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 ، یجهان یاظهار امتنان از محترم عبدالبار
 صاحب ! یصاحب و محترم کاس دیمحترم سد 

 

 مبارک باد.  نیانال جرمن –افغان  نیپورتال وز رانقدرګو  زیعز انګفطر، به همه خوانند دیسع دیع

 
 !صاحب دیهاشم سد دیس یاقا وارګام بزر یرامګ تینها جناب

که من در  دیببخش دینمود یتر سپر ادیو چند زمستان سرد را ز بایشما از بنده کرده چند بهار ز چون

خود را به اسم   انګبزر دیاست که ما نبا نیچون عادت بر ا سمینویشما را م وارګنوشته اسم بزر نیا

بنده در  رګا میشخود را داشته با انګکه احترام بزر نستیا یافغان ستهیاز اصول شا یکی م،یصدا کن

 یتان برادر کوچک تارا به محبت برادر یوارګنوشته اسم مبارک شما را ذکر نمودم به بزر نیا

 .دیببخش

ه خون خفته کشور ب نیتان در حصه تمام افراد ا یپاک و وطندوست یاز همه از احساس عال اولتر

 کی دیبه صدا رسا بقلم توانا تان دفاع نموده ا شهیملت مرحوم داودخان که شما هم دیبخصوص از شه

 جهان سپاس. 

 رانقدرګصاحب  دیسد جناب

صاحب به ان  یجهان یمحترم جناب عبدالبار تیو توانا افغانستان دانشمند نها یشاعر حماس چنانچه

اشاره  ینظر سنج چهیصاحب به ان در در یاست که جناب جهان زیامر هم همان چ قتیاشاره نمود حق

 قصر کینزد یاز تپه ها یکیمرحوم داودخان را در  رمقبرهیتهداب و تعم یاول ګ، سن ینموده، بل

بود با  ګاطالعات و فرهن ریکه در انوقت وز رانقدرګصاحب  یدارالمان کابل شخص جناب جهان

 دییصاحب را تا یجهان وارګمن تمام نوشته بزر ذاشتند،ګ کجایان وقت  نهیکاب ریچند وز یهمراه

 یلعده تاجران م کیداده شده بود، همچنان  صیساختن ان مقبره تخص یمقدار پول برا کیکه  کنمیم

به کدام  رفتهګسهم  زین یو جناب داکتر صاحب اشرف غن دیاز هواخواهان ان شه یبشمول بعض

 شده بود. یجمع اور یحساب بانک

به  دیان شه رمقبرهیداودخان در مورد تعم دیمانده شه یباق یاز اعضا یقبل به بعض دوسال من

جواب انها بمن  دیباور نما کند،یاقدام نم یکه شما چرا در ساختن مقبره و فتمګتماس شدم و به انها 

و در  طیشرا نیدر ا یول میرا تدارک کن یمقدار پول ساخت مقبره و کی میتوانیبود که ، ما م نیا

دارد ما مقبره پدر ، پدر کالن و کاکا کالن خود  اجیلقمه نان اخت کیاوقات که فرزندان کشور به  نیا

 یو ست،یمان لیخاطر نشان نمودند که داودخان حاال تنها مربوط به فام زی. انها نمیرا چطور بساز

 .کندیخواهد اجرات م یدولت و ملت م کهیملت است هر طور دیشه
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 شدیمن م لیمربوط بمن و فام کهیزینه توانستم. چ فتهګ یزیچ ریګدالل انها دشخصآ بعد از است من

دالر  ۱2،000 دیبخاطر ساختن مقبره ان شه یخان محمد باز از پول شخص یبرادرزاده ام حاج

 خواهند نمود. ادتریدارم که انشاهللا ز مانیکمک نموده  و ا

و جناب  وارګصاحب بزر دیدیجناب س یرامګو  زیعز تیشما برادر نها یاور ادیاز لطف و  بازهم

 یذارګجهان سپاس  کیخود اخترام دارد  دیبه شه ادتریکه از من کرده ز رانقدرګصاحب  یکاس

تهداب مقبره ان  ګسن نیو معزز که اول رانقدرګصاحب  ی. همچنان از شاعر توانا  جناب جهانمینمایم

 . مینمایم یذارګن انجام داده سپاس را به وجهه احس دیان شه نی، حق و د ذاشتهګرا  دیشه

 

 محترم . انګو خوانند دوستان

 شودیبه فکر انست که دوبار سردار محمد داودخان زنده م طیشرا نیکه بنده قاسم باز در ا دینکن فکر

. من دیبمن کدام مقام و منصب را خواهد بخش رهیو بال خ رددیګجمهور م سیصدراعظم و ر ریګبار د

خود  نیدا نرایو مانند پدر بمن لطف داشته ، ا میخورد ادیرا ز یچون نمک و  افغان، کی ثیبه ح

 یو لیامروز من به داودخان و فام م،یمردانه وار دفاع نما یو کین یتا توان و قدرتم از کارها دانمیم

ا بشانه انها ر لیو ناز فام ازیدارد، وتا که زنده ام ، ن ازیبر عکس انها به محبت ما ن یندارم ول اجیاخت

 خود به محبت خواهم برد. وسالم

 
صاحب  یاول انرا جناب جهان ګداودخان که سن دیمقبره شه یذارګچند قطعه عکس تهداب  نکیا

 مانده. وارګبزر
 راست به چپ، از

داودخان در تپه  دیمقبر شه یذارګتهداب  ګسن نیصاحب در حال ماندن اول یجناب جهان اول. عکس
 دارالمان.

 ریوز لګمن البګشهزاده کابل، جناب  یصرافان سرا سیخان محمد باز ر یحاج دوم. عکس
 .یجهان یسرحدات،  و جناب عبدالبار
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 بطرف چپدر عکسهای پایانی. از راست 
 . از راست بطرف چپیانیپا یعکسها در

 یجمهور استیدفتر مقام ر سیوزارت صحت عامه و بعدآ ر نیمع ړکاک یجناب اقااول.  عکس
 و محقق بلند اوازه سندهیعکس نو نیدر ا ،یو لیامداودخان و ف دیاجساد شه ییشناسا ونیسیکم سیرو

 .شودیم دهید یدوپر یننس
 عکس دوم. اعضای وزارت اطالعات و کلتور افغانستان با جمع اقای کاکر و ننسی دوپری.
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