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 !تازه یها دیسال نو و ام
 

نسبت به سال گذشته  یشتریب یها یشود، گرچند در زمستان امسال برف بار یآغاز م 1۰31سال نو  میدانیم چنانچه
ببار آورده است وزارت  ندهیسال آ یشاداب یدر اذهان و قلوب مردم کشور برا یخوب یها دیوجود داشت اما ام
و  یو ادارات که درقسمت سرسبز یصنف ینهاد ها ریوسا ستیز طیها، اداره حفاظت از مح یزراعت، شاروال

کشور  تیوال ریدر شهر کابل و سا ریاخ یروز ها یکه ط یوافر یآبها تیدارند موجود تیزراعت کشور ما مسئول
و رشد  ینهال شان ،یسرسبز یبرا درنظر گرفته و ندهیرا درسال آ دیآ یم انیو ضمناً از ذوب شدن برف ها به م

 .رندیگیهموطنان ما درنظر م ریسا ارا ب ادیز یها زراعت کشور کار
 جادیو در قسمت ا گرددیدر کشور م شتریب یو سرسبز یبب شادابوافر س یها فراموش کرد که بارش دینبا گرچند

ور به منظ یستیز طیخوب مح یفضا جادیسبب ا گرید یو از جانب دینمایم یسالم و سرسبز رول عمده را باز طیمح
 .دیخواهد گرد ندهیدر بهار سال آ زیمسالمت آم یزندگ

ن آ یکشور ما با کمبود غله جات مواجه بوده که علت اساس نیپس یو سالها یسال جار انیکه در جر نیتوجه به ا با
که با توجه به  رودیم دیام ی. اما در سال جاردیگردیوکمبود برف در زمستان محسوب م یموسم یبارش ها دنینبار

ه را از بابت کمبود غل شیخو یداخل یها یمند ازین ند، افغانستان بتوا یموسوم یبرف و باران ها نیسنگ یبارش ها
ر خب نیکه ا دیصادر نما گرید یکشور ها یرا برا شیاز محصوالت خو یمقدار یحبوبات مرفوع وحت ریجات و سا

 .اوردیکشور به ارمغان م هموطنان یخوش را برا دینو
از  یضکشت کوکنار در بع زانیم 1۰31 دیاست که در سال جد نیافغانستان دارند ا فیکه ملت شر یگرید توقع

در در کننده مواد مخ دیبه عنوان تول گریآن به کشت حالل رو آورند وافغانستان د نیو دهاق دیایب نیمناطق کشور پائ
زراعت ما  یاصل تیبپردازند که آن هو یالتما به کشت محصو نیزارع شتریجهان محسوب نگردد و ب یکشور ها

 .اقتصاد متوازن در وطن ما محسوب شود کیبه  دنیرس ینوع تواندیکشت محصوالت م د،ینما انیرا ب
 یادخود را به استقالل اقتص یاست که افغانستان بتواند تا حدود یفرصتها میرو دار شیرا که پ دیبهار جد نو و سال

سال گذشته  11 رینموده است ودرمس یسال جنگ را سپر یاز س شتریبود که افغانستان ب نیبرساند، تاکنون مسأله بر ا
ست د شترازیاگر فرصت ها را ب یول م،یکشور بود رفته نیمختلف و از ب یدر عرصه ها یف بازسازما مصرو زین

ق وجه تحق چیآرزو به ه نیافغانستان را آباد سازند، ا یگرید یکه کشورها میداشته باش زیرا ن وانتظار آن میبده
 تیحال فعال یاز دست ندهند، هم برا دیرا با ندهیآ یافغان است که فرصت ها اتباعتمام  فهیوظ رایز افت،ینخواهد 

 نیمدت را تدو یطوالن کوتاه مدت و دیمف یطرح ها پالن ها و ندهیآ یسازد وهم برا یمؤثر وهمه جانبه را عمل یها
 .ندینما

از  دیمواجه خواهد گرد یادیز یو فرود ها ها و فراز لنجافغانستان با چ شرویدارند در سال پ یهمه آگاه کهیطور
روز افزون کشور  یدخالت ها گریو از جانب د باشدیم یسرطان غده   کی ثیظهور داعش که منح نو دهیرف پدط کی

 یو با راکت پراگن بنددیکشور م اتباع یرو بهرا  شیخو راه یما پاکستان که همواره بعد از مشکالت داخل هیهمسا
 کی ثیمنح تواندیاما آنچه که م گردند،یم جایزمان ب نیو در ع یو زخم دیاز هموطنان ما را شه یتعداد شیخو یها
 شیخو یموجوده داخل یاست که افغانستان در حال حاضر با قوت ها نیملت ما محسوب گردد ا یخوب برا دینو

دهد، بناً خواست ما از تمام  شیپاسخ دندان شکن به دشمنان خو تواندیرا رفع و م شیخو یخارج یها دیتهد یتاحد
 عتیطب کهیقسم ند،یکه  درست است استقبال نما یاست تا از سال نو و بهار نو آن طور نیوم او ب مرز نیا هموطنان

ار ک ندهیآ ینمود وبرا یریجلوگ ذشتهآموخت وخود را نوساخت از نواقص گ عتیطب نیاز ا دیشود با یبا بهار نو م
 . مؤثر را انجام داد
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