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 5از 2

 لنډ تأریخ« ۍطرف ېب» د افغانستان د

 

وای، د خپلواک افغانستان لمنه به ال ډېر پخوا ټوله ۀ زړور جنگیالي نـ  افغانانډیپلوماتان او  ماهرکه افغان مشران 

اد چې الکسندر په ی ښه دهپرته له دې چې دلته د لرغوني افغانستان د بډای تأریخ په باب مکث وکړو،  [1].سوې وای

راولو چې د خپل عصر د امپراتورۍ د خورا پیاوړي او پرمختللي پوځي ماشین په لرلو سره په دې هـېـواد کې له 

ز 2012ز کال په لومړي او د  200۵د خپل د  «Frank L. Holtفرانک ل. هلوت » کوم برخلیک سره مخامخ سو.

 Into the Land of Bones; Alexanderد هډوکو په ټاټوبي: الکسندر په افغانستان کې »کال په دویم چاپ کتاب 

the Great in Afghanistan»  :د لرغونو زمانو له ډېرو پخوا وختونو راهیسې د ستر الکسندر برخلیک »لیکي

 د هم ي چې د کړاونو په دې ټاټوبي کې به د امریکا تکلوایموږ ته په ډاگه  او زې خپرويپه دې هـېـواد کې انگا

د هولت پوهان دی موندلی.ۀ آزمایښت په بټۍ کې راگیر پاتې سي؛ اوولس کاله تیر سول، خو جگړې ال تر اوسه پای نـ

افغان لومړۍ او دویمه جگړه،  –ز کلونو کې د انگلو 1۸۷۸او  1۸۳۸پر افغانستان باندې د الکسندر لښکري برید، په 

ز کال پورې د امریکا جگړه له یو بل سره 201۷تر  2001ي جگړه او له وز کلونو تر منځ د شور19۸9 -19۷9د 

ـې ئباب  غبرگون په یو شانو پر وړاندې د افغانستان د پرگنو هماغه پرتله کړې او د تیریگرو د کړووړو او د تیریگر

 [2].ې دهوړاندې کړ شننهحیرتناکه 
   

گنگه میله »په  وه د درییم داریوش تر واکمنۍ الندې چې د هخامنشي سترواکيالکسندر م.ز کال کې ۳۳1په 

Gaugamela » ورپسې  دړې وړې کړه؛« ژباړونکی –په عراقي کردستان کې د ضحاک ښار ته نــېـږدې »کې

پسې راغی، په نیولو  «Satibarzanesستی برزینس »و ا« Bessusبیسس » دوه وو جنراالنو  دد درییم داریوش 

 د باکتریا لور ته راوکاږله. –ز. کال کې د افغانستان  م. ۳2۵ددغو دوه وو جنراالنو د تعقیب لړۍ د الکسندر پښه په 

که الکسندر وکوالی سول د دوه وو کلونو په ترڅ کې د مصر په گډون ټول منځنی ختیځ د سترگو په رپ کې تسخیر 

راگیر پاتې سو. له دغو  او کړاو کې ې اللهاندۍسخت په کړي خو د باختري قومونو پر وړاندې د دریو کالو لپاره

ۍ تر وروست کړ چې د چا خبرهستړی ستومانه  اسېدلښکر  ماتـېـدونکیۀ نـقومونو سره اوږدې جگړې، د الکسندر 

ا ـې ال دئبله  او او مات کړ ناتوانهـې بې حده کسوری، ئراووست؛ ان تر دې چې په خپله الکسندر  ـېئ سلگۍ پورې

خپل نـېـږدې راویان وایي چې الکسندر په دغو جگړو کې خپل عقل له السه ورکړ. د بـېـلگې په توگه په دې ۀ دد چې

، ۀد دسیسې په تور او شک وواژ «Philotasفیلوتس »الکسندر خپل تر ټولو نـېـږدې دوست او مرستیال  مودې کې

ر پ»یعنی خپل زښت ډېر متجرب او پالیاله/ وفاداره جنرال  خو همدې وژنې الکسندر اړ کړ چې بل قتل هم وکړي

                                                           

1 - Cronin, A.K. A Sustainable Approach to Afghanistan: Neutralization. Chapter 1۳, p. ۳۷5.  

Sustainable Security: Rethinking American National Security Strategy; Oxford University Press: 

40۷ pages. December 2016. 
 
