ذکیه چگونه در گاوداریاش موفق شد
 ۷جوزای ۱۳۹۷

خانم ذکیه باشندهی قریه ششقلعه مرکز والیت لوگر است .شوهر او مشغول زراعت و مالداری است .این که خود او چگونه عالقهمند
گاوداری شد و در این راه به پیروزی رسید ،خودش قصه میکند:
«با وجود این که ما در اطراف زندهگی میکنیم و شوهرم سالها است مشغول کشت و کار است ،لیکن من و شوهرم به مالداری
عالقه نداشتیم و فکر میکردیم که مالداری فقط و فقط زحمتکشیدن به خاطر یک گیالس شیر و ماست است و بس .هر چند حاصالت
زراعت ما نیازهای زندهگی خانوادهی  ۹نفری ما را پُره نمیکرد ،اما چارهی دیگری هم نداشتیم و به زندهگی بخور و نمیرمان ادامه
میدادیم».
ذکیه ادامه میدهد:
«سه سال پیش وقتی که پروژهی انکشاف صنعت لبنیات از جانب وزارت زراعت و مالداری در قریهی ما به کار شروع کرد ،من هم
با وجود اینکه مالداری نمیکردم ،به تشویق خواهرخواندهها و همسایههایم در درسهای مالداری که از جانب کارمندان تخنیکی
پروژهی لبنیات در یکی از خانههای همسایهها تدریس میشد ،اشتراک کردم و آهسته ،آهسته یاد گرفتم که مالداری فایدههای زیادی
دارد و میتواند یک راه خوب درآمد به خانوادههای بیبضاعت باشد .به شوهرم هم این را گفتم و تصمیم ما این شد که من هم یک گاو

شیری بخرم و مانند سایر خواهر خواندههایم نگهداری کنم».
ذکیه گفت :
«پس از این که یک گاو شیری خریدم و برابر با گفتهها و درسهایی که از کارمندان پروژهی لبنیات یاد گرفته بودم ،کار کردم،
فهمیدم که نگهداری گاوهای شیری واقعا ً فایدههای زیادی دارد و میتواند یک راه خوب برای درآمد خانوادههای نادار باشد.
«دو گاو شیری دیگر نیز خریدم و فعالً از سه گاو شیری خود روزانه  ۲۵لیتر شیر به دست میآورم که پنج لیتر آن را روزانه
مصرف خانواده میکنیم و  ۲۰لیتر دیگرش را هر لیتر  ۳۰افغانی به مرکز جمعآوری شیر برده و به فروش میرسانم».
در پایان خانم ذکیه از کارمندان پروژهی لبنیات تشکری کرد و یادآور شد« :ناگفته نماند که حاال از خرید گاز و چوب هم بر پخت و
پز ،بیغم شدهام».

