مرغداری شغلی که اقتصاد خانوادهی مینا را بهبود بخشید
 ۱۷میزان ۱۳۹۷
مینا ،یک خانم پنجاه در قریه نکاحخیل ولسوالی بگرام والیت پروان ،میگوید از یک سال به این سو که به پیشه مرغداری رو آورده،
اقتصاد خانوادهاش بهبود یافته است.
مینا مادر پنج دختر و چهار پسر است .شوهرش کارگر روز مزد است و به سختی روزگارش را بهپیش میبرد .مینا پیش از اینکه از
خدمات برنامهی «کلپ» مربوط به وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری مستفید شود ،شرایط اقتصادی بدی را میگذراند .اما ،از یک
سال به این سو که یکی از مستفیدشوندگان خدمات برنامهی «کلپ» شده ،وضعیت اقتصادی خانوادهاش بهبود یافته و حداقل ۲۵
درصد ضرورتهای خانهاش را تامین میکند.
مینا میگوید که یک سال قبل پانزده قطعه مرغ ،یک دانهخوره ،یک آبخوره ،دو و نیم متر جالی و  ۷۵کیلوگرام دانهی مرغ را از
پروژه مرغداری برنامه «کلپ »دریافت کرد و این کمکها توانست به بهبود وضعیت اقتصادی خانوادهاش کمک کند .خانم مینا
میافزاید که با دریافت این کمکها ،آموزشهای الزم در بارهی چگونگی نگهداری و پرورش مرغ ،ساختن مرغانچه ،روشهای
چوچهکشی طبیعی و مبارزه با بیماریهای طیوری ،استفاده از سمنک منحیث خوراکه مرغها و رعایت مسایل صحی را نیز از سوی
این برنامه دریافت کرده است.
مینا با بهکارگیری از مسایل آموزش داده شده ،توانست تعداد مرغهایش را به چند برابر برساند .او اکنون  ۵۰قطعه مرغ دارد و از
راه مرغداری توانسته برخی از لوازم مورد ضرورت خانوادهاش را خریداری و مصارف مکتب فرزندانش را تامین کند.
مینا در هر ماه مبلغ دو هزار افغانی از طریق مرغداری بهدست میآورد و حداقل در تامین  ۲۵درصد نیازمندیهای خانوادهاش سهم
گرفته است.
مینا اکنون به یک مشوق خوبی برای دیگر زنان قریهاش تبدیل شده و آنان را تشویق میکنند تا از خدمات بخش مرغداری برنامهی
«کلپ» مستفید شده و در بهبود اقتصاد خانوادههای شان نقش بگیرند.
مینا درنظر دارد تا پیشه مرغداری را توسعه دهد و از خود یک فارم مرغداری داشته باشد .او از وزارت زراعت خواست تا خوراکه
و دوای الزم برای مرغها را در دسترسشان قرار دهد.

