عاید  ۵۷۵هزار افغانیگی عتیقهللا از یک گلخانه
 ۹میزان ۱۳۹۷

عتیقهللا یک تن از باشندگان ترینکوت ،مرکز والیت ارزگان ،توانسته است از گلخانه خود در دو فصل مبلغ  ۵۷۵هزار افغانی
بهدست بیاورد.
عتیقهللا که در سال  ۲۰۱۷به کمک پروژه حمایت از تغییر اقلیم و ریاست زراعت والیت ارزگان ،حیات حویلی خود را به گلخانه
تبدیل کرد ،امسال توانسته نه هزار کیلوگرام بادنجان رومی ۹۰۰ ،کیلوگرام بادنجان سیاه و  ۹۰۰کیلوگرام بامیه از گلخانه خود به
فروش برساند.
عتیقهللا قبالً در شهر ترینکوت مصروف کار در نانوایی و روی مزارع کوکنار بود .او هرگز تصور نمیکرد بتواند با استفاده از
حیات حویلی خود مبلغ هنگفتی را به دست بیاورد .این باشنده ترینکوت به کمک پروژه حمایت از تغییر اقلیم و ریاست زراعت
والیت ارزگان ۲۱۵۰ ،مترمربع زمین داخل حویلی خود را به گلخانه تبدیل کرد؛ هرچند او هیچ تجربهی کار در گلخانه را نداشت.
او ابتدا در این گلخانه بادرنگ کشت کرد و به گفتهی خودش ،عایدی که از این کشت بهدست آمد ،برابر با عاید کل زحمات خود و
دو برادرش در طول یک سال بود .

عتیقهللا با یک سال کار در گلخانه ،تجارب بیشتری کسب کرد و در آغاز سال  ،۲۰۱۸سبزیجات مختلفی را از جمله بادنجان رومی،
بادنجان سیاه ،بامیه و پیاز در گلخانه خود کشت کرد .حاصالت این کشت برایش  ۵۷۵هزار افغانی شده است .
بهترین تجربه او کشت بامیه در گلخانه بوده است .عتیقهللا میگوید بعد از اینکه بامیه را در فصل بهار کشت کرد ،حاصل آن روبه
پایان بود اما با استفاده از راهنماییهای کارمندان پروژه حمایت از تغییر اقلیم ،ساقههای بامیه را باالتر از  ۳۰متر قطع کرده و این
گیاه پس از  ۳۵روز دوباره به حاصل آمد .او میگوید هم اکنون روزانه حدود هفتاد کیلوگرام بامیه را برای فروش به بازار میبرد.
عتیقهللا میافزاید« :کار باالی گلخانه باعث گردیده است که از لحاظ اقتصادی زندگی من و برادرانم تغییر کند .چون در طول سال
باالی گلخانه خود کار میکنیم و برای من زمینه کار دایمی ایجاد گردیده است و اوالدهایم با روحیه آرام مصروف تعلیم میباشند».
عتیقهللا میافزاید که پس از این مجبور نیست تا کوکنار کشت کند و با کشت مشروع میتواند نیازمندیهای خانوادهاش را تامین کند.