2 - Holt, F.L.  Into the Land of Bones; Alexander the Great in Afghanistan. University of California 

Press Ltd.  ; Berkeley, Los Angeles, London: p. XV. 2005-6 and 2012 by The Regents of 

University of California. 



  
 

 

 5از ۳

ـې ال دا چې الکسندر په خپله خپل ډېر گران ئپورې ۀ چې د فیلوټس پالر وو، ووژني. په زړ «Parmenionمینین 

« د سیند پر غاړه – Granicus Riverگرانیکس »ز. کال کې د  م.۳۳۴ـې په ئژوند ۀ او نـېـږدې ملگری چې دد

وی تر د »دغه جگړه «. ژباړونکیدا سیند د معاصرې تورکیې په چناق قلعه کې موقعیت لري ۀ  »وواژژغورلی وو، 

– Troy – الکسندر چې زغره واله خولۍښار په کنډوالو کې رامنځته سوه،  يد نړېـدل« اناتولیې – ېتورکی ېمعاصر 

د الکسندر سر په گرځـېـدو سو، په  چېۀ سر په تبر وواهـ رپ د جگړې په لړ کې یو فارسي شهزادگيـې پر سر وه ئ

سر  او ـې د شا له لوري پر سترواک الکسندر راودانگيئدې اثنا کې بل فارسي شهزادگی رانــېـږدې سو او غوښتل 

راغی او د  «Cleitusکلیتس »ـې له تنې څخه بیل کړي چې یو ناڅاپه د الکسندر زړور او له سره تیر ملگری ئ

ـې د فارسي مهاجم اوږد سوی الس په هوا کې له بیخه پریک کړ؛ الکسندر تر دې دمه د راغلې ئسترگو په رپ کې 

    ۀ.ضربې له کبله واگڼ/ گیچ وو او په رېـږدېدلو پښو ورو ورو شا ته کـېـد
 

د  «ژ–نعوذ باهلل من ذلک »چې « الهام وسو»کې  «oracleاورکل » ته په ۀ الکسندر په مصر کې وو، هلته د

 پرمهال کې د خپل یرغل« افغانستان»په ځانگړي ډول په باختریا الکسندر  لري، له دې نیټې وروسته« خدایي مرتبه»

ندر له ځانه څرگندولې. د الکس ـېئ ویلو نښې واو د اپالت اخته وو توهم او پارانویاپه عقلي اختالل یا په پرله پسې ډول 

وو، پلوتاریک د خپل استدالل په لړ کې وایي،  «Plutarchپلوتارک »وارث او ځایناستی وو ۀ یو جنرال چې دد

وو چې ستړی او ستومانه سي او یا د لښکر له سپهساالرۍ څخه الس پر سر سي، نوموړي ۀ الکسندر داسې څوک نـ»

 ـېئکړل، د اله گولو او پاڅونونو په دړې وړې کولو پسې به روان وو، مخالف غورځنگوال به  کالبندبه ښارونه 

او سغدیانې  )یعنی مزار(«ِ  Maracanda»، َمَرکنډې «بلخ»لې، د باکترا ړـې دړې وړې کئشړل، او اله گولې به 

په  – hydraیدرا اه»د ـې ئغوښتل  اللهانده وو ته به وایې چېداسې  تل  ـنو سردارانو پسې بهئپه خا« سمرقند»

بل گوټ څخه په دوه ځله ۀ خو دا سرونه به بیا له یو پریک کړي،سرونه « ژ –یوناني اساطیرو کې یو نهه سری مار 

  «[۳] نور پریړوالي راپورته سول.
 

تیاوې ځانگړ يستروالاو  توبد متمدنـې ئمخامخ سو نو په چار چلند کې له بې شمیره ستونزو سره کله چې الکسندر 

همدا حالت ددې المل سو چې جنگي جنایاتو  ؛ـې ناکامۍ، غچ، غضب او قهر ونیوئاو ځای  ېسو ېله یوې مخې ورک

ـې له توپیر پرته پریک کړل او په ځینو ځایونو کې ان جنوساید ئته الس واچوي، د ماشومانو، ښځو او بوډاگانو سرونه 

یرې بې وزلې او لۀ په الس او د افغانستان په شان یو« وحشي بربرانو»د سوای کوالی خپله ماته ۀ وکړ. الکسندر نـ

