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 رسالت افغانهای مهاجر در اصالح امور کشور        
 

 : نگاهی به اوضاع جاری کشور
 سپتمبر، افغانستان مورد توجه جدی جامعه جهانی قرار گرفت و با 11ث واقعه اسفناک شش سال قبل بعد از حدو

همکاری افغانها وسرازير شدن مبالغ گزاف کمک از خارج اين اميدواری به وجود آمد که صلح، دموکراسی و ثبات به 
ور رونما گرديده است، ولی باآنکه از آنوقت تاامروز بعضی تحوالت در کش. اين کشور جنگزده بزودی بازخواهد گشت

فقر، ناامنی و عمليات مسلحانه مخالفان دولت با گذشت هرروز بيشتر گرديده  و اين آرزومندی برآورده نشده و حتی به 
به اساس شاخص های انکشاف بشری ملل متحد که با مالحظه معيار های مختلف اقتصادی . سمت منفی در حرکت است

 178انستان باوجود حمايت های وسيع اقتصادی، نظامی و سياسی جامعه جهانی، در بين و اجتماعی تهيه شده است، افغ
 در پايانترين سطح جهانی قرار دارد که وضع در طول سال جاری بيش از بيش به 174کشور جهان با داشتن موقف 

تلف و عميق يک بحران با يک نگاه مختصر و اجمالی ميتوان اوضاع جاری کشور را که ابعاد مخ. وخامت گرائيده است
 :را به نمايش ميگذارد، در ده ساحه ذيل خالصه و بيان کرد

 
 ،)انارشی(ـ فقدان حاکميت قانون و شيوع انواع خودسری ها 1
 ـ برهم خوردن امنيت و مصؤنيت در سطح فردی و ملی،2
 ـ گسترش مزيد فضای بی اعتمادی و ناباوريها در جامعه،3
 ن در قالب منافع شخصی و گروپی،ـ ضعف احساس ملی و فرو رفت4
 ـ تزئيد فاصله بين ملت و دولت،5
  ـ افزايش فقر اکثريت و غنای روز افزون يک اقليت کوچک،6
 ـ اوج گرفتن انواع فساد اعم از اخالقی و اداری، 7
 ـ قدرت روبه تزايد مخالفان دولت در داخل  به شکل سازمان يافته ،8
 اورای سرحدات وـ گسترش فعاليتهای تخريبی از م9

 . ـ نفوذ هرچه بيشترکشورهای ذيعالقه در امور افغانستان، بخصوص همسايه ها بطور مستقيم و غير مستقيم10
 

اوضاع جاری کشورکه اهم آن در باال ذکر شد، تنها محصول کوتاهی ها و بی کفايتی های نظام موجود نيست، بلکه 
خونريزی بعد از کودتای ثور تا امروز در دوره های مختلف روی ادامه همه مصيبت های است که طی سه دهه جنگ و 

هم انباشته شده و اکنون به حيث يک پديده مغلق و دارای ابعاد مختلف داخلی و خارجی سالمت و ثبات کشور را تهديد 
 . ميکند

 
 :مهاجرين افغان در خارج 

يد، همانا بيجا شدن مليون ها هموطن از خانه و  به بعد آغاز گرد1980 يکی از مصيبت های جبران ناپذير که از سال 
تعداد مهاجرين افغان به خارج کشور طی هريک از دوره های خلق ـ پرچم، . کاشانه شان در داخل و خارج کشور بود

 مليون بزرگترين رقم مهاجرين را 4،5حکومت تنظيمی و بعدًا امارت طالبان روز بروز افزايش يافت و با تعداد بيش از 
باآنکه ارقام بسيار دقيق در زمينه موجود نيست، ولی گفته ميشود که با وجود برگشت يک تعداد . هان تشکيل داددر ج

 مليون مهاجر افغان در کشورهای هند، پاکستان، ايران و 2،5کثير افغانها به وطن در چند سال اخير، هنوزهم تقريبًا 
 هزار در اضالع متحده امريکا و کانادا و نيز 250ل روسيه، آسيای مرکزی، نيم مليون در کشورهای اروپائی به شمو

 .  هزار افغان در آستراليا مقيم می باشند50قريب به 
 :  مهاجرين افغان در کشورهای پيشرفته را ميتوان بطور عموم به دو کتگوری تقسيم کرد

