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 باشد ینم نيلزوماً نظر افغان جرمن آنال

                                                                       ٢٠١٨/ ٧/٣  

شاده به جناب داکتر صاحب اشرف غنی ،   نامه سر 

  !يس جمهور منتخب افغانستان 

 !اشرف غنی ريس جمهور فعلی کشور عزيز ما افغانستان

صبح  ٨در روز نامه ) فصلی نا تمام در تاريخ افغانستان 

و سايت وزين افغان جرمن انالين که از هر جهت قابل خواندن است به نشر سپرده، 

پس به جرات . امانیواقعآ اين مقاله يک مقاله مبسوط است در باره دوران طاليی 

اه تاريخی ، سياسی و اجتماعی ارزنده ، پرمحتوا و  فت، که اين مقاله از ن ميتوان 

ونه شک و  در فهم و دانش سياسی شما ، در پاکی صداقت و وطندوستی شما هيچ 

پدر کالن . ه افغانستان نيستيد

ل  شما يکی از مجاهدان سر بکف ازادی و سر بلندی افغانستان که در محرکه و جن 

ليس زخم برداشت به موطنان تان مانند ه بخاطر ازادی کشور خود از دست عساکر ان

قبل نيستيد امروز  داکتر صاحب محترم جناب اشرف غنی، شما اشرف غنی چند سال

ذاشته، دعا ميکنيم  خداوند و ملت افغان باالی شانه های شما مسوليت عظيم و کالن را 

ين را به سر منزل مقصود بطور شايسته و بدون لغزشها برسانيد   . که اين بار سن

بنظر من بهترين رهبر و ذعيم يک کشور کسی است که در تطبيق قانون 

و در تطبيق قانون، عدالت عمری را مراعت کند، ما ميدانيم 
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شاده به جناب داکتر صاحب اشرف غنی ، نامه سر 

يس جمهور منتخب افغانستان ئر

اشرف غنی ريس جمهور فعلی کشور عزيز ما افغانستان جناب عاليقدر داکتر صاحب

فصلی نا تمام در تاريخ افغانستان ( بنام  ١٣٩٢

و سايت وزين افغان جرمن انالين که از هر جهت قابل خواندن است به نشر سپرده، 

واقعآ اين مقاله يک مقاله مبسوط است در باره دوران طاليی 

اه تاريخی ، سياسی و اجتماعی ارزنده ، پرمحتوا و  فت، که اين مقاله از ن ميتوان 

  .الهام بخش تاريخی است

 جناب داکتر صاحب غنی 

ونه شک و  در فهم و دانش سياسی شما ، در پاکی صداقت و وطندوستی شما هيچ 

ه افغانستان نيستيدشما از جمله يک عده افراد نو کيس. شبهه وجود ندارد

ل  شما يکی از مجاهدان سر بکف ازادی و سر بلندی افغانستان که در محرکه و جن 

ليس زخم برداشت به بخاطر ازادی کشور خود از دست عساکر ان

  . الشمس من الناس معلوم است

داکتر صاحب محترم جناب اشرف غنی، شما اشرف غنی چند سال

ذاشته، دعا ميکنيم  خداوند و ملت افغان باالی شانه های شما مسوليت عظيم و کالن را 

ين را به سر منزل مقصود بطور شايسته و بدون لغزشها برسانيد که اين بار سن

بنظر من بهترين رهبر و ذعيم يک کشور کسی است که در تطبيق قانون 

و در تطبيق قانون، عدالت عمری را مراعت کند، ما ميدانيم . بيش برود

په درافغان جرمن آنالين 

ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه دليکنې د ليکنيزې ب

متن و شکل بدوش نو تيمسئوول

 

