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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 

 

 ۱۱/۲۹/ ۲۰۲۰                                                                                                        ایاور ناصر

 « درینائب ساالر عبدالوکیل خان نورستان دیشه»فی رمع
 قاموس کبیر افغانستان

 
قاموس کبیر افغانستان، در کنار شرح وتسجیل لغات، مجمع اللغات، تاریخ، جغرافیه، اقتصاد و بسی مسائل دیگر مربوط افغانستان می  

  یاسیرجال س ، خدمتگزار افغانستان را تحت کتگوری که مناسب خدمات آنها باشد مانند»یخیتار ی ها تیو شخص  یاسیرجال سپردازد، 

و قاموس کبیر افغانستان هردو    د تسجیل وآنالین می سازد. پورتال افغان جرمن آنالینو خدمتگزاران ملی« باش یخیتار یها تی و شخص

 .برای مردم معرفی کندمسؤولیت خود می داند که بدون ارتباطات شخصی، تبعیضی و کینه های شخصی، شخصیت های مهم را 
 

هجری    ۱۲۵۴عبدالوکیل خان نورستانی در سال  
شمسی در قریهٔ کانتیوا در والیت نورستان چشم به 

 .جهان گشود
عبدالوکیل خان در زمان سلطنت امیر عبدالرحمن  
توظیف  شاهی  گارد  قطعهٔ  توپچی  بخش  در  خان 

 .گردید
در زمان امیر حبیب هللا خان به رتبهٔ کندک مشر و 

سال   غندمشر   ۱۲۹۰در  رتبهٔ  به  شمسی  هجری 
هجری شمسی به صفت    ۱۲۹۲ارتقا نمود. در سال  

به   مؤفق  و  توظیف  قندهار  والیت  قوماندان 
پاس   به  که  گردید  قندهار  شورش  فرونشاندن 

 .خدماتش مدال صداقت برایش تفویض گردید
هجری شمسی    ۱۲۹۴عبدالوکیل خان در سال سال  

به حیث قوماندان لوای دوم و سپس به مقام قوماندان  
 .کوتوالی والیت کابل مقرر گردید

جنرالی ترفیع و به حیث قوماندان لوای دوم گماشته شد. بعد از مدتی به    اوائل سلطنت شاه امان هللا خان به رتبهٔ   در
 .پُست قوماندان قوای سرحدی اسمار توظیف گردید

ارنوی به استناد کتاب )افغانستان در مسیر تاریخ( در جنگ استقالل افغانستان مقابل انگلیس ها این فاتح جبههٔ چترال و  
 .از خود رشادت ها و دلیری نشان داد و قوای دشمن را به شکست مواجه ساخت

 .جنرال عبدالوکیل خان نورستانی مدتی به حیث قوماندان فرقه نمبر یک کابل وظیفه اجرا نمود
 .جنرال عبدالوکیل خان در زمان سلطنت شاه امان هللا در قلع و قمع بغاوت های مالی لنگ رول عمده داشت

 .به رتبهٔ نائب ساالر ترفیع نمود و به صفت قوماندان قطغن و بدخشان توظیف گردید  ۱۳۰۴رال نورستانی در سال  جن
نائب ساالر عبدالوکیل خان در زمان سلطنت محمدنادر شاه با حفظ رتبه غرض تأمین امنیت والیت پروان به حیث 

 .قوماندان قول اردوی دوم کابل مقرر شد
هجری شمسی با یک کندک عسکر رهسپار منطقهٔ کوهدامن   ۱۳۰۹ل خان در ماه سرطان سال  نائب ساالر عبدالوکی

 .هجری شمسی هنگام اجرای وظیفهٔ ملی از طرف شورشیان و یاغیان جام شهادت نوشید  ۱۳۰۹اسد    ۴شد و به تاریخ  
احترام طی مراسم خاص در تپه مرنجان  جنازهٔ شهید نائب ساالر عبدالوکیل خان از سرای خواجه به کابل منتقل و با  

 .کابل به خاک سپرده شد
جنرال صفر جان غرزی، جمیل جان، وکیل محمد اسمعیل   روایت است که فرزندان شهید نائب ساالر عبدالوکیل خان: 

 .خان و شاروال سابقهٔ کابل محمد کبیر خان در زندان مخوف پلچرخی از طرف ایادی روس ها جام شهادت نوشیدند
نار نائب ساالر عبدالوکیل خان به پاس رشادت ها و خدمات این شهید آزادی میهن در دهمزنگ کابل با طرح زیبا  م

