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 سهم زانن افغان در زجنریۀ ارزش تولیدات زراعیت

 کی یطامللیل اایالت متحدۀ امریاک در افغانس تان حکومت افغانس تان مهراه اب ادارۀ انکشاف بنیمقامات  --، افغانس تانرشیف مزار

زانن در  گرییسهمتقویت های ایفنت راهاین کنفرانس به هدف  .اذعان منودندامهیت حضور زانن در خبش زراعت  به ،کنفرانس دو روزه

 . تدویر ایفت -مس هتلک ایلاز مزرعه ایل ابزار و در هنایت  -ارزشافزایش های یک از مراحل پروسه هر

مبنظور ات  منودمتویل این کنفرانس را  ،امللیل اایالت متحدۀ امریاکادارۀ انکشاف بنی  (RADP-North)پروژۀ انکشاف زراعیت زون شامل

. ی منایدسازمانده یتجتار یهادر قالب ش بکهآ انن را ، زراعیتتولیدات ارزش  ۀریدر زجنبیشرت  اکرایی و سودآ وریبه  زانن دست اییب

های جامعۀ مدین از والایت بلخ، بدخشان، بغالن، جوزجان، هناد تشبثات خصویص، دوایر دولیت، وزن به منایندگی از  065بیشرت از 

  .منودندکندز، و مسنگان در این کنفرانس اشرتاک 

آ قای هربرت امسیت اظهار داشت که ترسیع پیرشفت و تریق زانن در  امللیل اایالت متحدۀ امریاک در افغانس تانرئیس ادارۀ انکشاف بنی

ابشد. وی گفت:"نقش زانن در زراعت زجنریۀ ارزش تولیدات زراعیت هدف مشرتک این اداره و وزارت زراعت، مادلاری و آ بیاری می

را  در این سکتور، اقتصاد هر منطقه و حمهلامنیت اقتصادی و غذایی افغانس تان همم است. شامل ساخنت و سهمی منودن زانن ارتقای برای 

 "از آ ن نفع خواهند برد. -ها، مردم حمالت و در هنایت لک کشورامع از خانواده -مؤثر تر معل کند که مههسازد ات بطور قادر می

ی زانن در سکتور به گفتۀ رئیس زراعت، مادلاری و آ بیاری والیت بلخ آ قای اکتب مشس، هدف این کنفرانس ش ناسایی مشالکت فرارو

  هجتهای ابزاراییب ابشد. وی اظهار داشت:"زانن زراعت پیشه از جتهزیات و وسایل اکیف ای همارتها میحل برای آ نزراعت و ایفنت راه

اب وزارت زارعت، آ بیاری و مادلاری و متویل کنندگان یکجا اکر  ،مشلک نیرفع ا یبرا برخوردار نیستند. ما در ابزار حمصوالت شانعرضۀ 

ها در پیی رفع مشلک مذکور های زراعیت و فرامه منودن رسدخانههای آ موزیش در زمینه جتارتبطور مثال از طریق برگزاری برانمه .منایمیمی

 "ابش می.می

ابشد که ابالی گندم، حمصوالت اب ساهل میپنچ امللیل اایالت متحدۀ امریاک یک برانمۀ راعیت زون شامل ادارۀ انکشاف بنیپروژۀ انکشاف ز 

در پاخس به زراعیت را ها، اتجران، و تشبثات رکز دارد. این پروژه تولید کنندگان، احتادیهارزش ابال مثل انگور و ابدام، و مادلاری مت

ارتقا و رشد سکتور زمینۀ متوسط و بزرگ که کوچک،  ان دهاقنی و تشبثاتتقاضای ابزار مکک منوده و مهچننی در اجیاد ارتباط می

 . منایدسازد، مکک میرا فرامه می خصویص
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