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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  

  
 14/۰۷/۲۰1۸ صور  من شریف

 
 در قاموس کبیر افغانستانزمان  شاه معرفی

 

مجمع اللغات، تاریخ، جغرافیه،   در کنار شرح وتسجیل لغات،، قاموس کبیر افغانستان
  تیو شخص  یاسیرجال سمی پردازد،  مربوط افغانستان  اقتصاد و بسی مسائل دیگر  

کتگوری  ی  خیتار  یها تحت  را  مانندافغانستان  باشد  آنها  خدمات  مناسب  رجال »که 
قاموس کبیر  و      افغان جرمن آنالینپورتال  آنالین می سازد.  باشد تسجیل و  «یاسیس

مهم  ، شخصیت های  و کینهتبعیض  بدون  مسؤولیت خود می داند که  هردو    افغانستان
   معرفی کند.مردم ، برای از جهات مثبت و منفی را

 

افغانستان و جهان است که   خیتار ریاز پادشاهان بزرگ و کم نظ یک یشاه زمان 
، یسی، انگل ینگاران افغان ، هند  خینگاران او را ستوده اند ، تار خیاکثر تار

کرده اند ، مرحوم غالم   ادی یهمه از آن شاه بزرگ ، به بزرگ ی، فرانسو یرانیا
ز شاه زمان به عنوان "  ا خیتار ریمسمحمد غبار در کتاب ارزشمند افغانستان در 

خان زند ، شاه زمان را "   یدر کتاب لطفعل یرانینگار ا خیتار یسمنان ی، پناه کند یم ادی"  نیمرد با اراده و آهن
 :سدینویدر مورد شاه زمان م یجنرال فرانسو ری، فرنامدی" مو پادشاه مقتدر یسیمبارز ضد انگل

 خی)تار یشاه دران احمد خیتار یلف هندؤبود و م ری، شجاع و بصال، فعدانا  یمرداً زمان شاه شخص 
 :  نگاردی( در مورد شاه زمان می_احمدشاهانیدران

ً شاه زمان شخص  . بود میجوانمرد و با مروت و عادل و هم یمرد ا
 

جهان را مالقات نموده ام اما شاه زمان یک آزاده مرد ، یک سلطان بی بدیل ، یک   او می نویسند که من بسیاری از زعمای 

قتی خود را معرفی کردم مرا از صدایم شناخت و بر من شفقت  دنیای سیاست جهانی بود ، و عظمت تاریخ بشری یک فنومن در 

و بصورت انسان مانند او مستقیم نظر بدوزم با اینکه   گذاشت ، من تا اخیر مالقات نتوانستم در برابر عظمت او چشم بلند کنم  

 .چشمانش را برادرش شاه محمود بنابه توطعه دولت پارس کور ساخته بود

زندگی عادی داشت بدیدار شاه   حافظه ام رفته در زمانیکه شاه زمان کور شده بود ودر پیشاور  خارجی که نام او از  شخصیت 

وارد   رود . او می نویسند وقتی به مالقات رفتم مرا در اطاقی رهنمایی کردند در آن اطاق نشته بودم که شاه زمان  زمان می 

مرا وادار ساخت تا در برابر او از جا برخیزم   می بیند ولی عظمت وبزرگی او اطاق شد میدانستم که چشمانش کور است و ن

 وسرتعظیم فرود آورم . 

 

واقعی شاه   زندگی   وقایع و بزرگی  کنیم ، اهمیت بسزای در بین حقیقت شناسان دارد.   را باید پیدا  این مالقات شخصیت غربی

 رساندن ، در هر زمان سرمشق عالی برای جامعه خواهد بود که جوانان را به همت بلند وادار می  زمان را به جوانان کشور 

و سرزمین شان به اوج برتری   وس ، چرا خود سلطان نباشند منحیث یک جاس   متاع دالری   سازد تا بجای خیانت در برابر  

 نرسانند.

 کردیم یو به مال مردم دست دراز دادیاو به خود جرئت م انیاز سپاه یدوران سلطنت شاه زمان اگر کس در
 . رفتیپذ یرا نم چکسیمورد شفاعت ه نیدر ازمان و شاه  دیرسیفاصله به قتل مبال
  عی، قلمرو وسدوران سلطنتش انیافغانستان بود و تا پا یارض تیمدافعان تمام نیاز بزرگتر یک یزمان  شاه

 . حفظ کرد ریرا با شمش یدران یامپراتور
 

  یکه حکمرانان هند از او برا  یاو بود ، هنگام خصوصیات نیو بهتر نیاز بزرگتر یک یهم  یزیست  استعمار
حتما  شدیسد راه او نم یو مشکالت داخل ایتان یبر ی ها سهیو اگر دس رفتیخواستند بالفاصله پذ یارینجات هند 

 .دادینجات م ایتان یهند را از چنگال استعمار بر
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 ۲تر ۲ 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
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