داستانهای موفق

ریشههای اقتصادی را باید در وطن خویش آبیاری کنیم

آقایکریمی باشنده اصلی چهار آسیاب والیت کابل است  .وی تحصیل یافته رشته
الکترونیک/الکترو تخنیک می باشد .کریمی بدین باور است که خانوادههای افغانستان
در یک سردر گمی غذای بسر میبرند .اما در حالیکه میشود با برنامه ریزی منظم و
عرضهی منابع غذای با کیفیت نظیر گوشتماهی ،بودنه ،کبک و دیگر مرغهای اصالح
شده اینحالت را تغییر دهیم.
وی با سرمایهگذاری اندک به ایجاد فارم پرورش «بودنه» پرداخته است .از نظر وی:
«بودنه» مرغ قابل دسترس است که با داشتن خاصیتهای نظیر مقاوم بودن،
سازگاری و تطابق با هرنوع محیط و کم مصرف بودن بهترین گزینه برای ثبات
اقتصادی خانوادهها است .وی میگوید« :بودنه تنها مرغیست که نیاز به هیچ نوع
واکسین ندارد و این مرغ کمتر به مرضهای ساری گرفتار میشود .از این رو؛ این
حیوان برای پرورش فارم خانگی مناسب است».
از بودنه در اکثریت از مناطق افغانستان بیشتر بخاطر تفریح و سرگرمی استفاده
میشود تا مسایل اقتصادی .اما به دلیل کم یافت بودن حیوان و عدم آگاهی مردم
عام از ارزش غذای تخم و گوشت آن باعث شده که در رژیم غذای به گوشت این
حیوان کمتر توجه صورت گیرد.
این در حالیست که تخم و گوشت بودنه نسبت به تخم مرغ 5برابر فاسفورس 7 ،برابر
آهن 6 ،برابر ویتامین 21 ،برابر b12و  25برابر ویتامین  b2دارد .تخم این حیوان
منبع غنی اسید چرب امگا 3است که برای تقویت هوش و حافظه بسیار مفید است به
همین دلیل در چین و جاپان اطفال هر روز قبل از رفتن به مدرسه یک دانه تخم
بودنه مصرف میکنند.
اسداهلل کریمی که مسوولیت این فارم را بعهده دارد ،مصمم است تا با شکلدهی یک زنجیرهی غذای ،گوشت این حیوان را که سرشار از
ویتامینها می باشدبه منظور بهبود صحت جامعه به بازار عرضه نماید.
وی بخاطر پیشبرد اهدافش و کمک به اقتصاد جامعه اینگونه زنجیرهی تولیدی را تشکیل داده است« :دانههای حبوبات را از نزد دهقانهای
خود خریداری نموده و بعد از آسیاب نمودن آن ،آن را با چندین نوع حبوبات دیگر بخاطر تکمیل شدن رژیم غذای حیوان مخلوط میکنیم .بعد
از مرحله دانه سازی ،دانه ها را به فارمها جهت تغذیه حیوان انتقال داده تا حیوانات بهتر پرورش یابد .بعد از این دومرحله حیوان به کشتار گاه
انتقال میشود و متباقی اعضای اضافی حیوان که سر شار از پروتین میباشد به جای خشک و خنگ غرض خشکیدن انتقال میدهیم و بعد از
خورد شدن و آسیاب شدن ،دوباره از آن به عنوان مواد پروتین زایی قوی به غذای حیوان اضافه میکنیم».
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داستانهای موفق
آقای کریمی هدف کلی کارش را خودکفای اقتصادی ،عرضه ارزش غذای باکیفیت با قیمت مناسب ،اشتغال زایی ،ایجاد بیزهای اقتصادی و بلند
بردن اقتصاد خانواده عنوان می کند.
آقای کریمی در بخش دیگر از صحبتهای اش راجع به انگیزهی کارش میگوید« :من در پی کاری بودم که بتوانم ریشههای اقتصاد را در
جامعه و کشور خود بیا وریم .اگر ما موفق به این کار شویم ،چندین مرحله پول در دستان افغان ها در داخل کشور به گردش در می آید .از نظر
من گردش پول توسط افغانها در بازار افغانها ،ما را به ثبات اقتصادی نزدیکتر میسازد .و این گونه عرضه میتواند بدیلی برای محصوالت
وارداتی بی کیفیت در چندین بخش گردد .بنابر این؛ به اثر سعی و تالش خودم و همکار یهای دلسوزانهی اقارب و دوستان ،این فارم بودنه را
بخاطر ریشه اولی کار و در یافت تجارب و مطالعه در ابعاد مختلف سرمایه گذاری ،اقتصادی ،کاریابی و خودکفایی که چگونه بتوانیم با سرمایه
اندک کاری بهتری را انجام دهیم ،ایجاد کردهایم .این فارم بودنه ،نه آغاز است کار است و نه هم انجام آن .بلکه نقطهی است برای شروع و
زمینهی است برای گسترش وسعت کار و کاریابی بیشتر .در این فارم ،تا بحال چهار نفر صاحب شغل شده است .اما با گسترش و وسعت دادن
ساحه کار ،ما میتوانیم زمینهی بیشتر کار یابی را که یکی از اهداف اساسی ما را تشکیل میدهد ،ایجاد نماییم».
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