داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﻨﺎھﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ  EUدر ﻏﺮب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺧﺎﻧﻢ ﭘﻨﺎھﯽ ﯾﮏ زن ﺧﺎﻧﮫ دار اﺳﺖ دارای  2دﺧﺘﺮ و  2ﭘﺴﺮ ﮐﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ و ﺧﺴﺮش در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از طﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﺪاری اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 9 :ﮔﺎو و  4ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ دارد .ﺑﮫ ﻋﻼوۀ ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﮫ ،ﺧﺎﻧﻢ ﭘﻨﺎھﯽ ﺷﯿﺮدوﺷﯽ ﻧﻤﻮده ،ﺑﮫ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻏﺬا داده ،طﻮﯾﻠﮫ ﺷﺎن را ﭘﺎک ﻧﻤﻮده ،و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻟﺒﻨﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺎﺳﺖ ،روﻏﻦ زرد ،ﭘﻨﯿﺮ و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﭘﺮوﺳﺲ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﭘﻨﺎھﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺎﻣﯿﻠﺶ در ﺳﺎل  1383ﺑﻌﺪ از  20ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﺮان ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ .او ﺗﺎ ﺻﻨﻒ ھﺸﺘﻢ در اﯾﺮان ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻧﻤﻮد و ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ اداﻣﮫ دھﺪ .وی ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت در ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺳﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .او ﺑﮫ ﺣﯿﺚ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻣﺤﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ رﺿﺎﮐﺎراﻧﮫ در ﻗﺮﯾﮫ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد و ﻧﻮآﺑﺎد اﯾﻔﺎی وظﯿﻔﮫ ﻧﻤﻮد و در دور
دوم اﯾﻦ ﺷﻮرای ﺑﮫ ﺣﯿﺚ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ اداﻣﮫ داد .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ  4ﻣﺎه ﺑﮫ اطﻔﺎل دارای ﺳﻮءﺗﻐﺬی در ﻗﺮﯾﮫ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮده ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺗﻌﻠﯿﻢ داد.
ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎﻟﻨﺪ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﺪاری ﻣﺮدم در ﻗﺮﯾﮫ ﺻﻨﻒ ھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻮی ﺑﺎ ھﺪف اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎھﯽ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
ﻣﺎﻟﺪاری ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮد .در ﺻﻨﻔﮭﺎی ﺗﻮﺳﻌﻮی ،اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺻﻨﻔﮭﺎ ﺑﮫ ارﺗﺒﺎط واﮐﺴﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،دوای ﺿﺪ ﮐﺮم ،ﺗﺪاوی اﻣﺮاض،
ﭘﺎﮐﯽ طﻮﯾﻠﮫ ،ﺟﻨﺘﺮی ﻓﺼﻠﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺸﺘﮭﺎی طﺒﯽ ،اﻣﺮاض ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺎﻟﺪاری را از طﺮﯾﻖ
ﺑﺴﺘﮫ ھﺎ ،ﭘﻮﺳﺘﺮ ،ﻓﮑﺖ ﺷﯿﺖ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﭼﺎﭘﯽ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﺷﺘﺮاک در ﺻﻨﻔﮭﺎی ﺗﻮﺳﻌﻮی ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ،ﺑﮫ ﻣﺸﻮره دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻤﮭﺎ و ﺷﻮرای ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮔﺮوپ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ
ﺧﻮدی ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﮔﺮوپ ﺑﺎ  27ﻋﻀﻮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﺧﺎﻧﻢ ﭘﻨﺎھﯽ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﮔﺮوپ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺖ .در آﻏﺎر ،ھﺮ ﻋﻀﻮ  100اﻓﻐﺎﻧﯽ در
ﻣﺎه ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺪت ،وﻗﺘﯽ ﺳﻄﺢ ﭘﻮل ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﮫ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻠﻨﺪ رﻓﺖ ،اوﻟﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎری ﺷﺎن را ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ
ﮔﺎو آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻒ از ﻗﺒﻞ دوره ھﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺑﮫ ارﺗﺒﺎط ﺗﺠﺎرت را ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از  4ﻣﺎه ،ﮔﺎو را ﺑﺎ ﺳﻮد  13ھﺰار
اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .اﻋﻀﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ دوﻣﯿﻦ اﻗﺪام ﺗﺠﺎری ﺷﺎن را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ،و ﺑﺮه ﺑﺮای ﭼﺎق ﮐﺮدن ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ 10 .ﺑﺮه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ ﭼﺎق ﻧﻤﻮدن آﻧﮭﺎ.
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﻨﺎھﯽ ﻣﺼﺮوف ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺧﺎﻧﮫ و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻮرس ﮐﺎرﮐﻦ اﺑﺘﺪاﯾﯽ وﺗﺮﻧﺮی در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻏﺪاری را
ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎﻟﻨﺪ روی دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻏﺖ ،وی ﺗﺠﺎرت ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد .ﺧﺎﻧﻢ ﭘﻨﺎھﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ" :ﺑﻌﺪ از اﺷﺘﺮاک
در ﺻﻨﻒ ،ﭼﯿﺰھﺎی زﯾﺎدی ﺑﮫ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﻟﺪاری و ﻣﺮﻏﺪاری آﻣﻮﺧﺘﻢ .ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺣﺎﻻ ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد را زﻧﺎن دﯾﮕﺮ در ﻗﺮﯾﮫ ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻢ .در
ﺟﺮﯾﺎن ﺻﻨﻒ آﻣﻮﺧﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﭼﻮﭼﮫ ﻣﺮﻏﮭﺎ را ﮐﻼن ﮐﻨﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻻﻧﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ را ﭘﺎک ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ ،ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ،اﻣﺮاض ﻣﺮﻏﮭﺎ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﻨﺘﺮول آﻧﮭﺎ ،روﺷﮭﺎی ﭼﻮﭼﮫ ﮐﺸﯽ ،واﮐﺴﯿﻦ ،ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭼﻮﭼﮫ ھﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ را آﻣﻮﺧﺘﻢ".
وی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ":از ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎﻟﻨﺪ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺮوژه  EUو ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺸﺎن ﮐﮫ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻦ و دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﺗﺎ ﺷﺎھﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ .آﻧﮭﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻧﮑﺸﺎف ﻣﺎﻟﺪاری ،ظﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﻣﺎﻟﺪاران و آﮔﺎھﯽ ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ".

