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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  

c  
 ۱۶/۰۷/۲۰۱۸ منصور محمد شریف 

 
 در قاموس کبیر افغانستان  شاه تیمور معرفی

 

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

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

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

 
، شاعر بود و به زبان دری شعر  های خوب و بد زیادی داشت  خصوصیاتتیمورشاه ولیعهد و جانشین احمدشاه بابا 

تیمورشاه به جای اعزام نیرو  .، به جهانگشایی تمایلی نداشت و تا مجبور نمیشد شمشیر از نیام نمیکشیدمینوشت
، همچنان در سال  هیئت صلح فرستاد ،بودکه توسط سیک ها راه اندازی شده  ۱۷۸۱برای سرکوب شورش سال 

به جای آنکه برای رفع فتنه مراد حکمران گستاخ بخارا که مرو را مورد تهاجم قرار داده بود لشکر بفرستد   ۱۷۸۸
برای او نامه ای هشدار آمیز فرستاد و بار دیگر هنگامی که متوجه شد آزادخان حکمران کشمیر از فرستادن مالیات 

 .هوای استقالل دارد یکی از معتمدانش را برای گفتگو به کشمیر فرستاد خودداری میکند و
 

  .افراط میکرد تیمورشاه  در مصاحبت با زنان زیبا رو ،های خوب او بود خصوصیاتالبته این های 
 : بخارایی در این مورد مینویسدمیرعبدالکریم 

 
  یساالنه مقرر کرده بود. سال مستمرییومیه و  ه  هزینزن را علوفه و   و برای هرزن زن داشت تیمور شاه سه صد 
  اگرو نفقه خوب میداد.   خرجکدام از زنها که نمی خواست  هر و میداد اختصاص  حرم رایدو هزار طاقه شال ب

 . میکرداوالدش جای جدا تعیین   رای او واوالد داشت، ب
ولیعهدی تیمورشاه را نادیده گرفته بود و میخواست دامادش شاهزاده  صدور فرمان قتل شاه ولی خان وزیر } که 

سلیمان }برادر تیمورشاه{ را به تاج و تخت برساند { ، مصادره اموال سپهساالر جهان خان و طرد کردن او و  
 شیرمحمد خان مختار الدوله خصومت فئودال ها را برانگیخت .

 
و به همین خاطر در نخستین سال جلوس خود کابل را به پایتختی  تیمورشاه هم با فئودال ها سر سازگاری نداشت

، خصومت میان تیمورشاه و فئودال ها به جنگ های خونینی انجامید که تیمورشاه در همه آن جنگ ها فاتح  برگزید
 .میدان بود

 : مرحوم غالم محمد غبار در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ مینویسد
 

روش مستقل و مطلق العنان ، نظام سلطنتی مستقلی نمایدخوانین مقتدر قبایل را تابع ه تیمورشاه تصمیم گرفت ک
 .تشدید نمودفیودال ها را تسریع و فعالیت های مخالفانه تیمورشاه 

  
پس از درگذشت تیمورشاه ، ده ها شاهزاده از او به جا ماندند که اکثر آنها خودشان را شایسته جانشینی پدر  

   .زمان جانشین تیمورشاه با همه رشادتی که داشت نتوانست تاج و تخت را از شر آن مدعیان حفظ کند ، شاهمیدانستند
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 ۲تر ۲ له : د پاڼو شمیره

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