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 محترم جناب نصیر فیاض  قابل توجه
 !ژورنالیست مؤفق کشور

 
 !و هموطنان گرانقدرم دوست محترم جناب نصیر فیاض

 
و بستان  هی امنیت ملل متحد؛ در تفاهم و بدران داده است هر زمانی که اعضای شوتجارب نشا

را به سازمان ملل متحد سپرده اند، مؤثر و قناعت بخش بوده  یمسؤولیت های ،های عقب پرده
امی شان است. به خصوص در کشور های که قوای نظ

ده مردم و منافع اخالف ار ،یا ناتو حضور داشته باشد
اجرایی فیصله های شان ضمانت  ،کشور میزبانعلیای 

 داشته می تواند. 
 

بناًء این حقیر صرف نظر از تقلبات گسترده و سازمان 
 جواز، توسط هر  5۲حمل و  1۱داده شده در انتخابات!؟ 

 نصیر فیاض ژورنالیست برازندۀ تلویزیون آریا        
 

تیم محترم اصالحات و همگرایی،  ۀپیش داوری و موضع گیری عجوالن دو تیم انتخاباتی،
بدون چراغ سبز، نمی  و بلند نمودن شعار تجزیه کشور رانمایش قدرت، تهدید، ایجاد بی نظمی 

 .توان بی ارتباط دانست
 

جه تلقی شده باشد، بلکه هدف از وادعای تیم اصالحات و همگرایی، م دان معنی نیست کهاین ب
سال  1۱ی و فرمان بداری که ناتوان تر از حاکمیت طنهایت م   ۀشرایط پیش آورده شده، برند

 گذشته باشد تدام یافته و تعقیب گردد. 
 

با تأسف سیاسیون ما خالف آنچه بیان می دارند؛ عمل نموده و می نمایند. دیموکراسی وارده، به 
مفهوم حاکمیت دایمی بازی گران بن، تلقی شده است. تیم های انتخاباتی ظاهراً مقابل هم از 

 حاظ ماهیت و ترکیب افراد متهم به فساد و . . . به جز از چند شخصیت محترم و شایسته ازل
سال 1۱سال و  ۱۳نیک، متباقی همه آزمون شده های مسؤول  ۀلحاظ برنامه، فهم مسلکی، سابق
 حوادث تلخ گذشته می باشند. 

وحدت هر چه آگاهانه تر از ماست که بر ماست. شاهان همه رفتند، ملت ها مانده به جا. به امید 
 !ملت واحد افغانستان

 !به امید حاکمیت عقل بر احساسات و مهار تعصب کور
 

 با عرض حرم

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ashufta_me_qaabel_tawajoh_jenaab_nasir_fayaaz.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ashufta_me_qaabel_tawajoh_jenaab_nasir_fayaaz.pdf

