
 

 

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

 های انگور به ابغ منی میداهنایسال فعالیت در راس تای تبدیل کردن  17جتلیل از 

جتلیل منودند. حمرتم محمد  ماین خطرات درمورد دهی آ گاهیروز هجاین  ازو جامعۀ هجاین امروز افغانس تان، های امریاک و  منایندگان دولت -، افغانس تاناکبل

یک هنال ( Roots of Peaceقس می حیدری معنی وزارت دولت در امور رس یدگی به حوادث و خامن هایدی اکن رئیس اجرایی موسسۀ ریشه های صلح )

این هنال بیانگر ارزش تولید میکنند. های که حمصوالت زراعیت اب  های زراعیت آ لوده اب ماین به زمنی را غرس منودند ات منادی ابشد برای تبدیل کردن زمنی

ها  ها و آ ماده ساخنت این زمنی های زراعیت از مواد منفجرۀ جامانده از جنگ آ رزوهای مشرتک مردم افغانس تان و امریاک و جامعۀ هجاین برای پاکسازی زمنی

 .  آ مزی و مرفه را برای افغانس تان رمق مزیند، میباشد برای کشت حمصوالیت که یک آ یندۀ صلح

اکرث زمنی های زراعیت  2002سال گذش ته روی رونق دوابرۀ زراعت در افغانس تان مترکز داش ته است. در سال  17طی  امریاک امللیل بنی انکشاف ادارۀ

های انگور و کشت سایر حمصوالت زراعیت که در ابزارهای منطقه چون هند،  حاال، سالها پس از غرس درختان میوه، اتکدر کشور مملو از ماین بودند. 

ارزش صادرات  است وامارات متحدۀ عریب، و عربس تان سعودی اب ارزش بلند فروخته میشوند، حمصوالت زراعیت افغانس تان به ابزارهای هجاین ابزگش ته 

جات بنا دارند  جات خشک و اتزه، نبااتت اب ارزش و مساهل میلیون دالر امریاکیی مریسد. صادرکنندگان میوه 800به حدود  2018این حمصوالت در سال 

 فواید ثبات و امنیت بهات این را فرامه میسازد   فرصتبه یک میلیارد دالر برسانند. این اکر مهچنان  2019ات ارزش صادرات این حمصوالت را ات پااین سال 

 مناطق متأ ثر از منازعه گسرتش ایبد.

والیت افغانس تان غرس منود که بیشرت از یک  34در بیشرت از پنج میلیون هنال میوه را  امریاک امللیل بنی انکشاف ادارۀ اب حامیت هناد ریشه های صلح

ها  معیشت دهقاانن و ابغداران و مکک به افزایش درآ مد آ نسازد. این اکر به منظور اتسیس دوابرۀ  میلیون ابغدار و خانواده های شان را مس تفید می

، صورت گرفته است. این حمصوالت مهچنان در ابزارهای هجاین از ارزش ابالتر برخوردار شده اند که منتج به کسب عاید بیشرت به صادرکنندگان

 کنندگان میشود. کنندگان، و تولید پروسس

های برشی، معاون سفارت امریاک در اکبل، معاون ادارۀ  زیر دولت در امور رس یدگی به حوادت و مککدر این مرامس رئیس اجرائیه افغانس تان، و 

 گذار هناد ریشه های صلح اشرتاک داشتند.  رئیس مؤسسه هامهنگی ماین پایک در افغانس تان، و رئیس و بنیانامللیل امریاک در افغانس تان،  انکشاف بنی

### 

شود، بزرگرتین  میلیارد دالر امریاکیی می 19 به این سو حدوداً  2002امللیل امریاک به افغانس تان که مجموع آ ن از سال  بنی های ادارۀ انکشاف برانمۀ مکک

ات رشد اقتصادی  کند میامللیل امریاک اب حکومت و مردم افغانس تان اکر  ابشد. ادارۀ انکشاف بنی های انکشایف ملکی دو جانبه به این کشور می برانمه مکک

؛ و خدمات اسایس آ موزیش و حصی را برای کنداجیاد  را حامکیت قانونحتت  یدمیوکراتیک و تواان دولت؛ یک کندبه رهربی سکتور خصویص را تضمنی 

 .کندها فرامه  متام افغان
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 امللیل امریاک و آ گاهی عامۀ ادارۀ انکشاف بنی روابطدفرت  

  0711116802: شامره متاس 

  kblAIDDoc@usaid.gov امییل آ درس: 

  www.usaid.gov/Afghanistan :وبسایت 
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