقتصادي اړیکې یا هم، آذربایجان د شوروي مهال سېرشیک دی. خو ب

-یجان او ارسایلو ترمنځ د نږدې نظامي، اقتصادي او سیايس اړیکو له کبله ده، چې تهران؛ آذربایجان ته د ایرانلري. د آذربا

 . 12ضد په سرتګه ګوري. همدا المل دی، چې د دواړو هېوادونو له خوا د یو بل ښاریان د جاسوسۍ په تورونو هم نیول کېږي

نوب ج-څو له ایران او روسیې رسه د شاملدرې اړخیزه ناسته کې ګډون وکړ، کې، آذربایجان په یوې  کال په اګسټ ز۲۰۱۶د 

. د ځمکې او سمندري الرو موخه دا وه، څو هند له اروپا رسه د ایران، قفقاز او روسیې له 13ږيترانسپوريت حوزې په تړاو وغږې

ناسته کې د آذربایجان ګډون هېښوونکې درې اړخیزه  یکي دريځ ته په کتلو رسه، په دېټالرې ونښلوي. د آذربایجان جیوپولی

هېواد ته د واشنګټن  و، چې د اوباما ادارې پرمهال دې و؛ خو د دې تر شا عمده المل د امریکا متحده ایاالتو پاملرنه جلبول

ريځ رسه یکي دالسلیکول د دغه هېواد له جیوپولیټتړون بایجان له خوا د الجوردو الرې پاملرنه کمه شوې وه. خو بیا هم، د آذر 

 یز اقدامات تاليف کړي. ېسیمه – ایران او روسیه –همغږی دی او همهاله به په سیمه کې د امریکا د متحده ایاالتو مخالفینو 

 ګرجستان

دیځ ته یې تور و ترکیې رسه ګډې پولې لري، او لوېد الجوردو الرې بل تم ځای ګرجستان دی، چې له روسیې، آذربایجان ا

دیځو مرسته اتکا وکړه، څو د هېواد پر لوې یې بیا د قفقاز سیمې پرتې دي. له دوو پېړیو راهیسې دغه سمندرګی او جنوب ته

 انګلستان امنیتي ځواکونو د دې نړېوالې جګړې وروسته د . د لومړۍ14نفوذ راکم کړي – روسیه او ایران –خپلو دوو ګاونډیانو 

د شوروي بلشویکانو دغه هېواد ونیوه. د شوروي اتحاد له ړنګېدو رسه وساتله؛ خو وروسته هېواد خپلواکي تر لنډې مودې پورې 

و ې. په دې وروستګڼيخپله د نفوذ سیمه ځای  اترالسه کړه؛ خو روسان تر اوسه دکال کې خپله خپلواکي  ز۱۹۹۱ګرجستان په 

ګرجستان  روسیې ديې له مخې کال په اګست میاشت کې وشو، چې  ز۲۰۰۸کې د ګرجستان پرضد د روسانو د ځواک منایش د 

ې اقدام و په توګه وپېژندل. د روسانو د دیې د خپلواکو ایالتونسیمې هېواد د جنويب اوستیا او آبخازیا  ېهېواد اشغال کړ او د د

 دیځ رسه له نږدې کېدو وژغوري.  ېغړیتوب په ترالسه کولو رسه له لوتر شا لوی المل دا تحلیل و، چې ګرجستان د ناټو 

 تي مسیر کې پروت دی. آذربایجان، ګرجستان او ترکیه د درېیواړو هېوادونویرکیې ته د آذري تېلو او غازو په ترانزت ؛ګرجستان

بلیيس سیحان ت-لیکه، د باکود نښلون په تړاو یو شمېر پروژې لکه د جنويب قفقاز د غازو نل ترمنځ د نښلون په تړاو مترکز کوي.

ټلۍ د آذربایجان، ګرجستان او ترکیې لپاره نوي اقتصادي فرصتونه وړاندې پرس د رېل اک-تبلیيس-ه، او د باکولیکد تېلو نل

 کوي.
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دغه پرمختګونه په څرګنده توګه د جنويب قفقاز په سیمه کې د روسانو په پرتله د ترکیې د زیاتېدونکي نفوذ او براليس ځای 

رېل ګاډې پټلۍ د ورېښمینو نوې الرې ترکي بڼه ګڼلې کارس د -تبلیيس-و کې د باکوېکارندوی دی. ګرجستان په دې وروستښ

 .15څو له منځنۍ اسیا رسه ځانونه ونښلوي ،ده، چې له دې څخه به د شاميل افریقا او اروپایان ګټه واخيل

 ترکیه

ولو ته تر ټ په بل اړخ کې ترکیه د اروپايي ټولنې لپاره د انرژۍ پر یوې څلور الرې بدلېدل غواړي. اوسمهال روسیه اروپايي ټولنې

نرژۍ د ا ، اروپا تهزیات د تېلو او غازو عرضه کوي. اروپايي ټولنه او د امریکا متحده ایاالت د بېالبېلو کوښښونو له کبله غواړي

په ځانګړي توګه د  ویو شمېر پروژ له تکیه کمه کړي. په دې تړاو  د اروپايي ټولنېعرضه متنوع کړي او په دا توګه پر روسیې 

وپا ته ولېږدوي او داسې کاسپین او منځني ختیځ غاز اسټریا او منځنۍ ار  ا به بیا دلیکې مالتړ کوي، چې دنلله زو نابوکو د غا

او هغه ایراين  کم وپايي ټولنې انحصار پر روسیېلیکه به د ار د نابوکو غاز نلپر یوې څلور الرې بدلون ومومي.  به ترکیه د انرژۍ

 عرضه وکړي.  لیکې له الرې د غازوهڅې وننګوي، چې له مخې يې غواړي اروپا ته د فراميل کاسپین غازو نل

تکیه کمه يش. د غازو دغه  د ترکمنستانپه بل اړخ کې، دا به د ترکمنستان د غازو صادرات هم متنوع کړي او پر چین به 

 لیکې له الرې زیاته کړي. ندري نلقستان د غازو عرضه هم د سمزاترکمنستان بلکې د قد لیکه به اروپا ته نه یوازې دا چې نل

. ده شخړو او د روسانو او ایرانیانو د شدیدو مخالفتونو له کبله دغه پروژه تم شوې وځمکنېسپین په سمندر کې د اوسمهال، د ک

 .تېره يشڅخه  کوله ځم الرې د غړو هېوادونولیکه به اروپا ته د الجوردو دلته اړینه ده یادونه وکړو چې دغه نل

 پایله

همغږې  یزو پروژو رسه همېده، بلکې له یو شمېر نورو سیمه په لنډه توګه، د الجوردو الره نه یوازې دا چې په خپله یوه مهمه پروژه

 لري، چې د غړو هېوادونو د سیايس اقتصادي ګټو اړتیاوې پوره کړي. ظرفیتده. دغه راز دغه پروژه ډېر 

و غړو هېوادون الجوردو الرې د الرې له کبله به د ېپورې تړيل هېوادونه دي، د د چېو  ، چېافغانستان، ترکمنستان او آذربایجان

پل وروستي اقتصادي توان ته ورسېږي. دو له کبله به سیمه خېدغام او همکاري زیاته يش، او د دې الرې د بشپړې فعالترمنځ ا

اړینې زیربناوې جوړې يش او پروسیجرونه اسانه يش، نو دا به نه  د الجوردو الرې په حوزه کې ، چې یو ځلده له همدې ځایه

 ايي سیمې ته اقتصادي ګټې ورسوي.غړو هېوادونو بلکې په پراخه توګه اوراسیدا چې یوازې 
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