شترقرار دارند و اکثر اشخاص  شامل آنعده مهاجرين ميشود که اکنون در حدود سن چهل سالگی و بي:کتگوری اول 
آنها در زندگی مهاجرت با . تحصيلکرده، مسلکی و تکنوکرات بوده اند که در افغانستان به وظايف مهم اشتغال داشتند

يک عده :  بيشترين مشکالت مواجه شده و در قبال مسائل افغانستان  در اين مدت دو شيوه متفاوت را اختيار کردند
ديد شدند و با شرايط هجرت خود را کامًال انطباق داده و به تدريج از تماس با مسائل مصروف و سرگرم زندگی ج

عده ديگر که شامل فعاالن . در امور وطن مبدل شدند» پاسيف«کشورخود را کنار کشيدند و تدريجًا به عناصر غير فعال 
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اين گروپ در زملن تجاوز . اوت نباشندسياسی گرديدند، تالش کردند تا هويت افغانی خود را حفظ و در مسائل وطن بيتف
شوروی به حمايت از جهاد به تدوير محافل و براه انداختن مظاهرات و غيره پرداختند و نيز در دوره های بعدی اجرأت 

امروز نيز همين گروپ نگران اوضاع . حکومت تنظيمی و بعدًا اداره طالبان را مورد انتقاد های شديد و جدی قرار دادند
باکمال تأسف بايد گفت که از ابتدأ تا امروز در محراق همه فعاليت ها و تالشهای اين گروپ .  وطن ميباشندجاری در

بجای آنکه جستجوی راه های حل مشکالت و آينده سازی باشد، برعکس طرح مسائل گذشته آنهم مسائل شخصی و 
اغلب منازعات افغانهای مهاجر از . گروپی، اختالفات سياسی ، زبانی و مذهبی جای وسيع را اشغال کرده است

اختالفاتيکه در کشور بين گروپ های مختلف در طول اين سه دهه معمول بوده است، نشأت کرده و همين وضع مانع 
در حاليکه در افغانستان گروپهای مختلف در . اتحاد نظر و عمل شان در راستای نجات کشور از بحران گرديده است

 راکت و بمب تخريب ميکردند، گروپ مهاجرين افغان اکثرًا به جان هم ديگر به وسيله زبان طول سه دهه يکديگر را با
در نتيجه طوريکه همه شاهد هستيم، دامنه . و قلم به شکل نامناسب حمله ور می شدند که اين جريان تاهنوز هم ادامه دارد

فغانهای مهاجر اغلب به برخوردها بين اين نوع جدالهای زبانی و قلمی در رسانه ها و مجالس عمومی و خصوصی ا
طرفداران و مخالفان هر دوره انجاميده و در نهايت همه سخن ها بهدر رفته و غير از نفاق و شقاق، بدبينی و انزجار از 

 . يکديگر تاحال هيچ حاصلی بار نياورده است
ه آينده فکر کنيم، آنست که می بينيم اغلب  دليل اينکه چرا ما نتوانسته ايم خود را از اين نوع بحث ها کنار بکشيم و ب

مسؤالن درجه اول همه فجايع، ويرانی ها و قتل و غارتها در دوره های گذشته هنوزهم درقدرت هستند و اکثرًا از جمله 
لذا حضور فعال آنها در اريکه قدرت خار چشم مردم مظلوم و ستمديده وطن بوده و با . چرخانندگان امور کشور ميباشند

اينجاست که بحث . ن آنها زخمهای ديرينه مردم تازه ميشوند و خاطره های المناک گذشته در ذهن شان بيدار ميگردندديد
ها و جدالهای شديد بجای آنکه به قضاوت تاريخ سپرده شوند، برعکس با شدت بيشتر در محراق همه گقتگوهای کنونی 

 . قرار ميگيرند و ما را از آينده نگری باز ميدارند
درحاليکه . شامل نسل جوان افغان ميگردد که در مهاجرت بزرگ شده و يا در مهاجرت به دنيا آمده است: تگوری دوم ک

جوانان مهاجر افغان در کشور های همسايه زير فشار زندگی از نعمت تعليم و حتی سواد عادی محروم ماندند، 
ط توانستند به تحصيل و تعليم در ساحات مختلف اکثرجوانان مهاجر افغان در کشورهای پيشرفته با مساعدت شراي

