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 جرمن آنالین   -اعالمیۀ پورتال افغان 

 به خاطر حمایت از سعادت و آیندۀ افغانستان
 هم میهنان عزیز!

 بزرگان گفته اند: "آنچه عیان است، چه حاجت به بیان است."  
در بحبوحۀ رویداد های جاری در کشور و در این وقت نهایت حساس که افغانستان با بحران طالبانی، بحران مداخالت خارجی،  

قه مند حقانیت و رفاه در  و از همه مهمتر بحران سیاسی داخلی مواجه میباشد، وظیفۀ هر فرد وطندوست و عال  19مصیبت کووید ـ  

وطن است تا عامالنه و صادقانه در رفع این بحران چند جانبه و خطیر مشترکاً اقدام نمایند. از جمله یکی هم بحران ناشی از اعالم  
است که بر اساس آن تیم "دولت ساز" به رهبری داکتر اشرف غنی به حیث برندۀ انتخابات   1398نتایج انتخابات ریاست جمهوری 

و به حیث رئیس جمهور کشور اعالن شد. و اما رقیب وی تیم "ثبات و همگرائی" به رهبری داکترعبدهللا عبدهللا به نتیجه اعالم شده  
قناعت نکرده، خود را گویا به حیث رئیس جمهور پنداشت و همزمان مراسم تحلیف سؤال برانگیز برپا داشت و خالف موازین  

 یک حکومت موازی را اعالن کرد.  حقوقی و مندرجات قانون اساسی،  
 در ارتباط با این معضله باید گفت: 

از آنجائیکه دو کمسیون ذیصالح یعنی کمسیون مستقل انتخابات و کمسیون مستقل سمع شکایات انتخاباتی به اکثریت آراء   •
 برنده شدن داکتر اشرف غنی را تائید نمودند و جامعه جهانی نیز آنرا پذیرفت،  

کطرف خواهان ابطال نتایج ازینکه تیم "ثبات و همگرائی" پس از شکست، حاال در پی اشتراک در قدرت دولت، از ی  •
انتخابات میباشد و میکوشد تا با فورمول نامأنوس "حکومت مشارکت ملی" از راه دریچه داخل قدرت شود و بار دیگر با تشکیل  

 یک حکومت "دوسره" تجربۀ ناکام دورۀ گذشته را تکرار نماید، 

 هم پاشیدگی و بی نظمی جدی می سازد، چون حضور دو پادشاه در یک اقلیم نمی گنجد و امور مملکت را دچار از •

ً در تناقض قرار دارد و تحقق آن   • مضاف بر این خواسته های تیم "ثبات و همگرائی" با قانون اساسی کشور صریحا
 مصلحت ها را جانشین قانون می سازد و  

ادی و اجتماعی بار  ـ از آنجا ئیکه نقض قانون اساسی عواقب خطیر را در ساختارهای مهم کشور، اعم از سیاسی، اقتص •
می آورد و منتج به ازهم پاشیدگی نظام و ادارۀ کشور میگردد و بر اثر آن دستهای بیرونی در امور کشور بیشتر از پیش دراز  

 میگردند و باالخره با تشجیع طالبان در قدرت سرنوشت وطن و مردم بیچاره را به بیراهه می کشاند،
آرامش در کشورالزم است تا برای نجات میهن از این ورطۀ خطیر با درایت و عاقبت  بر هر هموطن با احساس و حامی ثبات و 

اندیشی و با در نظرداشت منافع ملی و مصالح علیای کشور عامالنه و صادقانه حمایت جدی خود را با صراحت تام از حکومت  
 د. مشروع و قانونی که مبتنی بر قانون اساسی کشور باشد، ابراز و از آن دفاع نمای 

به این اساس پورتال افغان جرمن آنالین به حیث یک رسانۀ ملی که جز حقانیت و مشروعیت نظام، صلح و ثبات، رفاه و آرامش  
در کشور آرزوی دیگر ندارد، در این مرحلۀ حساس وظیفه خود میداند تا با تأکید بر قانون اساسی و دوری جستن از روش های  

ه نتایج اعالن شده کمسیونهای مستقل انتخابات و سمع شکایات انتخاباتی، حمایت کامل خود را  مصلحتی فرا قانونی و با احترام ب
از تیم "دولت ساز" به رهبری داکتر محمد اشرف غنی به حیث رئیس جمهور کشور با نشر این اعالمیه ابراز میدارد. عالوتاً این  

کشور اند، مخصوصاً طبقه جوان کشور که اکنون اکثریت نفوس  پورتال از هموطنان عزیز که آرزومند آرامش و صلح و ثبات در  
کشور را می سازد، صمیمانه تقاضاء دارد تا فریب توطئه های قدرت طلبانه را زیر نام قوم، زبان و مذهب نخورده، به حیث یک  

آگاه از حقایق با حکومت موجود به  مخلص به این وطن به ایفای رسالت ملی و اسالمی خود پردا خته، با چشم باز و ذهن  هٔتبع
رهبری داکتر اشرف غنی همکار و همنوا شوند تا کشتی طوفان زده و شکستۀ کشور را با مساعی مشترک به ساحل نجات  

 رهمنون گردند. 
 به امید آرامی و آساییش مردم افغانستان

 
 جرمن آنالین – تیم پورتال افغان 
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