خانمی که برابر شوهرش در رشد اقتصاد خانوادهاش نقش دارد
 ۲۹حمل ۱۳۹۷

نصیره یک تن از بانوان در قریه «جوی شیروان» ولسوالی بلخ است .او پس از پیوستن به گروپ بخش سبزیجات برنامهی ملی
برابر شوهرش در رشد نیازمندیهای خانوادهاش نقش گرفته است.
باغداری و مالداری وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری،
ِ
خانم بصیره مادر شش فرزند است و از یک سال به اینسو شامل بخش سبزیجات برنامهی ملی باغداری و مالداری شده است.
بصیره که تا یک سال قبل مصروف انجام کارهای روزانه منزلش بود ،در نتیجهی فعالیت فوقالعادهای که در طول یک سال اخیر
داشت ،اکنون به عنوان سرگروپ بخش ترویج سبزیجات در منطقهی جوی شیروان ولسوالی بلخ انتخاب شده است.
برنامهی ملی باغداری و مالداری» ، «NHLPابتدا خانم بصیره را در بخش باغچههای کوچک خانهگی آموزش داده و مواد و وسایل
مورد نیاز پروسس سبزیجات را در اختیارش گذاشت .

بصیره با شمار دیگری از زنانی که در گروپ او شامل بودند ،اقدام به تولید سبزیجات تازه و پروسس شده کرد.
بصیره که اکنون به پیشهی زراعت روی آورده میگوید که در جریان کمتر از یک سال ،نزدیک به  ۵۰درصد از نیازمندیهای
خانوادهاش را با فروش سبزیجات تازه و پروسس شده رفع میکند .او میافزاید که بر عالوه سهمگیری در تأمین حدود  ۵۰درصد
برهدار ،دو کلکین و یک دروازه نیز به ارزش  ۲۰هزار افغانی برای خانهاش از درآمد خود
نیازمندیهای خانوادهاش ،یک گوسفند ّ
خریده است.
بصیره که حاال شیوههای ساختن ترشیهای مختلف ،مربا و سبزیجات را به خوبی آموخته است ،در نظر دارد تا در آینده تولیدات خود
را به شکل معیاری و بیشتر به بازار عرضه کند.
بصیره از مسووالن برنامهی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری خواست تا در این زمینه به او کمک بیشتر
کنند .او تأکید دارد هر گاه کمکهای الزم با باوی صورت گیرد ،میتواند فرصتهای کاری بیشتری را برای دیگر زنان ولسوالی
بلخ والیت بلخ فراهم سازد.

