بیانیه وزیر صاحب برای کمپاین نهالشانی بهاری!
برادران گرامی
خواهران عزیز
بزرگان
خبرنگاران گرامی
و همهی حاضران
السالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته
آهسته آهسته به فصل شکفتن و شکوفایی ،موسم بهار و سبز شدن میرسیم .
امروز برنامهی سرسبزی ،یا نهال شانی را به منظور زیباسازی کشور عزیز ما افغانستان آغاز میکنیم.
به پیشواز بهار ،اهداف ما در این برنامه ،تشویق مردم به سهمگیرى در سرسبزسازی ،حفظ و بهبود محیط زیست،
کم ساختن آلودهگی هوا و افزایش زیبایی ،بهبود منابع آب ،معرفی بدیل مواد سوخت و ارتقای ظرفیت به هددف
گسترش فرهنگ نهالشانی و نهال پروری در کشور است.
در والیتهای گرمسیر ،نهالشانی از تاریخ  ۱۵دلو آغاز شده است که تا پایدان حدو ادامده داردد در والیتهدای
سردسیر اما از  ۱۵حو آغاز میشود و تا  ۱۵ماه حمل ادامه مییابد .
والیتهای گرمسیر ،شامل ننگرهار ،لغمان ،کنر ،نیمروز ،قندهار ،ارزگان ،زابل ،هلمندد ،فدراه و خوسدت اسدتد و
والیتهای سردسیر شامل بدخشان ،تخار ،کندز ،بغالن ،سمنگان ،بلخ ،جوزجان ،فاریاب ،سرپل ،بدادغیس ،غدور،
هرا  ،بامیان ،دایکندی ،پروان ،کاپیسا ،پنجشیر ،کابل ،میدانوردک ،غزنی ،پکتیا ،پکتیکا و نورستان است.
در سراسر کشور ،به تعداد  ۲۹.۵میلیون نهال قابل توزیع وجود دارد که توسط نهادهای دولتی و غیردولتی ،مردم
و دیگر اقشار دخیل ،غرس میشود.
مدیریت جنگلهای والیا  ۲.۳ ،میلیدون ،مؤسسدهها ۶۰۰ ،هدزار ،اتحادیدهی قوریدهداران و کوپراتیفهدا۲۴.۷ ،
میلیون و سکتور خصوصی  ۱.۹میلیون نهال را آمادهی توزیع ساختهاند که این همه نهالها ،در سراسر افغانستان

غرس میشوند ،به بخشهای تحت پوشش خود دستور میدهیم که در پرورش نهالهدا سدختکوش باشدند و از
نهادهای همکار ،مردم و دیگر اقشار دخیل در این برنامه ،دوستانه درخواست میکنیم که در کنار غرس نهال ،در
پرورش آن نیز مهربان باشند.
همین اکنون  ۴۱۶هزار نهال بر اساس طرزالعمل ،آمادهی توزیع است.
باید بگویم که در کمربند سبز ،امسال در مجموع  ۴۶۵هکتار زمین ۵۰ ،هزار نهال شانده میشودد بخشی از ایدن
نهالها در شهرک منشی غالم تنگی غارو و بادام باغ غدرس میشدودد مسدللهی شداندن یدا غدرس نهدال نیسدت،
مسللهی اصلی ،پرورش نهال استد ما همین اکنون  ۳۵۵هزار نهال غرس شده را در سداحاتی زیدر ندام کمبربندد
سبز ،شامل دامنههای قصه ،بنی حصار ،قرغه ،کوه آسمایی ،آبریزهی بادام باغ ،کلوله پشته ،تنگدی غدرو و تهدهی
مرنجان نگهداری و مراقبت میکنیم.
همچنان باید یادآور شود که در جریان سال مالی  ،۱۳۹۷به هدف سهولت آفریندی در زمیندهی دسترسدی بده
نهال ،ما در مساحت  ۲۱۹هکتار زمین ،قوریه میسازیم ،تا بتوانیم از این قوریهها ،دو میلیون نهال میوه و بیمیوه
را در مرکز و  ۲۸والیت ،احیا کنیم.
در مورد کمهاین نهالشانی ،باید بیفزایم که  ۲۹.۵میلیون نهالی که قرار است توزیع شود ،به وزار خانهها ،ادارا
مستقل ،مکاتب ،شاروالیها ،مساجد ،کلینیکها ،سازمانهای اجتماعی مردم ،محل در مرکز و  ۳۴والیدت آمداده
توزیع است.
راهاندازی حشرهای نهالشانی و غرس هزاران نهال در مکاتب ،شفاخانهها ،پارکها و دیگر ساحا عامه در مرکدز
و والیا به همکاری موسسا بینالمللی ،احیای  ۱۱۰هکتار زمین نباتا طبدی در ده والیدا سدمنگان ،بلدخ،
جوزجان فاریاب ،بامیان ،بدخشان ،تخار ،بغالن ،هرا و غور ،استخدام  ۲۹نفر محافظ برای ساحا حفاظت شده
پارک ملی بند امیر بامیان ،پارک ملی واخان بدخشان و کول حشمت خان کابل ،از شمار اهداف ما در برنامدهای
برای سرسبزی میهن عزیز مان است.
باید بگویم که همه ما همان طوری که در تنفس هوا سهم داریم ،باید در سرسبزسازی کشور و تولید آکسدیجن،
زیبایی بخشی به کشور و محیط زیست مان سهم بگیریمد شاندن ،پرورش و مراقبت از نهال ،زمان زیادی از ما را
نمیگیرد ،اما زمان زیادی به ما میبخشدد ما باید به خود و فرزندانمان تعهد داشدته باشدیم کده آینددهای پدر از
زیبایی ،سرسبز و سرشار از تازهگی را به پسران مان و پسران آنها به ارمغان بگذاریم.

من به حیث خدمتگزار کُلِ هموطنان گرامیام باید بگویم کده بدرای داشدتن یدک وطدنِ سدبز ،کشدوری پدر از
حاصال خوشکیفیت ،میوههای رنگارنگ و آیندهی خودکفا تالش میکنیم.
همه میدانیم که تنها تالش یکجانبه کافی نیست ،بناً مسوولیت انسانی همهی ما این است تا نهال بنشانیم و با
گیاهان که موجودا زندهاند ،مهربان باشیم و آنها را مراقبت و آبیاری کنیم .
به امید کندوهای پر از غله ،درختان پربار ،کشوری سبز و هوای پاک.
زنده باد افغانستان