                                                             باز قاسم

شاده به جناب داکتر صاحب اشرف غنی ، نامه سر 

جناب عاليقدر داکتر صاحب

١٣٩٢سنبله  ۶بتاريح 

و سايت وزين افغان جرمن انالين که از هر جهت قابل خواندن است به نشر سپرده، 

واقعآ اين مقاله يک مقاله مبسوط است در باره دوران طاليی 

اه تاريخی ، سياسی و اجتماعی ارزنده ، پرمحتوا و  فت، که اين مقاله از ن ميتوان 

الهام بخش تاريخی است

جناب داکتر صاحب غنی 

ونه شک و  در فهم و دانش سياسی شما ، در پاکی صداقت و وطندوستی شما هيچ 

شبهه وجود ندارد

ل  شما يکی از مجاهدان سر بکف ازادی و سر بلندی افغانستان که در محرکه و جن 

ليس زخم برداشت به بخاطر ازادی کشور خود از دست عساکر ان

الشمس من الناس معلوم است

داکتر صاحب محترم جناب اشرف غنی، شما اشرف غنی چند سال

ذاشته، دعا ميکنيم  خداوند و ملت افغان باالی شانه های شما مسوليت عظيم و کالن را 

ين را به سر منزل مقصود بطور شايسته و بدون لغزشها برسانيد که اين بار سن

بنظر من بهترين رهبر و ذعيم يک کشور کسی است که در تطبيق قانون . جناب عاليقدر

بيش برود بی هراس به
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که شاه امان هللا خان يکی از شاه هان بلند مقام افغانستان بوده و است، تا زمانيکه 

  . افغانستان است نام اين شاه بی بديل جاويدان است

  .جناب ريس جمهور منتحب اقای داکتر صاحب غنی

فته ی خود را بخاطر منافع ئميشود که منافع ملی کشور و ميهن ابا خاين ملی به کسی 

انه قربانی کند روپی و کشور بي امروز ما به چشم خود . شخصی، فاميلی ، سازمانی، 

ان ديديم و ميبينيم که يک عده افراد مُ  انه پرست و نوکران اجنبی ميخواهد بزر خل، بي

ن در اذهان نسل آنبيها ، بنام اين و کشور ما را بخاطر خوشی دشمنان وطن ما يعنی اج

ونه افراد شخص بنام لطيف پدرام جاسوس  جوان کم جلوه دهد، مثال عمده اين 

که امروز از مصنونيت پارلمانی سو استفاده ناجايز است شناخته شده عام و خاص 

بدوش را شما که امروز مسوليت تماميت اراضی حفظ و استقالل ملی کشور . ميکند

ونه افراد ساديست ، داريد از  وار بکمال احترام تمنا داريم، لطفآ به اين  شما بزر

مريض روانی ، نوکرمنش و خاين ملی که از نام کشور عزيز ما افغانستان عار و شرم 

ردد ران    .دارد به کيفر اعمال شان برسانيد تا از يکطرف پند بخودشان و عبرت دي

افراد وطنفروش به معنی مخالفت به  ای ببرخورد قانون! تر صاحب محترم جناب داک

  .ديموکراسی نيست بلکه بر عکس پشتبانی از قانون و ديموکراسی است

شما به تمام معنی بنده قاسم باز، برادرم عبدالمجيد باز که دوست صميمی شما بود و 

ی ام  همچنان پدر شهيدم را از نزديک ميشناسيد که هيچ حاجت به بيان نيست، در زند

ما هيچ توقع شخصی نه خواهيم داشت، ولی به حيث يک افغان درد ديده هميشه از از ش

من از شما بحيث يک . ت قانونی و ملی شما دفاع خواهيم نمود، چنانچه مينمايمآاجرا

نانيکه افغانستان آافغان توقع و تمنا دارم تا از صالحيت های قانونی تان استفاده نموده 

وی ميکنآد، نرا به افغانان نمی خواه نانيکه خود را مافوق قانون آد، ننانيکه زور

شما است و خواهد اباور کامل دارم اکثريت ملت ب .يدئد برخورد قانونی و قاطع نمانميدان

   .بود
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اميد واريم در تطبيق  . جناب ريس صاحب جمهور منتخب داکتر صاحب اشرف غنی

 .اشيد ، موفقيت تانرا خواهانيمفصل نا تمام تاريخ افغانستان و اهداف واال ملی موفق ب

  قاسم باز     با عرض ادب

 


