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 هاعالمی مطبوعايت
 

میلیونه امریاکيی ډالرو په ارزښت د خورايک توکو  ۳۳.۸د زایمننو شوو افغااننو رسه  د  خلوا د امریاک د متحده اایالتو

 مرس ته
  

د امریاک متحده اایالت به په افغانس تان کې د ملګرو ملتونو د نړیوال خورايک پروګرام   -:افغانس تاناکبل،  ،مه نېټه ۱ يفربور د  اکل  ۲۰۱۵د 

(WFP) د دوامداره مرس تو او ژغورنې د هڅو د پروګرام (PRRO)  میلیونو ډالرو په  ۳۳.۸رسه د خپل روان مايل مالتړ د یوې برخې په توګه، د

  ارزښت د خورايک توکو مرس ته وکړي.

 
میلیونو څخه د زایتو زاین مننونکو خلکو  ۳.۷ولسوالیو کې د  ۱۸۴د پروګرام موخه د خورايک توکو هل مکښت رسه په مخ  PRROپه افغانس تان کې د 

 يت. رسه د خورايک او تغذيی توکو د مرس تې تررسه کول دي. دا پروګرام مهدارنګه د بېړنیو حاالتو پرهمال د چټک غربګون وړتیا رامنځ ته او سا

 

د راګرځیدو په موخه مايل مالتړ، د خوارځواکو ماشومانو، امیندوارو او عادي حالت ته څخه د زایمننو شوو خلکو رسه بېرته د طبعي او اقتصادي پېښو 

ده اایالتو هل ش یدې ورکوونکو مېرمنو درملنه، او د لومړنیو او منځیو ښووځنیو د زده کوونکو زده کړه تر اوسه مه په افغانس تان کې د امریاک د متح

د امریاک د متحده اایالتو د نړیوالې پرخمتیايی ادارې مرس ته به نه یوازې د نوموړو طبقو خلکو  ته ګټه ورسوي، بلکې د هغو کسانو لومړیتوبونو څخه دي. 

کبهل زایمنن شویدي، مه ډېره  او مهدارنګه هغو خلکو رسه چې د جګړې، طبعې پېښو او اقتصادي س تونزو هل رسه چې په شدیده بېې وزلۍ کې ژوند کوي

 مرس ته کوي. 

  

میاش تو په لړ کې په افغانس تان کې د جګړې او طبعي پېښو څخه د زایمنو شوو خلکو او  ۱۲د امریاک د متحده اایالتو نړیوالې پرخمتیايی ادارې د تریو 

 ي. میلیونه امریاکيی ډالرو په ارزښت برشي مرس تې تررسه کړید ۸۷.۸کورنیو رسه د شاوخوا 

 

 

 
فهمی عظمی رسه د  ړیکو په دفرت کې هل د عامه اکړئ د امریاک د متحده اایالتو د نړیوالې پرخمتیايی ادارې د پروګرامونو په اړه د الزایتو معلوماتو او د مرکې د غوښتنې لپاره، همرابين و 

  هل الرې اړیکه و نیسئ. MAzim@state.gov ، KabulAIDdoc@usaid.gov ،http://afghanistan.usaid.gov ټیلیفون مشېرې، او ای 4060 11 0700
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