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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  

  
جـهاني   سبخش:   ،تاریخ  / عبدالباري  و    یاسیرجال 

 ی خ یتأر یها تیشخص

۱۱/۱۰/۲۰۲۰ 

   

  ېقاموس ک ی د افغانستان په لو 
 ژندنه ېشاه شجاع پ ایک ل د شجاع الم

 
 

خدمتگاران  ېینځ وادېد ه  ېقاموس« له الر ی »د افغانستان لو ېده چ ړېپورتال ژمنه ک نیافغان جرمن انال
 .  ژنيېخپلو لوستونکو ته وروپ

  ه،یجغراف خ،ی)مجمع اللغات، تار ویعلمي، هنري، ژبن وڼد گ ېقاموس« په خپله لمن ک یافغانستان لو »د
،  هنرمندانو کوالو،ید »شاعرانو، ل ېده چ ېلیپت ره،ېاو خوندي کولو سرب ولولوټ کرنه، اقتصاد او...( لغاتو د را

د السته   ې نورو برخو ک اید اثارو، مقالو شعرونو او  ېچ ېک ۍ« په کتگوراو... خدمتگارانو ،سیاستوالو
 .  ژنيېوروپ هڼب نیپه انال یېمعرفي او خپلو لوستونکو ته  ولډ  ډاوسي، په لن تـنانڅښ نوړراو

 هغه  ېبرخه ک  ادهیاو شخصي ُحب او بُغض پرته په  ریله توپ ېچ يڼپورتال خپله دنده گ نیجرمن انال افغان
 څه ترې پاتی   یو او وي ړیخدمت ک یېته  ېولن ټافغان، افغانستان او افغان  ېچ  يړمعرفي ک اغلي ښ او ېاغل
 .وی
 

 
( اووم زوی، ۱۷۹۳-۱۷۷۳شجاع الملک یا شاه شجاع، د تیمور شاه  دراني )  

کال دنیا ته راغی. شاه شجاع     ۱۷۸۳د خپل پالر د پاچهی په لسم کال یعني  
ښایی، د خپل پالر له وفات څخه وروسته، یوازي څه کم اته کلونه، چي د ده  

ښور سیمه سپارلې مشر ورور شاه زمان د افغانستان پاچا وو او ده ته یې د پې
وه، په آرامي کي تېر کړي وي. د واقعات شاه شجاع په نوم خاطراتو او د  
اشعارو له دېوان څخه یې معلومیږي چي د خپل پالر په اوالدونو کي یو له 

 ډیرو رسېدلو او با استعدادو کسانو څخه وو. 
 

او ړندېدلو څخه    ۱۸۰۱په   له نسکورېدلو  د خپل ورور شاه زمان  کال کي 
کال کي تر قتلېدلو پوري ټول ژوند د قدرت د نیولو او   ۱۸۴۲وروسته یې په 

ساتلو لپاره په جنګونو او دسیسو کي تېر کړ. په اکثرو جنګونو کي له شکستونو  
 څخه یې معلومیږي چي هم بې طالع او هم بې زړه سړی وو.  

 
کال کي، چي تازه یې د شرق الهند  کمپنی د استازي    ۱۸۰۹شاه شجاع په  

الفینسټون    دوستی     Mountstuart Elphinstoneمونسټارټ  د  سره 
تړون السلیک کړی وو، خپل ورور شاه محمود له قدرته وپرزاوه او د شاه 
وسیلې څخه مخ نه اړاوه. دې هدف ته د  شجاع د سرګردانیو دوران پیل سو. هغه د قدرت د بیرته نیولو لپاره له هیڅ  

رسېدلو لپاره یې د افغانانو د تر ټولو لوی دښمن او د ده خپل شخصي غلیم رنجیټ سینګه لمني ته الس واچاوه او د  
 هغه ټول سخت، حتی شرموونکي، شرایط یې وسره ومنل. 

 
کي تر هغه چي د کابل تخت یې په  کال کي یې، د انګرېزانو په مرسته، یو لوی لښکر ترتیب کړ. خو مخ  ۱۸۳۴په  

نصیب سي په کندهار کي یې د امیر دوست محمدخان له السه ماته وکړه او بیرته د انګرېزانو خیرات ته محتاج سو.  
کال کي یې، یو ځل بیا، د انګرېزانو په مستقیمه مرسته او د هغوی له پوځونو سره، پر افغانستان باندي   ۱۸۳۹په  

 یې ونیوی؛ خو د تل لپاره یې د یوه وطن پلورونکي پاچا نوم وګاټه. یرغل وکړ. د کابل تخت 
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 2تر 2 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

 

کال د نومبر په میاشت کي ملي پاڅون پیل سو. د هغوی دوه لوی مشران،    ۱۸۴۱د انګرېزانو د پوځ په مقابل کي د  
اشت کي له کال د جنوري په می ۱۸۴۲الیکزانډر برنس او ویلیم مکناټن یو په بل پسې ووژل سول او د هغوی پوځ د 

افغانستان څخه وتلو ته مجبور کړه سو. پوځ یې د کابل څخه تر جالل آباد پوري، د افغانانو په حملو کي تباه سو او  
کال د اپرېل پر څلورمه سهار وختي، د نواب   ۱۸۴۲شاه شجاع د افغانانو قهر ته یوازي پاته سو. شاه شجاع باالخره د  

ې هم ده پخپله ورباندي ایښی وو، قتل کړ. او له ډېر بد نوم سره تر دنیا تېر زمان خان زوی شجاع الدوله، چي نوم ی
 سو.
 
 

 افغانستان کبیر قاموس 
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