
  

 

د څه  يد آمريکا ولس، د آمريکا نړيوالې پراختيايې ادارې له لور
 يبشري او اقتصادته  ډګو ډد نړۍ ګوکلونو راهيسې  ۵۰د پاسه 

 . يد يکړچمتو  يمرست

 
 هد آمريکا نړيوال

اداره  ييپراختيا
 په فيسبوک کې

 
 هد آمريکا نړيوال

اداره  ييپراختيا
 په ټويټر کې

 
 هد آمريکا نړيوال

اداره  ييپراختيا
 په يوټيوب کې

 
 هد آمريکا نړيوال

اداره  يپراختياي
 په فلکړ کې

 
 

مياشتې  جنوريد کال  ۲۰۱۸د 
 مه نېټه ۱۱
امريکا نړيواله  د

د عامه ، پراختيايي اداره
 اړيکو څانګه

د ټليفون شمېره: 
  
 

 
 

 
 

مطبوعات
 

 
 

 ولسمشر غني د افغانستان د بريښنا ملي شبکې يوه مهمه پروژه پرانيسته
جنوري په څلورمه ولسمشر غني د بريښنا ملي شبکې سره د  روان زيږديز کال د – ، افغانستانکابل

دغه  .په موخه رامنځته شوي پرانيست غونډې کې ګډون وکړپه رسمي توګه د غزني واليت نښلولو 
السته راوړنه چې د يوې خوا به د بريښنا ملي شبکه پراخوي او له بلې خوا د لمړي ځل لپاره 

رسی پراخوي، د افغانستان د بريښنايې زيربنا د  تي بريښنا ته د غزنې واليت اوسيدونکو السداوار
 څرګندونه کوي.ودې په برخه کې د يوې لوی پرمختګ 

رسی و مومي خو په  ميګاواټه بريښنا ته الس ۱۰د غزنې اوسيدونکي او تشبثونه به په لمړي ګام کې 
راتلونکو مياشتو کې به دغه کچه د افغانستان بريښنا شرکت له خوا لوړه شي. د دغه ګام سره په 

کورنيو او تشبثونو ته به  ۷۵۰۰کم دوه برابره شي، او شاوخواه  د بريښنا کچه څهبه غزنی واليت کې 
تر مالتړ الندې بريښنا چمتو شي. د ملي شبکې سره نښليدل به د امريکا نړيوالې پراختيايي ادارې 

د السرسۍ په برخه کې ستونزو سره مخ ته صنعتي پارک په ګډون، چې پخوا به پايونکي بريښنا 
 وو، د محلي خصوصي سکټور سره مرسته وکړي.

به په غزنې واليت کې د بريښنا څخه ګټه  په پايله کېد نښليدو سره ملي شبکې بريښنا د د 
په غزنې کې د توليدونکي ډيزلي . شاهد اوسيلګښت کې د لوی ټيټوالی په اخيستونکي د بريښنا 

 و بيهرنګه چې د ډيزل ټيټه ده. څه پرتله د وارداتي بريښنا بيه خوراافغانيو) په  ۴۰ – ۳۵بريښنا بيې (
په بنسټ بدلون مومي نو د ملي شبکې سره نښليدل به د غزنی واليت د بريښنا د موسم او ځای 

 .کړيخورا باثباته بيه رهايشي او تشبثي ګټه اخيستونکو لپاره د بريښنا 

ستيشن سره د هغه نښلولو  او د ارغندي سب ودانولو ستيشن د افغانستان بريښنا شرکت د غزنې سب
پروژې په چوکاټ کې  PTECمځي تيرولو چارې د د يښنا د ليږد کيلومترو په اوږدو د بر ۱۱۱لپاره د 

په د ورک واليت دغې پروژې کې  په مرسته ترسره کړي.د امريکا نړيوالې پراختيايي ادارې 
ستيشن د افغانستان يوې داسي  ، ياد سبلريستيشن ودانولو هم ګډون  کې د يو سب ولسوالۍ سيدآباد

 درلود. هرسی ن لپاره چمتو دی چې پخوا يې هيڅکله بريښنا ته الس رسولوسيمې ته د بريښنا 

http://www.facebook.com/USAIDAfghanistan
http://twitter.com/usaidafghan
http://www.youtube.com/user/USAIDAfghanistan/featured
http://www.flickr.com/photos/usaidafghanistan/
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د مسلحانه شخړو په  مهالد فعاليت او کار په کې د افغانستان بريښنا شرکت په يو ستونزمن چاپيريال 
د مځيو د خرابيدو په ګډون، زيات شمېر ستونزې وزغملې. نو ځکه، د  دترڅ کې د بريښنا د ليږ

يری دی او له زوارداتي بريښنا رسول د يوې خوا د غزنی خلکو ته يو ښه ستيشن ته د  غزنې سب
 بلې خوا د افغانستان بريښنا شرکت لپاره يوه لويه السته راوړنه ده.

 ### 
ل�و س�ره، د وال�رو څخ�ه ډي�رو پيس�و لګډ ميلي�اردو ۱۷د  ېکال راهيسې په افغانستان کې پراختي�ايې پروګرامون�و بان�د ۲۰۰۲د 
مريک�ا امريکا نړيواله پراختيايي اداره افغانستان ته د ټولو څخه لوی دوه اړخيزه ملکي مرستندويه پروګرام وړاندي ک�وي. د ا

نړيوال��ه پراختي��ايي اداره د افغانس��تان حکوم��ت او ول��س س��ره ملګترتي��ا ک��وي ترڅ��و د هي��واد خصوص��ي س��کتور پ��ه مش��ري 
چ�ې د ق�انون حاکمي�ت ل�ه ل�وري حکوم�ت وک�ړي رامنځت�ه، او ټول�و  ولتاقتصادي وده تضمين، يو ديموکراتيک او ځواکمن د

 افغانانو ته لمړني روغتيايي او پوهنيز خدمتونه چمتو کړي. 