باآنکه اين عده با صفای قلب اکنون آماده خدمت به وطن ميباشند و يک تعداد کم شان به همين منظو ر . مسلکی بپردازند
به افغانستان رفته اند، ولی نارسائی شان در قسمت زبانهای ملی، فقدان معلومات و تجارب الزم در باره خصوصيات و 
شرايط عينی و ذهنی جامعه و همچنان مشکالت ناشی از شرايط زيست و آميزش بامردم از يکطرف و فعاليت شان تحت 
نظر متخصصين خارجی و دونرها از طرف ديگرموجب شده تا آنها نتوانند نقش مطلوب را در راستای تحول و 

 . اصالحات در کشور بازی نمايند
 

 :آينده سازی ـ يک رسالت بزرگ
نستان طی سه دهه جنگ همه زيربناهای امنيتی، اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، تعليمی و خالصه افغا

احيأ و اعمار مجدد اين همه ويرانی ها کار يک روز و دو روز نيست و نيز .  همه دار و ندار خود را از دست داده است
کمبود امکانات و .  همه دردها و مصيبت های ما باشديک نسخه مجرب و مکمل وجود ندارد که به يکبارگی درمانگر

محدوديت ظرفيت ها در داخل کشور از يکطرف،  فقدان شخصيت های آگاه و دلسوز از طرف ديگر و نيز دساتير وارده 
را بسيار مغلق و پيچيده ساخته و » چه بايد کرد«از خارج واطاعت بی چون و چرا از آن ، اکنون ارائه جواب به سؤال 

 . را با چالش های فراوان روبرو کرده است» آينده ساز ی و آينده نگری« سأله م
در اين رابطه بايد به صراحت گفت که افغانستان را جز دست های پراحساس و صادق فرزندانش، ديگر دستی آباد کرده 

رون ميبرند و به فردای بيگانه ها از يکسو کمک ميکنند و اما از سوی ديگر عصاره کمک ها را باخود بي. نميتواند
تأسف آنست که از يکطرف شخصيت های تحصيلکرده، مسلکی و مجرب ما .  افغانستان و مردم آن چندان نمی انديشند

در داخل کشور، زير فشارهای طاقت فرسا ناشی از سه دهه جنگ، کارآئی و توانائی مسلکی خود را از دست داده و 
از طرف ديگر . فته و همه در مجموع از پيدا کردن راه نجات عاجز مانده اندنسل جوان نيزدر منجالب بيسوادی فرو ر

در اثر مهاجرتهای پيهم  بهترين شخصيت های متخصص و مسلکی افغان در ديار هجرت و غربت يا بيکار و يا دور از 
تأسف بايد گفت که دولت با . رشته و مسلک خود بسر می برند که از وجود آنها به نفع کشور استفاده الزم بعمل نمی آيد

افغانستان نيز تاحال هيچ اقدام مثمر برای جلب و جذب اين سرمايه های ملی نکرده است و گذاشته  تا آنها درخارج 
 .کشور مثل برگ های خزانی بدست تند باد حوادث معدوم شوند

اعم از نيمه سالها و جوانان به اکنون فرصت آن رسيده تا افغانستان از موجوديت قوای بشری مسلکی افغان در مهاجرت 
نيمه ساالن مهاجر از دانش زبان، شناخت شرايط عينی و . منظور اعمار و احيای مجدد کشور حد اعظم استفاده را نمايد
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ذهنی کشور و تجارب الزم در عرصه های مختلف در وطن برخوردار هستند و اما نسل جوان افغان در مهاجرت با 
استفاده از اين دو قوه محرکه بشری برای آينده سازی .  امور اختصاصی و مسلکی آشنا ميباشندپديده های جديد تخنيکی و

کشور يک امر ضروری و حتمی است تا آنها به کمک و مشوره يکديگر دست بدست هم دهند و وطن را از اين منجالب 
 .برهانند

 
  چه بايد کرد؟

ز استفاده مثبت و سالم از کمک ها و حمايت های فراوان جامعه برای نجات کشور از بحران و آوردن ثبات وآرامش و ني
جهانی به نفع مردم، بعضی ها به اين نظر اند که رژيم فعلی نه تنها قادر به حل مشکالت جاری در کشور نيست، بلکه 

ت از اين بن بست در اثر بی کفايتی ها، هر روز بر انواع مشکالت افزوده ميشوند، لذا به نظر آنها يگانه راه  بيرون رف
بايد گفت که اينکار به وسيله کودتای نظامی نه مطلوب است و نه عملی، چون با . همانا تالش برای تعويض رژيم است

