رویا ،با آرزوهای بلند و موفقیت های تازه:
در این نبشته به داستان موفقیت خانمی میپردازیم که رویا نامدارد و در دره زرگر ولسوالی پغمان کابل زندگی می کند .عالقه مندی او
برای زراعت و همکاری وزارت زراعت در ایجاد سبزخانه تغییرات مثبت را در زندگی وی و خانم های همکاری او بوجود آورده
است.
خانم رویا قصه موفقیتش را چنین حکایت میکند .پیش از این جز کار خانه دیگر کدام وار و مصروفیتی نداشتم .بعد از کارهای خانه
بیکار بودم .سال گذشته از وزارت زراعت خانم ها آمدن و گفتن که ما برایتان سبز خانه جور میکنیم در آن سبزیجات کشت نموده تا
ازین طریق حالت تغذیه همه فامیل تان خوب گردد ،آنها بعد از مدتی دو باره آمدن و نظر به عالقمندی ما برای ده خانم عالقمند یک
سبز خانه جور کردند .تخمیانه سبزیجات و وسایل زراعتی برای ما دادند و در سبزخانه سیستم آبیاری قطره ئی را نصب کردند.
ضمن اعمار سبزخانه  ،وسایل مورد ضرورت و تخمیانه جات ،کورس آموزشی در باره کشت ،خیشاوه ،آبیاری قطره یی سبزیجات و
کار در سبز خانه را برای ما یاد دادند.
در این سبز خانه  10نفر خانم بشکل گروپی کار میکنیم .سبزیجات ازقبیل بادرنگ ،مرچ دولمه و بادنجان رومی چیله ئی کشت و
تولید میکنیم .حاصالت آنرا بطور مساویانه بین هم تقسیم نموده و از محصوالت آن هر خانواده استفاده مینماییم .در ضمن یکمقدار
آنرا در بازار محلی بفروش میرسانیم  .پولیکه از مدرک فروش سبزیجات بدست می آید ما ده خانم بطور مساویانه دربین خود تقسیم
مینمایم .از پولیکه بدست می آوریم بعضی ضرورت های خانواده خود را مرفوع میسازیم.
از طریق آموزش هایکه ازطرف کارمندان وزارت زراعت برای ما داده شد فهمیدیم که سبزیجات چقدر برای صحت ما اهمیت دارد.
اما قبال ما از مفیدیت سبزیجات و پروسس آن معلومات نداشتیم .اما خوشبختانه بعد از اشتراک در کورس آموزشی در باره اهمیت
سبزیجات فهمیدیم .اکنون در غذایی روزانه از سبزیجات به شکل خام و پخته آن استفاده مینمایم .درزمستان سال گذشته به نسبت
نداشتن آماده گی کامل و سردی هوا در داخل سبز خانه نتوانستیم سبزیجات کشت کنیم .اما با مشوره های مسلکی کارمندان وزارت
زراعت در زمستان پیشرو میخواهم آماده گی کامل داشته در داخل سبزخانه سبزیجات کشت و تولید نماییم.

