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 ۷۱/۰۳/۱۲۰۲                                                                   المان میمق یافغانها هٔ عد

 افغانستان یسرسبز و ینهالشان

 
 !ارجمند وطنداران

 
 داشت قبال در را یاریبس یاقتصاد و یانسان تلفات تنها نه ما، کشور در جنگ سال چهل حدود دیدان یم شما چنانکه

 هم هنوز میعظ بتیمص نیا که کرده، وارد وطن یشاداب و یسرسبز کریپ بر زین را یبزرگ صدمات بلکه دارد، و
 یزندگ ده،یگرد افغانستان در همیپ یها یسال خشک ثباع زین جهان سطح در میاقل شدن گرم دگر جانب از دارد. دوام

 مانند کشور نقاط یبس در 2021 سال زمستان در چنانکه است. داده قرار انهدام و خطر معرض به را انسان ونهایمل
 .گرفت صورت کم اریبس یبارندگ کابل،

 نیزم به اآنه یزندگان و بوده شهیپ زراعت افغانستان مردم یاکثر که نستیا در یکی یاجتماع بتیمص نیا یگستردگ
 مواد کمبود و یدنینوش آب کمبود به هایسال خشک نرویاز باشد. یم وابسته آب تیموجود به خود نیا و زراعت و

 افغانستان یها قسمت بعض در همیپ یهایسال خشک اثر بر دارد. یپ در را یاجتماع ناگوار وعواقب انجامد یم یغذائ
 بیتخر معرض به یزراعت یها خاک آن ۀجینت در و رفته نیب از دارد، یم نگه مستحکم را نیزم که ینبات فرش
 جا به کدانهیبار یها خاک باد، وزش اثر بر اند. دهیگرد یئ منطقه و یمحل یها باد وزش دستخوش و گرفته قرار

 . است دهیافت یحاصلده و کشت از نیزم جهینت در و شده لمنتق دگر یها
 یمناطق در خاک و گرد و باد طوفان دارد. قبال در را یدگر ۀگسترد یها آفت بلکه افته،ین انیپا نجایا در بتیمص نیا

 در را قامت بلند درختان یحت و زراعت و کشت و کرده مواصلت رد،یگ یم صورت یباغدار و زراعت هنوز که
 بر که طوفانها نیا کالم کی در (.1 ریتصو) کند یم گیر ریز را یزراعت خوب یها نیزم و برد یم فرو گیر

 خطر معرض به را مردم یزندگان کسرهی اند، کرده حاصل اریبس قوت میاقل یگرم از یناش همیپ یهایسال خشک اثر
 راتییتغ با همچنان دهد. یم شیافزا آنرا وسعت و زده یکار ضربت اقتصاد و نبات وان،یح انسان، به داده، قرار

 که حالت نیا رود. یم نیب از ما نیسرزم عتیطب در آنها نقش شده، منقرض ینبات و یوانیح لفمخت یها نسل میاقل
 و نموده توجه خود یآبائ نیسرزم به تا طلبد یم ما از و گذاشته شینما به را ما کشور تیواقع است دلخراش یلیخ

 .میبکوش آن نجات در
 

  
  

 .افغانستان جنوبغرب و جنوب مناطق در گیر هجوم : 1 ریتصو
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 .بهاران در استالف ارغوانزار : 2 ریتصو 
 
  

 ! زیعز هنانیم هم
 هنیم یبایز عتیطب که مینگذار و داده هم دست به دست خود کشور از انتیص یبرا تا ماست کدام هر تیمکلف نیا

 غرس با گردد. آفت و بتیمص دستخوش ما وطنداران ونهایمل یزندگ و برود دست از و ندیبب بیآس نیا از شتریب ما
 ما .میزیبرخ مبارزه به یمل بتیمص نیا مقابل در که است موجود آن امکان سبز مناطق و جنگلها پرورش و لنها
 امکانات کهیهرجائ در و میریبگ سهم تقال نیا در کم، ۀانداز به لو و خود، توان و توش حد در میتوان یم کدام هر
 از شیپ تا د،یآ یم عمل به تقاضا افغانها همه از بنابران .میده توسعه را سبز مناطق و میبپرداز نهال شاندن به میدار

 افغانستان ۀمنطق هر در و دارند دسترس به که یامکان هر با و هستند کهیکجائ هر در کرده اقدام ،ینهالشان وقت گذشتن
 سال در نهال کی اقل حد که تواند یم افغان هر که میدار باور ما .ندینما اقدام کین کار نیا به خواهد یم شان دل که

 و است موجود یکاف ۀانداز به یاریآب امکانات است. حل قابل زین نهال یبرا آب مشکل .دینما مراقبت آن از و غرس
 دهند. آب نهال به شده، گرفته بکار وضو ای و پز و پخت در که یآب با توانند یم مردم آب، دیشد کمبود صورت در
 سالمند هچ و جوان چه دگر فرد هر و مأمور هر و محصل هر و کارگر و ندهقا هر رود، یم مکتب که یطفل هر لذا
 شاگرد کی نهال که است خوب چه برساند. ثمر به آنرا و کرده مراقبت آن از شانده، نهال کی اقل حد توانند یم

 ورکش و مردم به و کرده تیمسؤول احساس طفل آن پروسه نیا یط در و شود یم بزرگ همزمان یو خود با مکتب
 خانواده به پول مشت کی ارسال با توانند یم کنند، یم یزندگ خارج در که یزانیعز شود. یم مند عالقه شتریب خود

 .ندینما غرس نهال اصله چند که ندینما خواهش آنها از شان دوستان ای و ها
 
 

 !هیگرانما وطنداران
 یریجلوگ ها لبردیس از کرده، مثبت ریتأث هوا و آب یباال بلکه گردد، یم مملکت یسرسبز باعث تنها نه یشان نهال

 به تیمسؤول نیا و کند ینم آباد را ما ملک یا یاجنب چیه که میمعتقد ما دارد. قبال در اریبس یاقتصاد دیعوا نموده
 ناتو و کایامر یقوا شدند، گم افغانستان از 20 و 19 قرن در روسها و سهایانگل کهیطور همان ماست. خود ۀعهد

 دهیسائ نیزم به زین رانگریو طالبان پوز و کنند یم فرار نیسرزم نیا از زود ای رید مفتضحانه شکست کی با زین
 به حاال نیهم از که است الزم باشد، نمانده یباق یزیچ سوخته نیزم جز به افغانستان در آنکه از قبل لذا شود. یم

 . گردد زین ما یآزاد سمبول  (2 ری)تصو هنیم گلزار تا میباش خود کشور یسرسبز و ینهالشان فکر
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