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کتاب دست نویس عبدالحکیم خان وهاب پسر امین المکاتیب6
دوستان عزیز و گرانقدر درود بر شما!
روزی در البالی گفت و گو های دوستانه ام با همکار و دوست نهایت مهربانم جناب عبدالتواب وهاب ،مجسمه ساز،
دیزاینر و کالیگراف زبر دست کشور ،موضوع مورد بحث ما مسیرش را به سمت گذشته ها و مسائل تاریخی کشاند.
محترم تواب وهاب از آباء ،اجداد و پدر کالن های شان صحبت های کردند .ضمنا ً ایشان از کتابی نام بردند که کاکای
شان «عبدالحکیم خان وهاب» پسر جنرال عبدالوهاب پسر سردار میر افضل خان و نوۀ سردار پُردلخان کندهاری،
در ارتباط با شجرۀ فامیلی اش با قلم خودش نوشته است و اینکه کتاب مذکور نزد جناب تواب وهاب موجود است.
موضوع برا ی من خیلی ها جالب و دلچسپ شد و خواهش کردم تا کتاب را برایم بفرستند تا بتوانیم منحیث یک منبع
ثابت معلوماتی به دسترس هموطنان ما قرار دهم .خصوصا ً برای تاریخ نویسان ما شاید یک منبع خوب معلوماتی شده
بتواند .روی این ملحوظ تمام اوراق کتاب را ( 181صفحه) که به شکل عکس و جدا جدا برایم فرستاده شده بود ،در
ده بخش تنظیم کرده با این نوت کوشیدم در دسترس شما عزیزان قرار دهم .امید است برای همه جالب ،خواندنی و
دلچسپ بوده مورد استفاده داشته باشد.

نوت کوتاهی در بارۀ نویسنده این کتاب توسط محترم عبدالتواب وهاب:
عبدالحکیم وهاب مستوفی مزار شریف و بلخ ،پسر سردار عبدالوهاب خان امین المکاتیب است.
سردار عبدالوهاب خان پسر سردار میر افضل خان و نوه ای سردار پُردلخان کندهاری میباشد که پسر حاجی جمال
خان کندهاریست .
سردار عبدالوهاب خان مجاهد جنگ میوند بوده در جوانی در زمان حکومت هرات با سردار ایوب خان ،همکار بود
که از همان جا جنگ میوند را در مقابل انگلیس ها براه انداخته بودند.
دو پسر سردار عبدالوهاب خان ،سردار حبیب هللا و سردار عبدالرحمن از جمله مشروطه خواهان اول زمان امیر امان
اله خان و دوستان نزدیک وی بودند که در کابینۀ اول او به حیث وزرا ِء خارجه و معارف اشتراک نموده بودند.
با کمک همین نوشتۀ عبدالحکیم وهاب «لودویک آدمک» نویسندۀ توانای کتاب (کی ،کی است در افغانستان) ( who
 )is who in Afghanistanگفته های محترم عبدالحکیم وهاب را در کتاب خویش زیاد به استفاده برده است.
همچنان سایت معروف «بارکزی دانستی» از تحقیقات آقای عبدالحکیم وهاب درین کتابش که به قلم خود نوشته است
و شما آنرا در ده بخش  11ورقی مشاهده و مطالعه می نمائید ،استفاده زیاد و بجا نموده اند.
http://www.royalark.net/Afghanistan/barak11.htm

کتاب دست نویس عبدالحکیم خان وهاب پسر امین المکاتیب (قسمت پنجم)

قسمت ششم کتاب را در ذیل مطالعه فرمائید

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

با عرض حرمت و ادب خدمت دوست نهایت بزرگوارم محترم داکتر صاحب خلیل هللا هاشمیان که با خطاب کردن من
بحیث دختر شان بزرگترین افتخار را به من بخشیده اند ،ابراز تشکر میکنم که نکتۀ بسیار مهمی را در نوشتۀ مرحوم عبد
الحکیم متوجه شده و بصورت مشرح برایم نوشته دو باره فرستاده اند .اگر چه ایشان فرموده بودند که برای نشر نه بلکه
صرف معلوماتیست اما من فکر کردم که جهت استفادۀ بهتر ازین معلومات نبشتۀ شان را ضمیمۀ این بخش ساخته به
نشربسپارم تا عزیزانی که عالقۀ استفاده از داشته های این کتاب را داشته باشند بتوانند معلومات مؤثق تری در دسترس
داشته باشند.
با احترام
صالحه وهاب واصل

