اعمار سبزخانه ها در والیت کندهار برای باشنده گان دهات زمینه های کار دایمی را فراهم
نموده است
خان گل بیست ساله که از نعمت سواد محروم مانده است یگانه نان آور خانوادۀ می باشد که در والیت کندز زندگی می کنند.
پدر هفتاد ساله اش اکنون به نسبت کهولت سن قادر به تامین مصارف  12نفر اعضای خانواده اش نبوده و پسر بزرگش خان
گل برای سرپرستی از خانواده اش کار روز مزد ساختمانی را پیشه کرده بود .با وجودیکه رفتن به مکتب یکی از آرزو های
بزرگ در زنده گی اش بوده است ولی خان گل به نسبت مشکالت اقتصادی و مسئولیت سرپرستی خانواده از نعمت سواد
محروم مانده است .کار کردن به گونۀ روز مزد نیز خان گل را با دشواری های مواجه ساخته و از این که گاهی کار پیدا
میکرد و گاهی نه رنج میبرد .روزیکه به کار میرفت حدود سه صد افغانی مزد دریافت می نمود ولی بسیاری از روزهای را
که کار دریافت نمی کرد بدون هیچ نوع درآمدی سپری می کرد .
سبزخانه های که توسط برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات (کارد-اف) در والیت کندهار ساخته شده اند دریچۀ امید را برای
خان گل باز نموده و زمینه کار را به گونه دایمی برایش مساعد ساخته است .وی از یک ماه بدین سو میشود که در یکی از
این سبزخانه ها کار نموده و ماهانه مبلغ  9000افغانی درآمد بدست میآورد .خان گل به همکاری یکی از دوستانش که تجربه
کار در سبزخانه ها را دارد از والیت کندز به کندهار آمده تا شغل بهتر و ثابت تری داشته باشد .وی می گوید" :از ایجاد
سبزخانه ها خوش شدم چرا که وطن آباد شده و برای من زمینه کار مساعد شد ".با وجودیکه خان گل خواندن و نوشتن را بلد
نیست اما اکنون شغلی دارد که از طریق ان مصارف خانواده و هزینه مکتب سه برادر کوچکتر از خودش را که مصروف
درس خواندن در صنوف اول و دوم می باشند را تامین می نماید.
برنامۀ کارد-اف در والیت کندهار  69باب سبزخانه را در مساحت نزدیک به چهل جریب زمین اعمار نموده و کار باالی 9
باب دیگر نیز جریان دارد .از جمله این سبزخانه ها  62باب آن به تولید سبزیجات مانند بادرنگ ،بادنجان رومی ،کدو و مرچ
آغاز نموده و عالوه بر این که برای دهقانان منبع خوب درآمد شده اند برای بیش از  151تن از باشنده گان دهات مانند خان
گل زمینه کار را به گونه مستقیم و غیر مستقیم فراهم ساخته اند.
امیر محمد باشندۀ قلعه سرخ ولسوالی دند والیت کندهار نیز از شش ماه بدین سو میشود که در این سبزخانه ها مصروف کار
بوده و با بدست آوردن حقوق ماهانه 9000افغانی مخارج خانواده اش را تامین میکند .وی قبال به گونه اجاره و دهقانی در
زمین های دیگران کار می کرد که روزانه  150الی دو صد افغانی بدست میاورد .امیر محمد میگوید" :کار کردن در سبزخانه
ها آسانتر ولی عاید بیشتر داشته و در تمام سال فقط یک الی یکنیم ماه بیکار می مانند ".

