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عبدالخلیل در یکی از روستاهای دوردست ولسوالی دشت قلعه والیت تخار زندهگی میکند .او در سال  ۲۰۱۲از لیسهی مسلکی
زراعت ولسوالی دشت قلعه فارغ شد .بعد از گذشتاندن امتحان کانکور به فاکولتهی زراعت پوهنتون کندز راه یافت ،اما به دلیل
شرایط ناسازگار اقتصادی قادر به ادامهی تحصیلش نشد.
عبدالخلیل در این زمان ،میان امید و ناامیدی دستوپنجه نرم میکرد که ناگهان پروژهی ملی باغداری و مالداری مثل دیگر
عالقهمندان زراعت ،به سراغ او رفت و او را تحت پوشش خود گرفت.
عبدالخلیل از سال  ۲۰۱۵تا پایان  ،۲۰۱۷به صفت دهقان پیشقدم با این برنامه کار کرد ،اما حاال به صفت یک متخصص توانا،
شهرت یافته است .

عبدالخلیل میگوید ،برنامههای مختلف زراعتی را در ولسوالی دشت قلعه و ولسوالیهای همجوار آن تطبیق میکند و به خاطر
خدمتگزاری در بخش زراعت به باغداران ،عاید ماهانهاش  ۳۰هزار افغانی است .به گفتهی او ،درآمدهایی را که از این راه به
دست می َآو َرد ،برابر معاش چند مأمور دولت میباشد و خرسند است که با این وسیله ،وضعیت اقتصادیاش کامالً تغییر مثبت یافته
است .
عبدالخلیل چهار جریب زمین قوریهی میوههای گوناگون
ساخته است و از طریق فروش نونهالها ،پول هنگفتی به
دست میآورد.
او در این مدت ،عضویت انجمن ملی قوریهداران را نیز به
دست آورده است و میوههای مختلف را در قوریهی خود
میپرورانَد.
عبدالخلیل در حال حاضر  ۳۵قطعهی باغ بادام را در
ولسوالیشان تحت پوشش گرفته و به طور منظم از آنها

دیدار میکند.
در کنار این ،او یک داواخانهی گیاهان و درختان را در بازارک دشت قلعه ساخته است که در زمینهی ارائهی خدمات زراعتی ،از
شهرت ویژهای برخوردار است .او صداقت و تالش را از رازهای موفقیتش میداند.
عبدالخلیل ،حاال از برنامهی ملی باغداری و مالداری » «#NHLPاز بابت فراهمآوری تسهیالت و بلند بردن مهارتهایش سپاسگزار
است .او این برنامه را مکتبی میداند که از آن مهارتهای بسیار ارزندهای را یاد گرفته است.