نوشتۀ جناب محترم هاشمیان صاحب:
خواهر و دختر دانشمندم صالحه جان وهاب واصل
قسمت پنجم یاداشتهای دست نویس مرحوم عبدالحکیم خان وهاب راخواندم  -درهر قسمت این یادداشتها چیزهای نوی است
که بدرد تاریخ و تاریخ نویسان ما مثالً (استاد سیستانی) میخورد .در قسمت پنجم به یک اشتباه برخوردم که آنرا برای شما
گزارش میدهم:
در صفحۀ 301دست نویسی مرحوم عبدالحکیم خان در جملۀ اشخاصیکه از طرف امیر حبیب هللا خان محکوم به زندان
شدند ،نفر  13محمد رسول خان محمدزایی آجیدن معرفی شده و در صفحه  ،301سطرچارم همین شخص "سردار عبدالرسول
خان آجیدن (پدر قیوم رسول و رؤف رسول)" معرفی شده است.
این مرحوم ،یعنی سردارعبدالرسول خان ماماخیل و هم خسر خیل من است ،یعنی مامای مادر کالنم و هم کاکای خسرم
میباشد و در حالیکه مامای مادر کالنم بود ،در سن جوانتر از مادر کالن مادری ام بود .موصوف فرزند سردار امین الدوله
خان از خاندان نواب محمد زمانخان بود و همه افراد این خاندان تاحال خود را (نوابی) میخوانند .سردارامین الدوله خان ابن
سردار شجاع الدوله خان در هندوستان وفات کرد و پسرانش در آنجا مکتب خوانده و هم کار میکردند  -از آنجمله
سردارعبدالرسول خان در مسلک نظامی کار میکرد و رتبه بلوکمشر داشت و یاور کدام دگروال یا جنرال بوده – در انگلیسی
در رشتۀ نظامی ) ( ADJOUTANTیاور را گویند ،در حالیکه دررشتۀ ملکی معاون را ) (ASSISTANTگویند -وقتیکه او
با برادران خود در سال اول امیرحبیب هللا خان به کابل آمد ،در بین خاندان و هم در مسلک نظامی که کار می کرد ،او را
(جیتن) میخواندند .من با آن مرحوم بسیار دیده ام و او را( جیتن ماما) میخواندم.
در بین همه برادران (پسران سردارامین الدوله خان) شخص دارای افکار انقالبی و طرفدار سرسخت رژیم مشروطه بود-
او خود را مسن تر از شاه محمودخان معرفی میکرد ومیگفت شاه محمودخان چند ماهی به حیث (اردلی) او در هندوستان
کار می کرد .محمدهاشم خان او را خوب نمیدید و تآ آخر به او کاری ندادند  -در سالهای اخیر حیات خود یک باغ کالن در
مزارشریف داشت و همانجا وفات کرد .با برادر کالن خود سردار محمدعلیخان (چهره نویس) در مسایل سیاسی و اجتماعی
شدید اختالف نظر داشت.
از جیتن ماما یک پسر بنام عبدالغفار و دو دختر باقی مانده بود که عبد الغفار پسرش پوهنځی ادبیات را تمام کرده بود و
سالیان دراز به حیث معلم زبان و ادبیات دری در لیسۀ مزارشریف کار می کرده و بعداً وفات یافته است .از یک پسر و دو
دختر جیتن ماما نواسه های زیاد بجا مانده اند .نکتۀ مهم اینست که سردارعبدالرسول خان نوابی معروف به (جیتن) پدر
داکتر قیوم رسول و جنرال عبدالرؤف رسول نیست .پدر این دو نفرسردارعبدالرسول خان سرکار ابن سردارعبدهللا خان
سرکار است .سردارعبدهلل خان سرکار نواسۀ دختری امیر دوست محمد خان بود و در جنگ میوند با سردار محمد ایوب
خان یکجا جنگید و فاتح شد ،اما بعداً در جنگ دیگری با امیرعبدالرحمن خان در  22آگست  3880در گرشک کشته شد.

اولین شخصیکه مرا به افکار انقالبی و همکاری با مبارزین مشروطه سوم آشنا ساخت مرحوم داکتر عبدالقیوم رسول بود.
خانمش یکی از دختران امیرشهید شاگرد مادرم در مکتب قلعۀ باقرخان بود ،من به خانۀ شان هم در اثنای مریضی و هم در
غیرآن می رفتم -مرحوم داکتر قیوم رسول مجالت فرانسوی را که از سفارت فرانسه به او می رسید برای من جهت ترجمه
میداد و تراجم مرا بعد از تصحیح به جراید و مجالت کابل برای نشر می سپرد -این زمانی بود که هنوز زلمی رسول تولد
نشده بود.
من از مبارزات مخفی و سیاسی داکتر قیوم رسول خاطراتی دارم که انشا هللا یک وقتی در یک مقاله خواهم نوشت .شجرۀ
خاندان نواب محمد زمانخان را که استاد سیستانی ضرورت داشت تکمیل کرده ام و درهفته آینده در پوسته ارسال میکنم.

با عرض احترام  -هاشمیان

