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 ۲۰۱٤/  ۱۰/ ۲٦ صالحھ وھاب واصل 

 پسر امین المکاتیب کتاب دست نویس عبدالحکیم خان وھاب
 

 دوستان عزیز و گرانقدر درود بر شما!
دوست نھایت مھربانم جناب عبدالتواب وھاب، مجسمھ ساز، ھمکار و با  ام روزی در البالی گفت و گو ھای دوستانھ

 .بھ سمت گذشتھ ھا و مسائل تاریخی کشاندرا مسیرش ما دیزاینر و کالیگراف زبر دست کشور، موضوع مورد بحث 
بردند کھ کاکای  اجداد و پدر کالن ھای شان صحبت ھای کردند. ضمناً ایشان از کتابی نام آبا، محترم تواب وھاب از

الوھاب پسر سردار میر افضل خان و نوۀ سردار ُپردلخان کندھاری، پسر جنرال عبد» الحکیم خان وھابعبد«ن شا
 موجود است. جناب تواب وھابنزد مذکور کتاب  کھو این امیلی اش  با قلم خودش نوشتھ استدر ارتباط با شجرۀ ف

ک منبع یث یبفرستند تا بتوانیم منحم ا برایکتاب ر تا خواھش کردمو رای من خیلی ھا جالب و دلچسپ شد موضوع ب
برای تاریخ نویسان ما شاید یک منبع خوب معلوماتی شده  صوصاً خقرار دھم.  ما رس ھموطنانثابت معلوماتی بھ دست

در فرستاده شده بود، برایم  جدا جدا صفحھ) کھ بھ شکل عکس و ۱۸۹بتواند. روی این ملحوظ تمام اوراق کتاب را (
قرار دھم. امید است برای ھمھ جالب، خواندنی و  در دسترس شما عزیزانکوشیدم م کرده با این نوت ده بخش تنظی

 باشد. بوده مورد استفاده داشتھ دلچسپ
 

  :ب توسط محترم عبدالتواب وھابنویسنده این کتانوت کوتاھی در بارۀ 
 

 مستوفی مزار شریف و بلخ، پسر سردار عبدالوھاب خان امین المکاتیب است. عبدالحکیم وھاب
ندھاری میباشد کھ پسر حاجی جمال کردلخان سردار عبدالوھاب خان پسر سردار میر افضل خان و نوه ای سردار پُ 

 خان کندھاریست .
با سردار ایوب خان، ھمکار بود  زمان حکومت ھرات جوانی در سردار عبدالوھاب خان مجاھد جنگ میوند بوده در

 کھ از ھمان جا جنگ میوند را در مقابل انگلیس ھا براه انداختھ بودند.
سردار حبیب هللا و سردار عبدالرحمن از جملھ مشروطھ خواھان اول زمان امیر امان  ،دو پسر سردار عبدالوھاب خان

  .رجھ و معارف اشتراک نموده بودندث وزراِء خاالھ خان و دوستان نزدیک وی بودند کھ در کابینۀ اول او بھ حی
 who( )کی، کی است در افغانستان(نویسندۀ توانای کتاب  »لودویک آدمک«یم وھاب با کمک ھمین نوشتۀ عبدالحک

is who in Afghanistan را در کتاب خویش زیاد بھ استفاده برده است.  الحکیم وھابمحترم عبد ) گفتھ ھای 
تحقیقات آقای عبدالحکیم وھاب درین کتابش کھ بھ قلم خود نوشتھ است از  »دانستیبارکزی « ھمچنان سایت معروف

 .ورقی مشاھده و مطالعھ می نمائید، استفاده زیاد و بجا نموده اند ۲۰و شما آنرا در ده بخش 
 

http://www.royalark.net/Afghanistan/barak۱٥.htm 
 

 المکاتیب (قسمت دوم) امین پسر وھاب خان عبدالحکیم نویس دست کتاب
 

 قسمت سوم کتاب را در ذیل مطالعھ فرمائید
 

 
 

 

 

 ۱تر ۱ لھ :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئلھ موږ سره اړیکھ ټینگھ کړ ښت تاسو ھمکارۍ تھ رابولي.  پھ دغھ پتھنپھ درافغان جرمن آنالین 
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