
  اقتصادي وده رامنته کوي ؛د لویو اقتصادي پروژو پلي کېدل
د معلوماتو پر بنس ېر . په هېواد کې د لویو اقتصادي پروژو پلي کېدل اقتصادي وده رامنته کوي او خلکو ته د کار زمینه برابروي

  .افغانستان لپاره عملي ام شمېرل کېيژر به په هېواد کې د یو شمېر لویو پروژو عملي چارې پیل شي چې دا د یو پرمختللي 
د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنس په راتلونکي پسرلي کې به د اپ په ون د یو شمېر لویو اقتصادي پروژو عملي چارې 

چې نېغ په نېغه  پیل شي او په دې سره به افغانستان په کلني ول له برېنا د ې اخیستنې تر ن د ترانزیت حق هم تر السه کوي
  .هېواد ته د اسعارو د رات لپاره الر پرانیزي

میلیارده امریکایي الر پانه  ۱.۶اپ د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان هېوادونو د برېنا د لېد ه پروژه ده چې ه باندې 
برېنا د افغانستان له الرې پاکستان ته لېدول  میاواه ۱۰۰۰د دې پروژې په عملي کېدو سره د ترکمنستان هېواد . اچونه پرې کېي

  .کېي
میاواه برېنا سربېره په کلني ول له دې الرې شا او خوا سل میلیونه امریکایي الر د ترانزیت حق تر السه  ۱۰۰۰افغانستان به د 

  .کوي
 رخانیام ریوز امارت د بهرنیو چارو سرپرست په دې وروستیو کې د افغانستان د اسالمي د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنس 

پروژو  ومین ياد اور ېبندرونو ک  ۍاو تورغن نهېقآپه همدارنه د اپ پروژې، ېک دنهیلپه سره له ترکمنستاني چارواکو متقي 
 ېکار عملي چار ېونغ ۍلپ لېاو د ر ېپروژ اپبرېنا دراتلونکي پسرلي ته به د  ېچ کي دي او ژمنه شوې ده  بحثونهو ولبشپ
  .شي لیپ
بندر له  ېنید اق ېک ۍولسوال یاندخو تیوال ابیلري او د افغانستان د فار یدوالاو رهم لویک ۶۳۵ۍلپ لېر یاندخو – ېنیقآد

  .نلېياو اروپا سره  کیېتر ایب ایاس ۍنسره له من ېافغانستان په د.لويسره ن وادېترکمنستان ه
افغانستان له دې الرې کوالی شي خپل صادراتي  چېپلۍ د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې مهم رول لوبولی شي  د ریل

  .توکي تر اورپایي بازارونو ورسوي او له دې الرې نېغ په نېغه هېواد ته د اسعارو د رات زمینه برابره کي
عملي کول افغانستان د نۍ له هېوادونو سره نلوي او د سودارۍ په برخه د افغانستان د اسالمي امارت له لوري د دې ول پروژو 

د نۍ له هېوادونو سره د سوداریزو ایکو پراختیا دې ته الر هواروي چې په کور . کې د پرمخت د رامنته کېدو المل کېي
  .خلکو ته د دندو زمینې برابرې شي او په وله کې اقتصادي وده رامنته شيدننه 
   

 


