
 یبرادران گرام

 زیعز خواهران

 بزرگان

 صاحبان ریوز

 نیمجلس ندگانینما

 حاضران یهمه و

 

 و رحمت اهلل و برکاته کمیعل السالم

 

  .میرسیموسم بهار و سبز شدن م ،ییآهسته به فصل شکفتن و شکوفا آهسته

 .میکنیتان آغاز مما افغانس زیکشور عز یباسازیرا به منظور ز ینهال شان ای ،یسرسبز یبرنامه امروز

 یگکم ساختن آلوده ست،یز طیحفظ و بهبود مح ،یدر سرسبزساز رىیگمردم به سهم قیبرنامه، تشو نیبهار، اهداف ما در ا شوازیپ به

 یو نهال پرور یشانبه هدف گسترش فرهنگ نهال تیظرف یمواد سوخت و ارتقا لیبد یبهبود منابع آب، معرف ،ییبایز شیهوا و افزا

 .ور استدر کش

 ۱۵اما از  ریسردس یهاتیحوت ادامه دارد. در وال انیدلو آغاز شده است که تا پا ۱۵ خیاز تار یشاننهال ر،یسگرم یهاتیوال در

  .ابدییماه حمل ادامه م ۱۵و تا  شودیحوت آغاز م

 ریسردس یهاتیفراه و خوست است. و والقندهار، ارزگان، زابل، هلمند،  مروز،یشامل ننگرهار، لغمان، کنر، ن ر،یگرمس یهاتیوال

 سا،یپروان، کاپ ،یکندیدا ان،یغور، هرات، بام س،یسرپل، بادغ اب،یشامل بدخشان، تخار، کندز، بغالن، سمنگان، بلخ، جوزجان، فار

 .و نورستان است کایپکت ا،یپکت ،یغزن وردک،دانیکابل، م ر،یپنجش

اقشار  گریمردم و د ،یردولتیو غ یدولت یوجود دارد که توسط نهادها عیقابل توزنهال  ونیلیم ۲۹.۵سراسر کشور، به تعداد  در

 .شودیغرس م ل،یدخ

و سکتور  ونیلیم ۲۴.۷ ها،فیو کوپرات دارانهیقور یهیهزار، اتحاد ۶۰۰ها، مؤسسه ون،یلیم ۲.۳ ات،یوال یهاجنگل تیریمد

تحت  یهابه بخش شوند،یها، در سراسر افغانستان غرس مهمه نهال نیااند که ساخته عیتوز ینهال را آماده ونیلیم ۱.۹ یخصوص

برنامه،  نیدر ا لیاقشار دخ گریهمکار، مردم و د یکوش باشند و از نهادهاها سختپرورش نهال رکه د میدهیپوشش خود دستور م

 .مهربان باشند زیکه در کنار غرس نهال، در پرورش آن ن میکنیدوستانه درخواست م

 .است عیتوز یهزار نهال بر اساس طرزالعمل، آماده ۴۱۶اکنون  نیهم

ها در شهرک نهال نیاز ا ی. بخششودیهزار نهال شانده م ۵۰ ن،یهکتار زم ۴۶۵که در کمربند سبز، امسال در مجموع  میبگو دیبا

 نیپرورش نهال است. ما هم ،یاصل یمسأله ست،یغرس نهال ن ایشاندن  ی. مسألهشودیغارو و بادام باغ غرس م یغالم تنگ یمنش

 ،ییحصار، قرغه، کوه آسما یقصه، بن یهانام کمبربند سبز، شامل دامنه ریز یهزار نهال غرس شده را در ساحات ۳۵۵اکنون 

 .میکنیو مراقبت م یمرنجان نگهدار یغرو و تپه یبادام باغ، کلوله پشته، تنگ یزهیآبر



 ۲۱۹به نهال، ما در مساحت  یرسدست ینهیدر زم ینیبه هدف سهولت آفر ،۱۳۹۷ی سال مال انیشود که در جر ادآوری دیبا چنانهم

 .میکن ایاح ت،یوال ۲۸را در مرکز و  وهیمیو ب وهینهال م ونیلیم دو ها،هیقور نیاز ا میتا بتوان م،یسازیم هیقور ن،یهکتار زم

ها، ادارات مستقل، مکاتب، خانهشود، به وزارت عیکه قرار است توز ینهال ونیلیم ۲۹.۵ه ک میفزایب دیبا ،یشاننهال نیمورد کمپا در

 .است عیآماده توز تیوال ۳۴مردم، محل در مرکز و  یاجتماع یهاسازمان ها،کینیمساجد، کل ها،یشاروال

به  اتیساحات عامه در مرکز و وال گریها و دها، پارکو غرس هزاران نهال در مکاتب، شفاخانه یشاننهال یحشرها یاندازراه

بدخشان،  ان،یبام اب،یسمنگان، بلخ، جوزجان فار اتیدر ده وال ینباتات طب نیزم هکتار ۱۱۰ یایاح ،یالمللنیموسسات ب یهمکار

ن بدخشان واخا یپارک مل ان،یبام ریبند ام یساحات حفاظت شده پارک مل ینفر محافظ برا ۲۹ خدامتخار، بغالن، هرات و غور، است

 .مان است زیعز هنیم یسرسبز یبرا یاو کول حشمت خان کابل، از شمار اهداف ما در برنامه

به کشور  یبخش ییبایز جن،یآکس دیکشور و تول یدر سرسبزساز دیبا م،یکه در تنفس هوا سهم دار یکه همه ما همان طور میبگو دیبا

. بخشدیبه ما م یادیاما زمان ز رد،یگیاز ما را نم یادیاز نهال، زمان ز . شاندن، پرورش و مراقبتمیریمان سهم بگ ستیز طیو مح

ها را به پسران مان و پسران آن یگسرسبز و سرشار از تازه ،ییبایپر از ز یاندهیکه آ میتعهد داشته باش ماندانبه خود و فرزن دیما با

 .میبه ارمغان بگذار

 ت،یفیکپر از حاصالت خوش یوطِن سبز، کشور کیداشتن  یکه برا میبگو دیبا مایگزار ُکِل هموطنان گرامخدمت ثیبه ح من

 .میکنیخودکفا تالش م یندهیرنگارنگ و آ یهاوهیم

که موجودات  اهانیو با گ میاست تا نهال بنشان نیما ا یهمه یانسان تیبنًا مسوول ست،ین یکاف جانبهکیکه تنها تالش  میدانیم همه

  .میکن یاریها را مراقبت و آبو آن میباش اند، مهربانزنده

 .پاک یسبز و هوا یپر از غله، درختان پربار، کشور یکندوها دیام به

 باد افغانستان زنده