موجوديت قوای بين المللی از يکطرف و ضعف قوای نظامی افغان از طرف ديگر خوشبختنانه امکانات کودتاهای 
 . نظامی اکنون از بين رفته است

 . براه افتد» غيرمسلحانه«ميدانند که بطور»  قيام ملی«طريق ديگر تعويض رژيم را بعضی ها از مجرای يک 
دراينجا خدمت داعيان اين نظر بايد عرض شود که تحقق اين بديل با مشکالت بسيار توأم است و قبل ازهمه بايد به يک 

راه خواهد افتيد؟ کی ها اين قيام را سازماندهی و رهبری چگونه ب» قيام« : تعداد سؤالهای اساسی جواب گفته شود که 
خواهند کرد؟ آيا اين قيام به نتيجه مطلوب خواهد رسيد و يا اينکه به وسيله زور سرکوب  وخون صدها انسان بيموجب 

 به ملت ريخته خواهد شد؟  آيا با برهم خوردن اوضاع، مخالفان در کمين نشسته که امتحان خود را طی دوره های گذشته
داده اند، بار ديگر به اريکه قدرت تکيه نخواهند زد؟ عکس العمل جامعه جهانی در برابر اين نوع اقدامات چه خواهد بود 

 و آيا آنها هنوزهم به حمايت و کمک خود ادامه خواهند داد و ده ها سؤال ديگر؟
ر و شدت وخامت اوضاع بايد از مقام رياست عده ديگر همين حاال اصرار دارند تا آقای کرزی نسبت بی کفايتی در امو

به اين تقاضا جواب مثبت دهد و برطبق قانون اساسی معاون ) بفرض محال(اينکه اگرآقای کرزی . جمهوری استعفا کند
اول رياست جمهوری تا سه ماه قدرت را در دست گيرد و انتخابات را براه اندازد، آنوقت اين انتخابات چه حاصلی بار 

از زير باران برخاستن و «:رد، سؤاليست که جواب آنرا بهتر است با بيان يک ضرب المثل عاميانه ارئه کرد خواهد آو
.  مليون دالر بود170قابل ذکر است که انتخابات رياست جمهوری در دوره قبل توأم با مصرف . »به زير ناوه نشستن

رف آن چه حاصلی بدست خواهد آمد؟ آيا از بد ، بدتر اين بار کدام مرجع حاضر به تاديه اين مبلغ خواهد شد و با ص
 نخواهد بود؟

بااينحال يگانه راه آنست که همه اقدامات از مجرای سياسی يعنی از طريق انتخابات رياست جمهوری و نيز  شورای 
لذا همين . تملی و شوراهای محلی در موقع آن يعنی تا دوسال ديگر صورت گيرد که يک اقدام مفيد، قانونی و معقول اس

حاال فرصت آن است تا مردم در جستجوی شخصيتهای برآيند که با انتخاب شان در مقام رياست جمهوری و نيز شورای 
بايد به مردم تفهيم شود که  سرنوشت . ملی و سائر مقامات عالی کشور زمينه بيرون رفت از بن بست جاری فراهم گردد

روشن ساختن ذهن مردم دراين راستا يکی از مهمترين قدمها . ده تعيين ميکندآينده شان را، فقط رأی شان در دوسال آين
سه سال قبل مردم ما اين تجربه را نداشتند و با چشم های بسته و تحت تأثير وعده های دروغين و فشار . محسوب ميشود

 .  های مختلف به رأيدهی پرداختند و ثمره آنرا اکنون به سروچشم می بينند
 

 :يک ضرورت مبرم» گروپ فشار«ات و تشکيل آوردن اصالح
نشست، بلکه بر دولت  فشار وارد کرد تا راه اصالحات » دست زير االشه« تا رسيدن وقت انتخابات نبايد به اصطالح 

سالم و مفيد را در پيش گيرد و صدای مردم  را بشنود و از رأی و نظر شخصيت ها خيرخواه، مجرب و مسلکی کشور 
 متأسفانه تا امروز رژيم به هدايات و دساتير بيرونی بيشتر عطف توجه کرده وبه خواست مردم کمتروقعی .استفاده نمايد
نظريات و پيشنهاد های اصالحی مثبت و سالم که ازطرف بعضی صاحبنظران و شخصيت های مسلکی .  گذاشته است

 امور حتی زحمت يک مرور سطحی آنرا به خود به دولت  ارائه شده اند، تاحال بی نتيجه مانده و گمان ميرود که اوليای
 .  نداده اند

