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 اعالمیه افغان جرمن آنالین 

 

 بر وضعیت کنونی کشور 

 
 

کنونی که در راه ساختار یک دولت مستحکم ملی  پورتال با نظرداشت اوضاع کشور و بخصوص موقف دولت ملی 
اقدام نستوهانه کرده است، منحیث یک رسانه ملی درکنار دهها رسانۀ ملی دیگر احساس مسؤولیت دارد تا موقف 

 .خود را روشن اعالم نماید
ی غم پورتال با این وضاحت به ملت غرق در بدبختی که چهل سال دستخوش حوادث شده است، با مردم یکجا زانو

را در بغل دارد. سرنوشت افغانستان بعد از سقوط دادن اتحاد جماهیر شوروی از جانب استعمار امریکا با شرکای  
 :ناتو که به آرزوهای شان رسیدند، بر تضمینی که به جهانیان و افغانستان داده بودند مبتنی بر اینکه

 .و جنگ تریاک خواهد ساختافغانستان جنگزده را آباد، عاری از تروریزم، عاری از ِکشت 
بد بختانه جهانیان بوضاحت دیدند که استعمار کاذب در کـل، این سه تضمین را کتمان کرد و بر خالف، عناصر  

 .مخرب را منحیث بالی جان افغانستان در کنار بدبختی های فراوان دیگر بر آن افزود
پاکستانی سپردند که این سرزمین دیگر نه تواند شوربختانه سرنوشت افغانستان زخمی را به الشخواران ایرانی و  

سرنوشت خود را خود بدست گیرد. اشخاص گمنام مزدور افغانی که ابزار کار استعمار غارتگر شده بودند، زمامداران  
بضرر افغانستان شدند و در بدل ملیارد ها سرمایه به خدمت استعمار پرداختند. از جانب دیگر منافع استعمار، بقول 

پایگاه    737خارجه سابق امریکا خانم کلنتن که در مجلس سنای امریکا بخاطر بدست آوردن بودجه ساالنه    وزیر
نظامی خارج از امریکا سخن زد، بوضاحت اعتراف نمود که ما در برابر مصارف یکساله شش صد میلیون دالری 

ت می آوریم. عراق، سوریه، یمن و جاهای  پایگاه های نظامی می پردازیم فقط از افغانستان ده چند آنرا ساالنه بدس
 .دیگر بجایش

پورتال افغان جرمن آنالین درین مقطع حساس از تاریخ مانند دیگر خبرگان و دانشمندان وطندوست وظیفه خود میداند 
تا دولت ملی کنونی را که بر ویرانه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی که از جانب استعمار بر ما تحمیل  

 .کمک نماید تا جامعه و دولت با درایت و خبرگی و تهور ازین منجالب بیرون آید شد،
شخصیت های ملی شب و روز شان با تعهد در برابر منافع ملی از یک سال به اینطرف مصمم اقدام نموده اند مبتنی 

یق مؤفقیت از کسانی خواهد بر اینکه در راه خیر و صالح مردم گام بردارند و باورمند اند که با محاسبات درست و دق
 .بود که تکیه برحقایق و مردم دارند . ازینرو آنها جان بکف درین راه ملی ایستادگی کردند و در عمل ظاهر شدند

شبکه های گرگ مانند استعمار با تبلیغات ناروا بسیاری از مکتب دیدگان را مثل طالب انتحاری مغز شویی کرده و  
مـُدرن روز را بدست کسانی داده اند که از راههای دور و ناشناخته عمل میکنند تا    پول فراوان و وسایل انفجاری

دولت ملی را بدنام کنند. درحالیکه جلو کارهای تخریبی ساده را، قدرت های نظامی جهان درعمل نشان دادند که  
داخل آلمان، سویدنیها در سویدن  مانند امریکا در امریکا، انگلیسها در انگلستان، فرانسته در داخل فرانسه، آلمان در  

نتوانستند جلو چنین حمالت غیر مترقبه را بگیرند. زیرا این حمالت محصول کسانی اند که انسانها را نامردانه از  
 .پشت خنجر می زنند

استعمار بوسیله اشخاص حریص، پول اندوز، فاقد خصوصیت انسانی و ملی که غرض تخریب قبال ً آماده شده اند، 
 .ایات را با چنین کثرت یعنی از پشت خنجر زدن تکرار میکننداین جن 
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این وضعیت نکاتی را به شخصیت های ملی روشن ضمیر وضاحت داد که دولت کنونی فقط متکی بخدا و ملت  
در سطح کشوراعالم  ملی  حماسه  را یک  آنها  ایستادگی  این  میکند.  ایستادگی  نامرد  تمام عناصرمنحوس  دربرابر 

 .میداریم
ه شخصیت ها و رسانه های ملی وجود دارند که  درکنار هزاران تبلیغات بیشرمانه علیه دولت افغانستان، خوشبختان

 .زحمات ملی دولتمدار کنونی را به دیده قدر دیده از ایشان قلبا ًومصمم پشتیبانی می نمایند
پورتال میداند که انواع تخریب ها علیه ملت ما نامردانه در جریان است که ازجانب خیانتکاران دربرابر خدا و ملت 

 .در حال فزونی می باشد
شبختانه نیروهای امنیتی )سربازان ملی وقوای امنیتی( کشور برضد عناصر غیر ملی، خود فروش و وطنفروش  خو

 .سینه را سپر ساخته اند و جای دارد تا از قوای حماسه آفرین با افتخار تمجید به عمل آید
دولت کنونی حضور فعال   در اخیر پورتال افتخار دارد تا ازذوات ارجمند که مبتنی برخدمات ملی در نقاط کلیدی

دارند و در کنار رئیس جمهور متکی بر حقایق آشکار در خدمت اند، جای افتخار است که نام از ایشان منحیث 
قدردانی یاد آوری شده از ایشان تمجید بعمل آید. هر پشتیبانی ملی سبب دلگرمی آنها در راه خدا، وطن ومردم خواهد 

ده و از جانفشانی هر یک از این بزرگان مانند امرهللا صالح، سرور دانش، شد. این حضرات مورد احترام ما بو
حمدهللا محب، اسدهللا خالد، مسعود اندرابی و جمیع شخصیت های ملی که در داخل و خارج نظام برای کشور صادقانه  

 در تالش ساختن دولت ملی اند، صمیمانه سپاس می کنیم 
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