بیبی ملکه ،نماد شجاعت و کار

 ۱۹حوت ۱۳۹۶
پروژه ملی باغداری و مالداری که یکی از پروژههای وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری است ،از دو سال بدینسو
فعالیتهای بخش باغچههای خانهگی خویش را با همکاری ریاست زراعت در والیت بادغیس آغاز کرده است که یکی
فعالیت بارز این وزارت ،ایجاد مرکزهای پروسس برای خانمهای دهقان میباشد.
بیبی ملکه  ۵۰سال دارد .او متولد قلعهی نو ،مرکز والیت بادغیس و یک خانم بیوه است.
فامیل او ،چهارده نفره عضو دارد .نُه پسر ،یک دختر ،دو عروس و دو نواسه ،اعضای خانوادهی او هستند.
دو پسرش معلم است و خودش نیز چند ماه میشود که عضو مرکز پروسس گلخانهی وزارت زراعت شده است.
روایت موفقیت خانم ملکه را از زبان خودش بخوانید:
«دو پسرم در مکتب معلم اند و معاششان خرج خانوادهی چهاردهنفری ما را پُره نمیکند ،به همین خاطر خودم مجبور شدم
کار کنم و درآمد داشته باشم ،اما مدتها دنبال کار بودم تا بتوانم شغلی مناسبی پیدا کنم ،بالخره بعد از جستوجو دریافتم که
یک گلخانهی از طرف ریاست زراعت بادغیس به نام گلخانهی ملی باغداری و مالداری ،با ساخت مرکزهای پروسس
برای خانمهای بیبضاعت کارآفرینی میکند .من هم به آنجا رفتم و خوشبختانه با خوشرویی مرا پذیرفتند و در مدت کوتاهی
همهی جریانهای پروسس را از آنان یاد گرفتم.

در این مدت محدود ،به فضل خدای مهربان حاال میتوانم به پسرانم کمک کنم ،در این مرکز پروسس نظر به فصل و
مربا ،آچار ،چکنی ،نعناع خشک ،بادنجان رومی ،بادنجان سیاه و دیگر محصوالت زراعتی را
عالقهمندی مشتریان ّ
پروسس میکنیم.
ً
من شخصا ً از وزارت و کارکنانش که در این گلخانهی ملی کار میکنند ،خوش و راضی هستم ،چون واقعا برای خانمهای
بیبضاحت زمینهی کاری ایجاد کردهاند و توانستهام در یک ما از فروش مواد پروسس شده ،پنجهزار افغانی عاید کنم.

من از بخش باغچههای خانهگی گلخانهی ملی باغداری و مالداری یک سبزخانه چهلمتری دریافت کردم و از این که در
والیت بادغیس در فصل زمستان ترکاری یافت نمیشود و یا اگر یافت هم شود بسیار قیمت است من بذر را در سبزخانه
کشت کردم و مقداری بیشتر از ترکاری به دست آمده را به بازار عرضه کردم و متباقی آن را در خانه استفاده کردیم که از
این لحاظ نیز مبلغ دو هزار و  ۵۰۰افغانی ترکاری به بازار فروختم و پول آن را مواد خوراکی برای خانه خریدم.
پیام من برای همهی خانمها این است که تالش کنند کار کنند تا بتوانند یک زندهگی خوب و خوش در کنار خانواده داشته
باشند».

