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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره
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 9 کتاب دست نویس عبدالحکیم خان وهاب پسر امین المکاتیب
 

 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، 

مسیرش را به سمت گذشته ها و مسائل تاریخی کشاند. ما دیزاینر و کالیگراف زبر دست کشور، موضوع مورد بحث 
ی کردند. ضمناً ایشان از کتابی نام بردند که کاکای ، اجداد و پدر کالن های شان صحبت هاءمحترم تواب وهاب از آبا

پسر جنرال عبدالوهاب پسر سردار میر افضل خان و نوۀ سردار پُردلخان کندهاری، « عبدالحکیم خان وهاب»شان 
در ارتباط با شجرۀ فامیلی اش  با قلم خودش نوشته است و اینکه کتاب مذکور نزد جناب تواب وهاب موجود است. 

ی من خیلی ها جالب و دلچسپ شد و خواهش کردم تا کتاب را برایم بفرستند تا بتوانیم منحیث یک منبع موضوع برا
ثابت معلوماتی به دسترس هموطنان ما قرار دهم. خصوصاً برای تاریخ نویسان ما شاید یک منبع خوب معلوماتی شده 

عکس و جدا جدا برایم فرستاده شده بود، در صفحه( که به شکل  189بتواند. روی این ملحوظ تمام اوراق کتاب را )
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
 

 مستوفی مزار شریف و بلخ، پسر سردار عبدالوهاب خان امین المکاتیب است. عبدالحکیم وهاب
ندهاری میباشد که پسر حاجی جمال کسردار عبدالوهاب خان پسر سردار میر افضل خان و نوه ای سردار پُردلخان 

 خان کندهاریست .
ردار ایوب خان، همکار بود سردار عبدالوهاب خان مجاهد جنگ میوند بوده در جوانی در زمان حکومت هرات با س

 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 

  .اِء خارجه و معارف اشتراک نموده بودنداله خان و دوستان نزدیک وی بودند که در کابینۀ اول او به حیث وزر
 who) )کی، کی است در افغانستان(نویسندۀ توانای کتاب  «لودویک آدمک»با کمک همین نوشتۀ عبدالحکیم وهاب 

is who in Afghanistan  .گفته های محترم عبدالحکیم وهاب را در کتاب خویش زیاد به استفاده برده است ) 
از تحقیقات آقای عبدالحکیم وهاب درین کتابش که به قلم خود نوشته است  «بارکزی دانستی»همچنان سایت معروف 
 ورقی مشاهده و مطالعه می نمائید، استفاده زیاد و بجا نموده اند. 20و شما آنرا در ده بخش 

 

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

 

 قسمت نهم کتاب را در ذیل مطالعه فرمائید
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