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مطبوعاتي 

د  ته مسرتو د خوراکي توکو ېپراختيايي ادار ېد امريکا نړيوال
ميليونه ډالره چمتو  ٢٠په موخه  پوره کولوزيانمنونکو افغانانو اړتياوو 

  کړل
 

) د USAIDد امريکا نړيوالې پراختيايي ادارې(به د افغانستان خورا زيانمنونکي وکړي  –کابل، افغانستان 
 کې د اړتيا وړ مرستې ترالسه کړي. ېد خوراکي توکو برخپه مټ مرستو 

رو ملتونو خوړو نړيوال ١٠د امريکا نړيوالې پراختيايي ادارې د روان کال د مي مياشتې په  ې د مل مې نٻ
رام( ميليونه امريکايي ډالر  ٢٠) ته د PRRO) د اوږد مهاله مرستو او ژغورنې ماموريت(UNWFPپرو

ولو واليتونو  ٢۵٠په  خه ورکړې اعالن وکړ. د اوږد مهاله مرستو او ژغورنې ماموريت د افغانستان د 
ته شوی دی. خوړوميليونه زيانمنونکو افغانانو  ٣٫۴ولسواليو کې د  ه کولو په موخه رامن  او تغذيې حالت 

ايه شويو،  دغه مرستهد امريکا نړيوالې پراختيايي ادارې  بيرته ستنه شويو او د هيواد ته د شخړو له امله بي
طبيعي ناورينونو او اقتصادي فشار له امله زيانمن شويو کسانو د خوړو او تغذيوې اړتياوو پوره کولو په موخه 

رام. د امريکا نړيواله پراختيايي اداره په افغانستان کې د خوړو نړيوال يشو تر سره ولو لويه تر  پرو
 د امريکا نړيوالې پراختيايي ادارې په افغانستان راهيسېد پيل مالي کال  ٢٠١٧ دمرستندويه (ډونره) اداره ده. 

رو ملتونو  کې رامخوړو نړيوال د د مل ميليونه امريکايي  ۴٠خوراکي توکو او تغذيې بيړنيو ماموريتونو ته  پرو
 ډالره چمتو کړي دي.

دي مرستې په غد دغې ن«په دي اړه وويل  اترين ستيوينزايي ادارې سرپرست رئيسې کد امريکا نړيوالې پراختي
رام کوالی شي چې د سيمه خه د غنمومټ، د خوړو نړيوال پرو رو  الرې  ياوړه و پٻري چې د د ايزو سودا

ن سيمهکسانو د خورا زيانمنونکو خوراکي توکو ته به  هغې » ايز اقتصاد پياوړی کړي.اړيتاوو پوره کولو تر
رام او د افغانستان حکومت په افغانستان کې د «زياته کړه  د امريکا نړيواله پراختيايي اداره، د خوړو نړيوال پرو

واک سره مبارزې ته ژمن دي. لوږې  »او خوار

ونو د رو ملتونو او سربيره پر دي، د امريکا نړيواله پراختيايي اداره د مل شريکو غاړو او د  ١۵نا دولتي بنس
و د پيچلو بيړنيو  اړوند ونو مديريت او بشري چارو لپاره د افغانستان حکومتناورين وزارت سره کار کوي تر

د  د پيل راهيسېمالي کال  ٢٠١٧ دزيانمن شويو زيانمنونکو افغانانو ته فوري مرستې چمتو کړي.  املهحاالتو له 
، سرپناه او خوړو، غير د ا نړيوالې پراختيايي ادارې امريک بشري مرستو دفتر د اوبو، حفظ الصحې او پاکوال

دننه  کې خوراکي توکو، روغتيايي او تغذيوې مرستو برخو کې د شخړو او د طبيعي ناورينونو له امله په هيواد



ايه شويو او  رام جوړونه  ٧٠بيرته ستنه شويو بيړنيو اړتياوو لپاره د هيواد ته بي ت پرو ميليونو ډالرو په ارز
 کړي.

### 
 

رامونو باند ٢٠٠٢د  رو ډ ميلياردو ١٧د  ېکال راهيسې په افغانستان کې پراختيايې پرو خه ډي و سره، د ولپيسو الرو  ل
ايا ه پراختي ا نړيوال تان  يمريک هاداره افغانس زه ت وی دوه اړخي ه ل خ و  ول وي. د  ملکي د  دي ک رام وړان تندويه پرو مرس
ايا ه پراختي ا نړيوال تان يمريک واد اداره د افغانس و د هي وي تر ا ک ترتي ره مل س س ت او ول ه  حکوم کتور پ ي س خصوص

واکمن دولت ،تضمينه اقتصادي ود مشري ه، يو ديموکراتيک او  ت وري حکومت وکړي رامن ه ل  چې د قانون حاکميت ل
ولو افغانانو ته   . ه چمتو کړيخدمتون پوهنيزاو  يروغتياي نيلمړاو 


