آرزویی که به آرزویش رسید
 ۲۲ثور ۱۳۹۷
آرزو یکی از هزاران زن
تهیدستی بود که در
ماههای اخیر شامل
برنامهی توزیع مرغهای
تخمده ریاست زراعت کابل
به همکاری برنامهی ملی
باغداری و مالداری
وزارت زراعت قرار
گرفتند .
آرزو که باشندهی ولسوالی
گلدره والیت کابل است،
میگوید از گذشته مرغ
پرورش میداد ،اما
شیوههای حفاظت ،واکسین
و مراقبت از مرغان را به درستی نمیدانست .اما حاال چند ماهی میگذرد که از طریق متخصصان وزارت زراعت ،شیوههای
پرورش مرغ را آموخته و تغییر چشمگیری در اقتصاد خانوادهاش به میان آورده است.
آرزو میگوید از روزی که فارم کوچک  ۳۰قطعهای مرغ برایش ایجاد شده ،درآمد خوبی به دست میآورد .او روزانه نزدیک به ۲۴
تخم مرغ از این فارم به دست میآورد که مقداری از آن مصرف خانه و مقدار دیگر آن را به فروش میرساند و ماهانه حدود ۳۵۰۰
افغانی درآمد میکند.
آرزو میگوید خواهر بیماری دارد که ماهانه باید برایش دوا خرید کند ،اما به دلیل ضعف اقتصادی همیشه با این مشکل مواجه بود و
همیشه آرزو داشت تا روزی برسد که این دوا را بیهیچ جنجالی بتواند خرید کند ،اکنون اما به این آرزویش رسیده است و به سادهگی
دوای خواهرش را میتواند خرید کند .در کنار این ،او توانسته از درآمد فروش تخم مرغهایش زمینه را برای آموزش برادرش در
یک کورس خصوصی زبان ،نیز فراهم کند.

او از این تغییر در زندهگی خانوادهاش خوشحال است و میگوید« :میخواهم تا یک فارم  ۳۰قطعهای دیگر را از پول شخصی خود
بسازم و دو برابر درآمد فعلیام درآمد داشته باشم».
آرزو نمونهای از مستفیدشوندهگان برنامهی حمایتی ریاست زراعت کابل است .در جریان هشت ماه اخیر ،یک هزار زن نادار در دو
ولسوالی ( گلدره و قرهباغ) تحت پوشش پروژهی توزیع مرغهای تخمده قرار گرفت .در این برنامه برای هر زن بیبضاعت ۳۰
قطعه مرغ تخمده ،مواد خوراکی و وسایل مکمل ایجاد یک فارم خانهگی "مرغانچه" توزیع شد .در جریان همین پروژه ۴۸ ،دورهی
آموزشی نیز برای این زنان برگزار گردید و در کنار آن برای بازیابی فروش محصوالت "تخم مرغ" برای این زنان ،سهولتهایی
فراهم شد.