يکی اينکه پيشنهاد های اصالحی بايد متکی به : مؤثريت در اجرای اصالحات مستلزم دو شرط عمده و اساسی ميباشد
موازين مسلکی و دارای جنبه های عملی و مقتضی با امکانات و ضرورتهای واقعی جامعه باشد و ديگراينکه در عقب 

يشنهادها و نظريات اصالحی، يک قدرت گروپی موجود باشد که به حيث وسيله فشار عمل کند و دولت و سائر مجريان پ
 . امور را در تطبيق اصالحات مورد نظر وادار سازد
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بين افغانهای مقيم خارج سابقه ديرينه دارد، ولی نظر به »  گروپ فشار« دراين رابطه بايد گفت که بحث روی تشکيل
اکنون که با . ن زمينه های تماس و تبادل افکار و نيز مشکالت سازماندهی در گذشته، اين تالشها به نتيجه نرسيدفقدا

 ساعته و سرتاسری و نيز دسترسی به وسايل کمپيوتری و انترنتی زمينه های تعاطی 24موجوديت تلويزيونهای افغانی 
به منظور » حرکت ملی« جهان مساعد گرديده است، تشکيل يک نظر وتبادل افکار بين افغانهای پراگنده در اقصی نقاط

نجات کشور از بحران موجود و بهبود اوضاع يک ضرورت مبرم است که با اشتراک شخصيت های مجرب و مسلکی 
هدف عمده و اولی  اين حرکت بايد آوردن اصالحات همه جانبه . افغان در داخل و خارج کشور به اسرع وقت فعال گردد

 .قرار گيرد»  آينده سازی و آينده نگری« ی با شرايط و احوال کشور باشد که در محراق آن مسائل و مقتض
و آوردن اصالحات در فعاليت های دولت، مؤسسات عامه و شخصی » آينده سازی و آينده نگری«بايد اذعان کرد  که 

اليت های خود را بطور آزاد و بدون اعم از داخلی و خارجی به نفع مردم و کشور مستلزم آنست تا همچو حرکت فع
وابستگی به کدام جريان سياسی ويا زير نفوذ و تأثير مستقيم و غيرمستقيم بعضی اشخاص و مؤسسات داخلی و خارجی 
پيش ببرد وسعی کند با تمام نهاد های مؤثر در امور کشور روابط کاری و مسلکی برقرارنمايد تا بدانوسيله بتواند پروژه 

مسلم است وقتی اين . د های اصالحی خود را از طريق تفاهم و قناعت دادن طرف مقابل درعمل پياده کندها و پيشنها
حرکت به مراحل تکاملی برسد،  تعداد اعضای آن افزايش يابد و از مؤثريت الزم برخودار و در عرصه ملی تبارز 

و در پروسه سياسی کشور نقش فعال بازی نمايد، آنوقت حرکت خود بخود به يک قدرت مؤثر سياسی تبديل خواهد شد 
حرکت وقتی ماهيت ملی را پيدا ميکند که  در ارائه نظريات و پيشنهادها فقط منافع ملی را درنظر گيرد و . خواهد کرد

 . ازهرنوع تبعيض  بين اقوام، زبانها و مذاهب معمول کشور مبرأ باشد
ق شرايط و مقتضات کشور ايجاب داشتن تجارب عملی، شناخت زآنجائيکه ارائه نظريات و پيشنهاد های اصالحی بروفا

واقعيت های عينی کشور و بخصوص تحصيالت و دانش مسلکی را مينمايد، لذا با تجمع  اشخاص واجد همچو شرايط، 
بزرگ ملی درآيد واعضای آن بر اساس رشته های اختصاصی خويش در »  اتحاديه« اين حرکت ميتواند به شکل يک 

قيم و يا در هرحوزه نزديک و نيز در داخل افغانستان کميته های مسلکی را تشکيل دهند و پيشنهاد های هر کشور م
اصالحی خود را در زمينه های مختلف بعد از توحيد و انسجام شامل يک اجندای عمومی ساخته و در زمينه اجرای آن 

است که فقط با اين شيوه ميتوان » ران ونيروی جوانانتجربه پي«اصل عمده  در اينکار همانا استفاده از . اقدام نمايند 
 .  را باهم ترکيب کرد و حاصل آنرا در خدمت مردم قرار داد» نظرسالم و عمل جدی«
 

