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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  

  
 ۳۱/۰۷/۲۰۱۸ منصور شریف محمد 

 
 در قاموس کبیر افغانستان خان هوتک میرویس معرفی

 

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

که مناسب خدمات  افغانستان را تحت کتگوری  ی  خیتار  یها  تیو شخص  یاسیس
افغان  پورتال  آنالین می سازد.  باشد تسجیل و  «یاسیرجال س»آنها باشد مانند
بدون  مسؤولیت خود می داند که  هردو    قاموس کبیر افغانستانو      جرمن آنالین

،  از جهات مثبت و منفی  مهم راو کینه های شخصی، شخصیت های  تبعیض  
   معرفی کند.مردم برای 

 

مردم افغانستان برعلیه دولت صفوی یکی از   ۱۷۰۹میرویس خان نیکه رهبر قیام 

، پدر وی شاه عالم یکی از  محبوب ترین رهبران تاریخ افغانستان به شمار میرود 

 دختر یکی از خان های تیره توخی بود . خان های قبیله هوتک و مادرش نازوانا 

 بخاطر صداقت و درستکاری اش او را دوست داشتند . میرویس در جوانی به تجارت روآورد و مردم 

 :    در مورد میرویس خان مینویسد مرحوم غالم غبار

خان های قبایل او را میشناختند و در ردیف خود میدانستند مردم شهر )هم( روش شریفانه و خیرخواهانه او را به چشم سر دیده  

 بودند و به او اعتماد داشتند . 

 در مورد او میگوید :    سرجان ملکم انگلیسیو 

جالدت نسب با مکانت حسب جمع داشت ، از روی نسب امیر قبیله بزرگ به عالوه کالنتری قندهار که منصبی جلیل بود داشت ،  

و در انظار و قلوب خالیق به جهت حسن رفتار و نیکی گفتار و مالیمت طبع و جودت خاطر وی را وقعی تمام و رسوخی ماکالم  

 . بود 

لی مدتی بعد نظر گرگین خان  ، او توانست نظر گرگین خان را جلب کند ومیرویس خان شجاعت و درایت مثال زدنی داشت 

شکایت نامه ای نوشتند و میرویس  نسبت به میرویس خان تغییر کرد زیرا مردم که از ظلم و ستم گرگین خان به ستوه آمده بودند 

نسبت به   ، پس از آن بود که گرگین خان  ضا کردند و به به دربار صفوی فرستادندخان و تعدادی از بزرگان قندهار آن را ام

فرستاد ، میرویس خان   صفوی  میرویس خان بدبین شد و او را تحت الحفظ و به نام دشمن دولت به همراه چند تن دیگر به دربار

 کند . بدبینتوانست خودش را از این دام نجات بدهد و حتی دربار صفوی را نسبت به گرگین 

روحانیون مبنی بر مشروعیت قیام بر علیه  ا کسب فتوای ب  یکی از آزادی خواهان بزرگ به شمار میرود ، ویمیرویس خان 

توانست  دولت صفوی مهیا کردن زمینه اتحاد اقوام با هم برادر افغانستان و بعد رهبری درست آنها بر علیه  دولت صفوی و  

دهد و در واقع اساس دولت هوتکی را بگذارد و سپاه های اعزامی دولت صفوی را یکی بعد از   دولتی ملی را در قندهار تشکیل 

جانشینان او توانستند ایران را فتح کنند   اما  . . .فراه   ومحدود بود به قندهار اگرچه مناطق تحت نفوذ او ، دیگری تار و مار کند 

 بر آن کشور فرمان برانند . و تا مدتی 

 

http://www.afghan-german.com/
https://facebook.com/share?url=http://www.afghan-dic.com/Afg_especial/mansur_sh_marefi_mirwais_hotak_qka.pdf
mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 ۲تر ۲ له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

 کند . 

 مردم افغانستان در پهلوی بخشیدن لقب نیکه به میرویس خان ، او را جورج واشنگتن افغانستان مینامند .

درگذشت و در محل کهکران به خاک سپرده   ۱۷۱۵میرویس خان عمر کوتاهی داشت و در چهل و یکمین سال زندگی در سال 

 شد . 

ین او تعیین شد ولی پس از مدت کوتاهی به دالیلی مانند بی کفایتی پس از او برادرش میرعبدالعزیز از سوی مردم به عنوان جانش

 تمایل به نزدیکی با دولت صفوی برکنار شد و به قتل رسید . و همچنان 
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