له  ۀپه وروستیو ورځو کې دد د الکسندرپه افغانستان کې سره سره  ټولو هـېـواد کې پر ځان ومني. خو له دېۀ پراتـ

 يـې د یوې پوالدئزه د زړه ورو او زمریو په ټاټوبي کې داسې راگیر پاتې یم چې هر گام »خولې روایت سوی چې: 

دې نړۍ ته یوازې یو الکسندر راوړی دی، خو دلته « یونانیانو»څاه په شان زما د سرتیرو پر وړاندې خنډ دی. تاسو 

  «[4] ـې ځان الکسندر بولي.ئپه دې ټاټوبي کې هر یو 

 

                                                           

۳ - Plutarch: Symposiacs, in The Complete works of Plutarch: essays and miscellaneous.  Crowell 
Pub. New York Vol-VI, 1909. 
4 - Historiae Alexandri Magni (Histories of Alexander the Great) Book by Quintus Curtius Rufus, 
2005.  



  
 

 

 5از 4

 Alexander the Great inستر الکسندر په افغانستان کې »په خپل کتاب  Frank L. Holtفرانک ل. هولت 

Afghanistan » حاد یانو، شوروي اتوپه افغانستان باندې تحمیل شوې جگړې .... لکه د الکسندر، برتان» چې...مني

ـې په ئـم لري چې شگون به ئد متحدو ایاالتو جگړې له ځان سره داسې ښکاره او برجسته عال او اوس د امریکا

نوموړی د استدالل په ژبه وایي : سره له دې چې په لومړیو کې ددغو تیریو بهیر سم « [5] وي. ۀنـ ۀراتلونکي کې ښـ

داسې یو عملي بدیل ورته ومومي چې د افغانستان  چېدی توانیدلی ۀ تر اوسه هیڅ زبر ځواک په دې نـ»پر مخ ځي خو 

 دی وایې :« یوه درملگره نسخه وبولو.ـې ئو ته یو ویجاړیوران

 

 لککنترول لپاره د مهال او سرچینو اټ د سیمې د تسخیر او

 ټولې اټکلیزې شمیرې یا تخمینونه باید دوه ځله نور زیاتې سي -1

 تکرار، د اړتیا له مخې -2
 

حالت  ۀـې په پلنډۍ یا باتالق کې راگیر سي او هغـئکله چې پښه »پوهاند هولت د خپل استدالل په دوام زیاتوي چې : 

اتیژیو دوه ستر دخروج د سته، هڅه کوي چې خپل تلفات د وتلو یا ۀ ـې د گټلو چانس نـئته ورسـېـږي چې پوه سي نور 

 : پای ته ورسويله الرې 

 

 کړ، برتانویانو او شورویانو و«لیکوال - الکسندر»دی چې  هماغه کار ته تگ، دا شا ځای یوله بې شمیرو تلفاتو سره  -1

  ځای کول، هماغسې چې الکسندر وکړلد تل لپاره د نیواکگر ځواک ځای پرپه سیمه کې  – 2
 

ې ک ټکي ۀپه هغـ« ژ -امریکایان»نن موږ » په دوام د خپل کتاب په بل ځای کې زیاتوي،  غو خبروپوهاند هولت دد

م.ز کې ۳29ز کې برتانویان او یونیان او مقدونیان په 1۸۷9ز او 1۸۳9ز کې شورویان، په 19۸0یو.... چې په 

 شورویانو ...ته په کتنې راټولو شویو تجربو کالو  ۳00د د روسانو پورې دا چې نوموړی زیاتوي چې ۀ په زړ« ول.

په شرایط  ېکمخکې له مخ الندنيمسلمانانو د ټاټوبیو د بریالیو نیولو او د سیمه ییز مقاومت د تس نس کولو لپاره  د»

 : څرگنده ټاکلي ول
 

 گوښي کولاغـېـزمنه  ېد سیم – 1

د هغې وړتیا له منځه وړل چې دوی ته د یوموټي توب او  ډولله منځه وړل په ځانگړي ۀ د سیمه ییز مشرتابـ – 2

 ورکوي توانیووالی 

ه پد سیمه ییزو، ټولنیزو او اقتصادي بنسټونو د هر ډول مقاومت د مخنیوي لپاره د ولسي مالتړ مال ماتول چې  – ۳