به شکل مخروطی به ارتفاع شش متر از سنگ بنا یافته است. همچنان مکتبی در شهر جالل آباد به نام زیبای این  
 .قهرمان ملی مسمی است
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 ۲تر ۲ له : د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 .بهشت مکانش و یاد کارنامه هایش جاودان باد روح این فرزند صدیق افغان شاد،

 
 د دهمزنگ څلی دکوم ملی شخصیت په ویاړ جوړ شوی؟ 

 د شهید نائب ساالر عبدالوکیل خان په یاد 
 .لمریز هجری کال د نورستان د کانتیوا په کلی کی نړی ته سترگی پرانستی  ۱۲۵۴عبدالوکیل خان په  

 .گارد په توپچی قطعه کی په دنده وگمارل شو د امیر عبدالرحمن خان په سلطنت کی د شاهی
 .د امیر حبیب هللا خان دوره کی د کنډک مشر او ورسته یی د غنډمشر رتبه ته ترفیع وکړه

د شاه امان هللا خان د سلطنت په لومړی وختوند کی یی د جنرالی رتبه واخیسته او د کابل والیت د دویمی لوا قوماندان 
 .په توگه مقرر شو

وروسته یی د قندهار والیت د قوماندن په توگه دنده اجرا کړه. عبدالوکیل خان نورستانی وکوالی شو چی د قندهار د  
 .شورشیانو بلوا غلی کړی چی ددی خدمت له امله د صداقت مدال ورته تفویض شو

کابل والیت د کوټوالی لمریز هجری کال کی لومړی، د دوهمی لوا د قومندان په صفت او له هغه وروسته د    ۱۲۹۴په  
 .قوماندان په دنده وګمارل شو

 .بیا د اسمارو د سرحدی ځواک د قوماندان په مقام وګمارل شو
د )افغانستان د تاریخ په مسیر کی( کتاب په استناد، دانگریزی یرغلگرو په مقابل کی د افغانستان د استقالل په جگړه 

 .واکونو ته ماته ورکړهکی د چترال او ارنوی په جبهه کی یی یرغلگرو ځ
 .د شاه امان خان د سلطنت په دوره کی یی گوډ مال او د هغه بلوا کونکی وځپل

لمریز هجری کال کی یی د نائب ساالر رتبه تر السه کړه او د بدخشان او قطغن د قوماندان په دنده وگمارل   ۱۳۰۴په  
 .شو

لطنت کی د رتبی په ساتلو سره د پروان د امنیت د ټینگولو نائب ساالر عبدالوکیل خان نورستانی د محمد نادر شاه په س
 .په خاطر د کابل د دوهمی قوِل اردو قوماندان په توگه وگمارل شو

لمریز کال د لړم میاشتی کی د یو کنډک عسکرو سره کوهدامن سیمی   ۱۳۰۹نائب ساالر عبدالوکیل خان نورستانی د  
په څلورمه نیټه د مقدسی دندی ترسره کولو په وخت کی د باغیانو او    لمریز کال د زمری د میاشتی  ۱۳۰۹ته والړ او  

 .یاغیانو له خو په شهادت ورسید
د شهید نورستانی جنازه له سرای خواجه څخه کابل ته راول شوه او د مرنجان تپه کی په درناوی د خاصو مراسمو  

 .په ترڅ کی خاورو ته وسپارل شوه
زامن: فرقه مشر جنرال صفرجان غرزی، جمیل جان، وکیل محمد اسماعیل خان  د شهید نائب ساالر عبدالوکیل خان  

 .او د کابل پخوانی ښاروال محمد کبیر خان د روسانو د السپوڅو له خوا د څرخی پله په زندان کی په شهادت ورسیدل
کابل دهمزنگ سیمه    د افغانستان د مپړنی بچی شهید عبدالوکیل خان نورستانی د سترو کارونو او خدمتونو په ویاړ د

 .کی یو پرتمین څلی جوړ شوی او د جالل اباد ښار کی هم یو ښوونځی د دی ملی اتل په نوم نومول شوی دی
 .اروا دی ښاده، لوړ جنت دی ځای او د سترو کړنو یاد دی تلپاتی وی

 تکزاس – ۲۰۱۹سپتمبر  ۲۵ناصراوریا * 
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