
 

 سال به رسارس هجان مکک اقتصادی و برشدوس تانه منوده است. 50طریق ادارۀ انکشاف بنی امللیل امریاک، برای بیش از  مردم امریاک، از

 
بوک فیسامللیل امریاک در   ادارۀ انکشاف بنی  

 
تویرتامللیل امریاک در   ادارۀ انکشاف بنی  

 
یوتیوبامللیل امریاک در   ادارۀ انکشاف بنی  

 
 امللیل امریاک در فلیکر  بنیادارۀ انکشاف 

 

 

 

 

 

 را منترش کرد 2018سال  در مردم افغانس تان نظرس نجیگزارش بنیاد آ س یایی 

مردم افغانس تان را  نظرس نجیچهاردمهنی گزارش  (USAID) امللیل امریاک بنیاد آ س یایی در افغانس تان اب حامیت ادارۀ انکشاف بنی -اکبل، افغانس تان

 از تن از مردم افغانس تان 100000بیش از از اجنام شد، امسال میالدی  2004خنست در سال ابر ساالنه که نظرس نجی امروز منترش کرد. این 

این  ه است.نظرخواهی کرداقتصاد کشور، هماجرت، و صلح و آ ش یت  ،ارائۀ خدماتدر مورد انتخاابت، فساد، امنیت، حقوق زانن،  ،رسارس کشور

  .مردم افغانس تان میباشداندیشۀ در مورد نظر و رسارسی نظرس نجی  ترین دوامدارو ترین  گسرتده، نظرس نجی

داری، حقوق زانن و اقتصاد است.  امنیت، ابزسازی، حکومت پریاموناعامتد مردم افغانس تان اندک حایک از افزایش  2018نظرس نجی سال گزارش 

درصدی داش ته  1.1افزایش اندک  2017در مقایسه اب سال ابورمند اند و حکومت افغانس تان  صلح بنی طالباناتمنی به اماکن  مردم کهدرصدی 

 است. 

(. درصد 32.8اب سال گذش ته تفاویت نکرده است ) درست در حرکت است مسریر که ابورمند هستند که کشور د های افغاندرصدی  ،امسال

تفاوت درصد(  61.2اب سال پار )، درصد( 61.3) کشور به مست اندرست در حرکت استکه معتقدند که  های  افغانبنی تعداد امسال مهینطور، 

 اندک وجود دارد. 

نگران اقتصادی افغانس تان  یتشان و در لک وضع  های اقتصادی خانواده یتوضع در مورد ها مهچنان  دهد که افغان نشان می نظرس نجیهای این  ایفته

(، اقتصاد درصد 23.7مساییل چون بیاکری )در مورد  شان عده که ابور دارند که کشور در هجت اندرست در حرکت است، اکرثیت در بنی آ ن. اند

در پاخس به پرسشی درابره بزرگرتین  کنند. اظهار نگراین می(، و سایر مسایل اقتصادی درصد 3.6های گزاف ) (، قمیتدرصد 12.1انمطلوب )

  های اقتصادی را ذکر کردند. ( نگرایندرصد 78.4) افرادی که مورد نظرس نجی قرار گرفته اندبیش از سه چهارم  ،مشالکت فراروی جواانن

موجودیت رمغ  دهد که عیل امسال نشان می نظرس نجی»فت: کوهن در این ابره گ فامللیل امریاک در افغانس تان، آ قای ج   رسپرست ادارۀ انکشاف بنی

دهند. اایالت متحده از طریق ادارۀ انکشاف  نشان می از خود اس تقامت و پایداریمهچنان های متعدد و گوانگون، مردم افغانس تان  چالش

   «ها ادامه خواهد داد. فراروی آ نهای  چالشبزرگرتین های خویش به مردم افغانس تان برای مقابهل و رفع  اش به مکک امللیل بنی

### 

بدینسو، بزرگرتین برانمۀ  2002های انکشایف در افغانس تان از سال  میلیارد دالر امریاکیی در برانمه17امللیل امریاک اب مرصف حدود  ادارۀ انکشاف بنی

مناید ات رشد اقتصادی به  امریاک اب حکومت و مردم افغانس تان اکر میامللیل  مناید. ادارۀ انکشاف بنی های ملکی دو جانبه را به افغانس تان فرامه می مکک

 رهربی سکتور خصویص را تضمنی مناید؛ یک کشور دمیوکراتیک و تواانی را که در آ ن حامکیت قانون اتمنی ابشد، اجیاد مناید؛ و خدمات اسایس

 ها فرامه مناید. آ موزیش و حصی را برای متام افغان
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