 «[6].تر السه کیدای سي سرهمنځه وړلو له 
 

وو؛ دغه مهال نوموړی ستړی او ناتوانه سوی « کلن ۳۳بل روایت په »م . ز. کال کې شپږ دېـرش 2۸۷الکسندر په 

تلو حالت ته په کۀ ډاډ له السه ورکړی وو؛ دغـ« مقدونیانو او یونانیانو»ـې پر ځان ئوو، د زښت ډېر لیونتوب له السه 

                                                           

5 - Holt, Frank L. Into the Land of Bones, Alexander The Great In Afghanistan. Forward by Peter 

Green; University of California Press; Berkley, Los Angeles, London: pp. 1۸-19.  2012.    
 

6 - Ditto. Holt, Frank, L. p. 106.  2012 
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 ؛ۀورساو ابیلیون تهـې بئالکسندر د خپل بیرته تگ الره د بلوڅستان او فارس د سمندري څنډو له الرې لنډه کړه او ځان 

 سیاست باندې د پای ټکی کښـېـږدي.په لښکري بریدونو او ولس آزاره ۀ مرگ وکوالی سول چې ددۀ دد
 

غوښتل بـېـرته خپل ټاټوبي مقدونیې ته الړ سي. مات الکسندرۀ ستړي ستومانه او په زړ ،له دومره جگړو وروسته

په ماڼۍ کې وو چې هـېـواد ته د ستـنـېـدلو  «Nebuchadnezzar IIنبوکد نزر دویم » د  کې الکسندر په بابیلیون

 ـېئ، کله به سره په خبرو بوخت وو « Nearchusنیرکس »؛ الکسندر له خپل سمندري آدمیرال ۀـې نیوئچمتو والی 

کړو.  یگڼ نژادي او گڼ فرهنگي تمدن په لمن کې سره یو ځاۀ چې څنگه کوالی سو آسیا او افریقا دواړه د یو پوښتل

غیر مخلوط شربت له څښلو وروسته ناروغ سو ان ۀ د روایت له مخې الکسندر د یو«  Diadorusدایا دورس »د 

ـې په لږ ځنډ کې د خپل مشر د مرگ په باب ترهوري سول، له همدې ئتر دې چې نور له خبرو پاتې سو. سرتیري 

ږي او یو یو دې د الکسندر له مخې تیر سي، ـرېکبله ول چې سرتیرو ته اجازه ورکړل سوه چې په کتار کې سره ود

 ـې ورسره کوله.ئاو خدای په اماني  ۀکاوته په چوپه خوله په ناهیلۍ الس پورته ۀ الکسندر هر یو

 ـېئخپل تأریخ په خپله جوړوي او ماتوي « برخلیک جوړونکی انسان» تأریخ له پیله تر ننه ښودلې چې  د نړۍ

 کله چې د مهال او زمان د تلې شاهین د آسمان د تشیال په ناپایه تورتم کې په خوځښت راسي خو

 )بشیر احمد زکریا(. والی سيلتوپیر جوړته  چا بختکوم ۀ او نــ« برخلیک»چانس  بل ۀهغه مهال نو نـ

      

 مه برخه پایپنځد 

 نور بیا

 

 

 تذکر: 

 هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند، می توانند با "کلیکی" بر

 .عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند

کړی« کلیک» باندی،« لینک»دی لیکنی د لمړی برخی د لوستلو د پاره پر الندنی د   
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_b_de_afgh_daayemi_betarafi_1.pdf 

کړی« کلیک» اندی،ب« لینک»برخی د لوستلو د پاره پر الندنی  دویمیدی لیکنی د د   
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_b_de_afgh_daayemi_betarafi_2.pdf 

کړی« کلیک» باندی،« لینک»برخی د لوستلو د پاره پر الندنی  یمیرددی لیکنی د د   
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_b_de_afgh_daayemi_betarafi_۳.pdf 

کړی« کلیک» باندی،« لینک»برخی د لوستلو د پاره پر الندنی  میڅلوردی لیکنی د د   
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_b_de_afgh_daayemi_betarafi_4.pdf 

 
 

 برخه(مه ځپنافغانستان دائمی بیطرفی )د 
zekria_b_de_afgh_daayemi_betarafi_5.pdf 
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