
 
 

 

 1تر 1 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 
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۰۹/۱۰/۲۰۲۲                                                                                    : غوث جانباز ترجمه

 

 افغانستان  یاردو هٔ خچ یبخش از تار
 

غرب هند، شرق   -فاتحانه به شمال  یها  یلشکر کش  انیها در جر  یشاهان دوره دران  ینظام  التی... اردو و تشک  
که در آن زمان    دیگرد  جادیا  یعیوس  یها امپراتور  یلشکر کش  نیا  جهیو جنوب ترکستان شکل گرفت. در نت  رانیا

مقرب به    ی دران  یرفت. مساحت قلمرو امپراتور  یبه شمار م  یمرکز  یمشرق  یایدر سطح آس  یامپراتور  نیمقتدرتر
 متر مربع بود. ونیلیم ۲از  سیب

 سهینمودند و فرصت مقا  یبه منطقه سفر م  امیکشورها که در آن ا  ریسا  کی پلوماتید  ی و فرستاده ها  یاروپائ  احانیس
  مه یدر ن یرانیو ا ،یحاکمان فئودال مشرب هند  یبا اردو ها یالدیدوم قرن هژده م مهیرا در ن یشاهان دران یاردو

 ی و ساختار ها  یجنگ   تی فیافغانها نظر به ک   ینگاشته اند که که اردو  ش یخو  یها  ادداشتیدوم قرن هژده داشتند در  
 (۱قرار داشت. ) گانیهمسا یاردو هادر سطح باال تر از  شیخو ینظام
- "غالم خانه    ایگارد سواره نظام    یقوا  یعسکر منظم( را در دوره شاهان دران  -  یمنظم )فوج نظام  ی اردو  هسته

پس از مرگ نادر    انینظام  ن یداد. ا  یم  لیبود، تشک   ران ی" که در ابتدا مرکب از عساکر نادر افشار شاه ای"غالم شاه
بود. عالوه بر آن، در    ران یمذکور م کب از قزلباشان ا  ی ردوثلث ا بایدرآمدند.  تقر یشاه دران  افشار  به خدمت احمد

 جذب شده بودند.  زیو عربها ن ها( یها ) عمدتا ارمن ها و گرج یحی مس یگارد  شاهان دران  بیترک
قالمق را که از بلخ    یتاجکان کوهستانات و جونگارها  شیدر گارد خو  یاحمد شاه دران  نیشاه، پسر و جانش   موریت

 جابجا ساخت.  زیرا ن افتند،یانتقال 
 ی نموده بود خدمت م  یداری)حبشه( خر  ایتوپیکه پادشاه  آنها را از  ا  یهمچنان برده ها  یگارد شاهان دران  بیترک  در

  ی سالها  نیا" شده بود. )ناصر  خان بلوچ  ببرده ها را ناصر خان بلوچ، حاکم بلوچستان "اهد  ن یاز ا  ی نمودند. عده ا
 حاکم بلوچستان بود( ۱۷۵۰-۱۷۹۵

   ۵۰۰  یدسته ا  یگارد شاه  بیدر ترک(   ۱۸۰۹-۱۸۰۳شاه شجاع )شجاع الملک    یپادشاه   ن یح  ۱۹شروع قرن    در
 . دیاز تبار هزاره جذب گرد ینفر
که در راس شان فرمانده به نام  مدد خان )مشهور به سردار   یاسحقز یشاه تعداد از پشتونها موریت یزمامدار  نیح
ها، تاجکان    یرانیشاه را ا  موریو هسته گارد ت  ادیبن  نهمه،یبا ا  کنی. لافتندیراه    یسرداران( قرار داشت به گارد شاه  -

  یدر اردو  انیامنظ  ن یا  . دادیم  لیپادشاه بودند، تشک   تیو حاکم  یامنظ  یگاه اصل  هیپشتون که تک   ریاقوام غ  گریو د
 برخوردار بودند.  یعال تیش یبلند و مع یشاه افغان از سطح زندگ

 
 " ۱۹۷۷-۱۹۴۷ -افغانستان  یاردو خی: کتاب " تار  یاصل ماخذ

 ی . و. گاتکوفسک وی:  مولف
 ۱۹۸۵: "ناووکه"، مسکو،  ینشرات مطابع

 ۶ -۵. ص
 "؛ خیاقتصاد و تار ،یمرکز یایو آس انهی: شرق م ی: "مطالعات افغانستان در اتحاد شورو یفرع ماخذ

 .۱۹۸۳، چاپ مسکو، ۱۹۵ -۱۹۴ص.   ن،ی: و. آ. رامود مولف
 : غوث جانباز
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