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 مطبوعايت اعالمیه

د امریکا متحده ایاالتو او د افغانستان حکومت افغان زدهکوونکو ته د روزنیزو موادو چمتو کولو په  
 موخه یو نوی پروګرام پیل کړ

 

ځانګړي شارژدافیر ښاغلي هوګو لورنس او د افغانستان اجرائیه رئیس ښاغلي نن، په کابل کې د امریکا متحده ایاالتو سفارت  –کابل، افغانستان 
دغه پروژه د امریکا متحده ایاالتو پراختیای  ي ادارې له لوري د  .ډاک ټر عبدهللا عبدهللا د درسي ک تابونو د چاپ او ویش پروژې دوهم پړاو پرانیسته

کوونکو زدهټولګیو  د لمړي تر دولسمټولو ښوونځیو  د افغانستان پوهنې وزارت لپاره تمویل شوي. د امریکا نړیواله پراختیای  ي اداره به د افغانستان
میلیونه  ۷۵ته  ود ک تابونو د چاپ او ویش په موخه د پوهنې وزارتالرښو او د ښوونکو  ودرسي ک تابون وتصویب شويمیلیون جلده  ۱۳۵د لپاره 

 امریکاي  ي ډالره چمتو کړي.

د کال پورې  ۲۰۱۶کال څخه تر  ۲۰۱۱کومه چې د  کیږي دغه پروژه د ک تابونو د چاپ او ویش هغې پروژې د هڅو د دوام په موخه ترسره 
د ښوونځیو لمړنۍ او   خوا په پښتو، دري او انګلیسي ژبوامریکا نړیوالې پراختیاي  ي ادارې له دافغانستان حکومت او نورو ډونرانو په ملګرتیا سره 

 په موخه ترسره شوي وه. یب شویو ک تابونو تدارک او ویشود تصمنځنۍ دورې 

هغه  «دغه پروګرام د امریکا متحده ایاالتو او د افغانستان حکومت ترمنځ یو خورا مهم ملګرتیا بلل کیږي.» وویلښاغلي هوګو لورانس په دي اړه 
زموږ کاري ټیمونه به په ګډه کار وکړي ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې دغه خورا مهمې هڅې په بریالي توګه د ټولو افغانو ماشومانو په ګ ټه تر »زیاته کړه
 «سره شي.

رسی ښوونیزو او روزنیزو خدمتونو ته د ښوونځي په عمر افغانو ماشومانو السد درسي ک تابونو چاپ او ویش پروژه  الې پراختیای  ي ادارې د امریکا نړیو
 .پراخولو او دښونې او روزنې کیفیت لوړولو په موخه د پوهنې وزارت څخه مالتړ کوي

هر کله چې ترسره  برخه کې هره مرستهپه انسانی کرامت او د انسانانو رفاه » اړه وویل اجرائیه رئیس ښاغلي ډاک ټر عبدهللا عبدهللا په ديافغانستان د
 .«ي ک تابونو چاپ او ویش د افغانستان څخه یو لوی مالتړ او لویه مرسته دهیوه لویه مرسته ده.  د درس شي

روزنیزو  ایزو سیمهد ښوونکو روزنې، د میلیونونو جلده درسي ک تابونو چاپ او ویش، په  امریکا نړیوالې پراختیای  ي ادارې  کال راهیسې د ۲۰۰۲ د
 کړو فرصتونو پراخولو له الرې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې د کیفیت لرونکوټولګیو کې د ګډون لپاره د افغانو انجونو سره مرستې، او د لوړو زده

 . ان حکومت سره مرسته کړي ښوونیزو خدمتونو چمتو کولو برخه کې د افغانست

### 
مریک ا نړیوال ه پراختی ای  ي اداره افغانس تان ت ه د ټول و څخ ه ل وی ال و س ره، د وال رو څخ ه ډی رو پیس و لګډ میلی اردو ۱۷د  ېکال راهیسې په افغانستان کې پراختیای  ې پروګرامون و بان د ۲۰۰۲د 

نړیواله پراختیای  ي اداره د افغانستان حکومت او ولس سره ملګ ترتیا کوي ترڅو د هیواد خصوص ي س ک تور پ ه م  ري ادتص ادي مریکا ادوه اړخیزه ملکي مرستندویه پروګرام وړاندي کوي. د 
 چې د دانون حاکمیت له لوري حکومت وکړي رامنځته، او ټولو افغانانو ته لمړني روغتیای  ي او پوهنیز خدمتونه چمتو کړي.  وده تضمین، یو دیموکراتیک او ځواکمن دولت
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