 :  نقش رسانه ها و گردهمآئی ها
 ساعته افغانی، موجوديت سايت های انترنتی و تدوير کنفرانسهای بين 24طوريکه در باال ذکر شد، تلويزيونهای 

الفغانی يکی از وسايل مهم و اساسی ارتباط باهمی و تبادل نظر بين افغانهای مقيم در کشورهای مختلف و نيز قسمًا ا
تماس با هموطنان در داخل کشور محسوب ميشوند که  با اين وسيله ميتوان اهداف و چگونگی اجرأت حرکت را نه تنها 

ائر هموطنان بخصوص کسانيکه  دارای رشته های تخصصی و مستقيمًا به اعضای آن رسانيد، بلکه برای جلب نظر س
رسالت بزرگ رسانه ها، بخصوص تلويزيونهای . تجارب عملی ميباشند، نيز پيامها و آگاهی های الزم را به نشر سپرد

 ساعته افغانی و نيز سايت های انترنتی، جرايد و نشرات در داخل و خارج کشور اينست که از جدلها و مناقشات 24
يهوده و نفاق انگيز دوری جويند و بحث تاريخی را تا آنجا پيش گيرند که حاصل آن برای بهبود اوضاع جاری و آينده ب

آنها بايد بکوشند حلقه اتصال افکار و نظريات مثمر را برای حل مشکالت  و رهائی از . کشورمفيد و الزمی پنداشته شود
ی خود را در ايجاد همبستگی فکری و عملی به آينده سازی و اينده بحران روزافزون کشور تقويه نمايند و همه نيرو

 . نگری در کشور بکار اندازند
 

 : خالصه و نتيجه
اگر توجه . افغانستان اکنون در وضع خطرناک قرار دارد و با گذشت هرروز بسوی بحران و بی ثباتی مزيد روان است

متأسفانه در طول سه دهه گذشته يک . م پاشيدگی خواهد شدجدی در نجات آن مبذول نگردد، کشور به سرعت دچار ازه
عده مهاجرين افغان ـ بخصوص آنهائيکه در ممالک پيشرفته غربی اقامت گزيده اند، در برابر مسائل کشور يا بيگانه و 

به جدال و بيتفاوت شده اند و يا روی حب و بغض های ايدئولوژيکی، زبانی ، قومی و يا مذهبی به جان همديگر افتاده و 
برخورد های باهمی پرداخته اند و يا با انتقاد های جدی بر اوضاع کنونی رسالت اصلی خويش را  در قبال آينده کشور و 

اکنون زمان آن فرا رسيده تا هر هموطن برای نجات وطن از اين . نجات از اين مصيبت دوامدار به فراموشی سپرده اند
آوردن اصالحات در همه .  تمرکز دهد» آينده سازی« تمام نيروی خود را در راه بحران عميق و چندين جانبه بکوشد و 

اينکار فقط بوسيله شخصيتهای مسلکی، . ساحات مهم يک ضرورت مبرم و يگانه راه نجات کشور محسوب ميگردد
حب نظر از آنجائيکه کشور در طول سه دهه از وجود همچو اشخاص صا. مجرب و تحصيلکرده افغان برآورده ميشود
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تقريبًا خالی شده و نسل جوان در مشکالت و رنج بيسوادی غوطه ور است، اين رسالت بيشتر بدوش آنعده افغانهای 
اينها ميتوانند با تشکيل کميته های مسلکی دور يک حلقه . مسلکی و مجرب می افتد که در خارج کشور اقامت دارند

ائه نظريات و پيشنهادهای اصالحی در ساحات مختلف برطبق بزرگتر به حيث يک گروپ فشار تجمع نمايند و با ار
منافع ملی و نيازمنديهای اکثريت مردم در حدود امکانات دست داشته بر مقامات دولتی، مؤسسات بين المللی و 
کشورهای کمک دهنده  و ذينفوذ فشار وارد کنند تا همه در مجموع تالشهای خويش را در راستای نجات هرچه زودتر 

تغافل در اينکار منجر به بربادی کشور ميگردد و بار اين مسؤليت بطور قطع .  از اين وضع خطير بکار اندازندکشور
تشکيل کميته های مسلکی به مقصد غور بر راه های نجات در چارچوب يک حرکت ملی از . بدوش نسل موجود می افتد

 .اولين قدمهای اساسی است که اکنون بايد گذاشته شوند
 


