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 چرا نمی نویسید؟؟؟  ؟ در این روز ها کجا هستید؟؟ 
 

 مصروف چی هستید؟  خدمت تمام دوستانیکه در این چند هفته پیوسته پیام فرستادن و پرسیدند که چرا نمی نویسید؟
 .... و ده ها سوال دیگر ... 

 دوستان عزیز! 
در این دو ماه مصروف ایجاد یک چینل یوتیوب هستم که بتواند برای مردم عزیز در داخل کشور معلومات در این 

 یه نماید:سه عرصه را ارا
 چگونه در داخل کشور میشود یک شغلی پیدا کرد که حد اقل مصارف یک فامیل را در یک ماه را بپردازد؟  .۱
چگونه در کشور های دیگر میشود یک شغلی را پیدا کرد که بتوان از طریق انترنت کار کرد بدون اینکه  .۲

 مجبور به برامدن از کشور شویم؟ 
اوردن یک شغل خوب از کشور خارج شد و با کار نمودن در بیرون از کشور به  چگونه میتوان برای بدست  .۳

 فامیل و نزدیکان خود در داخل کشور حمایت مالی کرد؟
حال متوجه شده اید شرایط کار و زندگی برای مردم افغانستان به شدت تنگ شده است. اما مهم تر از ه قسمیکه تا ب

ً در تمام دنیا رو به رکود است. بنن این است که برای فعال شرایط اقتصادی  آ کار است تا  ه خیلی زحمت زیاد ب ا
 قابل مالحظه را پیدا کنیم. اً بتوانیم یک راه حل نسبت

از قبل میدانید که این کار مشکل است. در گذشته حتی کشور ها و دولت ها نتوانسته اند برای این مشکل راه حل  
 های گسترده پیدا کنند.  
 است. خواستن توانستنست. سخن معروف است که اما بدون راه حل هم نی

 چگونه میخواهیم در این عرصه ممد واقع شویم؟
 قسمیکه میدانید برای بیرون رفت از هر مشکل سه عنصر مهم الزم است:

 یک فکر برای راه حل  -تدوین یک اندیشه یا یک ایده  .۱
ر دارند و عالقه به سرمایه گذاری در این عرصه  وردن کسانیکه برای این راه حل منابع الزم در اختیاآگرد هم . ۲

 را دارند. 
 همکاری و دست پیشی همگانی تا ایده درعمل پیاده گردد. . ۳

ایجاد یک چینل یوتیوب میتواند ما را در قسمت دو عنصر اول کمک خیلی زیاد کند. اما برای عنصر سومی دست 
بار داخل کشور حرکتی به وجود بیاوریم. تا اینجای  پیشی و همکاری همه گان ضرورت است تا در مارکیت کار و 

کار یک تعداد افغان ها ابراز عالقمندی کرده اند و همینکه کار را اغاز کنیم انشاهلل به سرعت توجه دیگران را هم  
 جلب خواهیم کرد.  

 یک چینل یوتیوب چگونه میتواند ممد واقع شود؟ 
یم که در ان ضرورت به کارگر است و اگر کسی عالقمند باشد ما تصمیم داریم هفته یک شغل را به معرفی بگیر

درس الزم مراجعه کرده و بقیه پروسس را مستقیما به همرای طرف مهیا کننده پیش  آمیتواند از همانروز به بعد به 
 ببرند. 

   بطور مثال:
کند صحبت کنیم و از ممکن در یکی از پروگرام ها با کمپنی که در شمال افغانستان برای استخراج طال کار می

زبان خودشان برایتان نشر کنیم که به چه نوع کارمند و یا کارگر ضرورت دارند. شرایط استخدام شان چی است.  
و چقدر روزانه و یا ماهانه پرداخت خواهند کرد. و یا با یکی از پروگرام های بین المللی صحبت کنیم که عالقمند 

 مهیا سازند. هستند برای کتله به خصوص جامعه شغل 
 :و یا به گونه مثال دیگر
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روزانه با  اً که شما بروید ثبت نام کنید و بعد کنیمدرسی را در انترنت به معرفی آ در یکی از پروگرام ها میشود 
درسی را  آن به شکل صوتی درمقابل کارتان پول بدست اورید. ویا هم آروخوانی یک کتاب جدید نشر شده و ثبت 

نجا برای فروش تولیدات کمپنی های داخلی و یا خارجی کمپاین کنید و در آمیتوانید بروید و در  که کنیمبه معرفی 
 ورید. آمقابل زحمت تان پول بدست 

نها آمثال های زیاد دیگر وجود دارد که اینجا نمی شود همه انها را تشریح کنم. ولی به محض اغاز چینل همه با 
همکاری افغان های که کمپنی های تولیدی و یا تجارتی دارند این پروسه  شنا خواهید شد. اگر خدا بخواهد به آ

میتواند اهسته اهسته قطره قطره دریا گردد و به تمام مردم بی روزگار کشور یک راه حلی )چه خورد چه بزرگ(  
 به وجود بیاورد.

 شما چگونه میتوانید دست پیش کنید؟
زید بزرگترین کمک را کرده اید چون در نهایت به گوش کسانی  اگر لطف کرده این پیام را با دیگران شریک بسا

میرسد که به دنبال کارگر و استخدام هستند. همینکه بشنوند ممکن بخواهند با ما به تماس شده موجب ایجا یک  
فرصت برای یک هموطن ما شوند. هر کس میخواست در قبال این مساله کاری بکند و یا راه حلی پیشنهاد کند  

 + 1 412  514 5151 د از طریق واتس اپ مستقمیما به خودم پیام بفرستند:میتوانن
 ایا این کار نتیجه خواهد داد؟

بلی چون هیچ زحمتی نیست که در نهایت بی نتیجه بماند. تنها شرط کار اینست که دست از زحمت کشی نکشیم و  
ردا تمام مشکالت مردم ما را حل کند.  انتظار ندارم این ابتکار کوچک بتواند فاً پیش برویم. من شخص نه امیدوار

ولی کامال مطمین هستم که به مرور زمان میتواند توجه تمام کسانی را که برای ایجاد اشتغال در داخل افغانستان  
 عالقه دارند را جلب کرده و یک مسند خوب برای تبادل افکار و راه حل ها گردد. 

تا چند هفته دیگر که کار این چینل عمال اغاز گردد اگر فکر بهتری در ذهن تان خطور کرد لطف کرده با من 
 شریک بسازید تا بهترین و کوتاه ترین راه حل برای این مشکل را پیدا کنیم.

های فرا راه   چلنجاگر فکر میکنید این یک کار بیهوده است باز هم لطف کرده استدالل تانرا ارایه کنید تا متوجه 
ن  أزحمت کشیدن در این عرصه خیلی با اهمیت تر از اً شویم و در نهایت انها را برطرف کنیم. برای من شخص

است که پیوسته در قبال مسایل سیاسی برای مردمی صحبت کنیم که روزانه غم سه وقت نان فامیل شان انها را به  
 شدت ناراحت کرده است. 
 نفر ویا یک فامیل راه حل پیدا کنیم ارزش تمام زحمات و عرق ریزی را خواهد داشت.  اگر بتوانیم حتی برای یک 

 لطفا! اگر میتوانید ... دست پیش کنید ... )اگر میتوانید( 
 با سپاس فراوان 
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