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 مطبوعايت اعالمیه

نندارتون کې نړیوال د افغانس تان غوره کرنزی صادرايت حمصوالت به د قزاقس تان خوړو  

 نندارې ته وړاندې يش

ټې پورې د قزاقس تان آ ملايت ښار په یو پژیندل ې ن مې ۲مې څخه د نومرب ۳۱د افغانس تان دولس کرنزی تشبثونه به د روان اکل د آ کټوبر  –اکبل، افغانس تان 

سابه نندارې ته وړاندې کړي. د امریاک نړیواهل پراختیايي داره به دغو دولس تشبثونو څخه  او شوي نندارتون کې غوره اتزه او وچې میوې، مغز، جوس

رسه په اړیکه او د مرکزي آ س یا ابزار کې  پلورونکونندارتون به پریودونکو ته یو موکه مچتو کړي ړترڅو د افغانو  خوړو نړیوالړتړ وکړي. د قزاقس تان مال

ثونو لپاره پریودونيک ګډون وکړي. د مرکزي آ س یا ابزار د افغانس تان کرنزیو تشب  ۵۰۰۰تشبيث اړیکو په لټه يش.  په دغه نندارتون کې به د س میې 

په اونې کې لس مرتیک ټنو قزاقس تان هوايي دهلزی هل الرې  -اسرتاتژییک ارزښت لري. د سږ اکل په ملړیو میاش تو کې د افغانس تان حکومت د افغانس تان

ارزښت کرنزی حمصوالت وارد میلیون ډالرو په  ۲.۱اکل قزاقس تان د افغانس تان څخه د  ۲۰۱۷هیهل اعالن کړه. په لپاره خپل د انتقاالتو کچې لوړولو ته 

 کړي.

نندارتون د هغو دوه نندارتونونو وروس ته رامنځته کیږي چې د تریاکل د جوالی و د سږاکل سپټمرب په میاش تو کې د امریاک نړیوال خوړو د د قزاقس تان 

میلیون ډالرو په ارزښت هوکړه لیکونه  ۱۶۳په اړه د  چریته چې د افغانس تان کرنزیو حمصوالتو رامنځته شولارې په مرس ته په هند کې نړیوالې پراختیايي اد

، او چهارمغزو  ممزیو، پس تهابدامو، لیک شول. په ایدو نندارتونونو کې د افغانس تان د یو مشېر نورو حمصوالتو په ګډون د اتزه میوې، اینځرو، زعفرانو،  الس

 لیک شول.  پریلو په اړه قراردادونه الس

رسه اکر کوو چې هغوي د افغانس تان اچوونکو  پانګهپریودونکو او  وموږ د نړیوال»يل هريب مسیټ وویل  ادارې رییس ښاغد امریاک نړیوالې پراختیايي

 خصويص سکټور مهاکرانو رسه لکه د پروسس کوونکو او سوداګرو رسه ونښلوو ړترڅو ال نور افغان بزګر وکوالی يش چې د خپل حمصوالت په ښه بیه

 «نفقه او خپل ماشومانو ته د ښوونې او روزنې فرصتونه مچتو کړي.وپلوري، خپل کورنیو ته 

میلیونو ډالرو په ارزښت کرنزی حمصوالت صادر کړي. د امریاک  ۷۰۰اکل کې افغانس تان د  ۲۰۱۷کرنه د افغانس تان د اقتصادی د زړه حیثیت لري او په 

اکل د آ کتوبر د ملړۍ نېټې راهیيس د امریاک نړیوالې  ۲۰۱۷ابندې ممترکزه دي. د نړیوالې پراختیايي ادارې کرنزی پروګرامونه د صاداراتو کچې لوړولو 

 میلیونو ډالر په ارزښت د صادرايت معاملو ړتررسه کولو زمینه برابره کړي. ۲۷۰پراختیايي ادارې کرنزیو پروګرامونو د افغانو پلورونکو لپاره د 

لګونې او مادلارۍ وزارت رسه په نږدي مهاکرۍ او مهغږۍ اکر کوي ړترڅو د افغانس تان  ونه د کرنې، اوبود امریاک نړیوالې پراختیايي ادارې ټول کرنزی پروګرام

اړخزی ميل پروګرام رسه د ایدې ادارې پروژو مهغږۍ څخه ډاډ ړترالسه يش. د امریاک نړیوالې پراختیايي ادارې کرنزیې مرس تې د  دولت د کرنزیې ودې هر

حموره اقتصادي ودې ابندې  وزلۍ کچې ټیټولو، او کرنې س تونزې حوارولو، پایونکو اکري فرصتونو رامنځته کولو، د بېې اکرۍ ورځ ړتربلې زایتیدونکې بېې

 ممترکزې دي.

### 

اداره ډالرو څخه ډیرو پیسوو لګولوو رسه، د اموریاک نړیوواهل پراختیوايي  میلیاردو ۱۷اکل راهیسې په افغانس تان کې پراختیایېې پروګرامونو ابندې د  ۲۰۰۲د 

او ولوس رسه افغانس تان ته د ټولو څخه لوی دوه اړخزیه ملويک مرسودندویه پروګورام وړانودي کووي. د اموریاک نړیوواهل پراختیوايي اداره د افغانسو تان حکوموت 

لووري حکوموت  چوې د قوانون مکامکیوت هل ملګرتتیا کوي ړترڅو د هیواد خصويص سکتور په مرشي اقتصادي وده تضمنی، یو دمیوکراتیک او ځوامکن دولوت

 وکړي رامنځته، او ټولو افغااننو ته ملړين روغتیايي او پوهنزی خدمتونه مچتو کړي. 
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