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يرال ولوک هرک د
سما لنرآ وا ېر

 يچ بدا هكل يك رصع ېد هپ ،يېك ل نكر مهم وي بدا ينسوا د يرال ولوك هرك د وا نف ديقنت د
 ولوصا وون هل نف هږاوخ ېد د يچ هيوب لاوكيل ينسوا ،ىد ىك تخم رپ ينوغه مه نف هغد ،هد ېلدنوم ايتړول
پ د ايب هرېت هپ ،يس ربخ هخلپخ دياب هلجم لباك د وا يمومو رال نف هغد دياب مه يك بدا هپ وت يلغا 
 د يچ هد اد مه رال همس وا هنل يراچ ېد د وخ ركف هپ امز .يك انشآ هبژ هلپخپ هرس نف يون ېد د يكنوتسول
 يراچ وا يرال ديقنت يون د يكنوتسول يلغا يچ ،يس همجرت وتپ هپ نيماضم وناداقن وروهشم وني د ايند يون
ك هدز يند هز هراپ هل دصقم مهم ېد د .يس هن هرېه هربخ اد ټروك دياب يك تضهن يبدا هپ ږومز وا ي 
 ،ىد ىلك ېي ېر سما رعاش فورعم هوي رپ يبژ يزېرنا د يچ نومضم وي لنرآ وهتيم داقن وتمان د ناتسلنا
 ىحم روتكود د هز يك نومضم ېد هپ .يس رېډ يسپ رون نيماضم يسغد يچ ىد اد يم دصقم وا موك همجرت
.موك هدافتسا هخ ونوكيل هل داقن روهشم ناتسودنه د روز نيدلا
: يربخ ۍمول

 وا ونالتا يبدا ورادمان وا وروهشم اروخ رپ هد ،ىد داقن ىلايمون رېډ وا فورعم وي ناتسلنا د لنرآ رسم
 د يرا سما د هد يك ديقنت يدنال ېد هپ ،ىد ىس يمان وي نف ېد د وا ،يد يلك هنوديقنت يدناب وناناولهپ
 يلاو هن د وخ ،يد ل رېډ راعشا ير د يچ يوك هراك اد ىد الثم ،يد يلك ه تيعون وا رادقم رپ وراعشا
 هل بلطم هغد د وا ييو بابسا وا للع يلاول د وراعشا د يچ يوك وك لنرآ .هد هن هتك هجرد مه ېي هلمال
: يسين يدنال ينتك هرك رت نايش ينيدنال اد رعاش د هراپ

.ىلاو هن هنادنوژ د رعاش د.۱
.مالك رپ هد د هزېغا وغه د وا ،اوخواش رعاش د.۲
.ينكيل نروك رعاش د.۳
.يد يلك ېي هت هد يچ هنوكيل وناولپخ وا ورلم د رعاش د.٤
.ىد ىك ركذ هغد د ېك وغه هپ يچ هنوكيل وناولپخ د رعاش د.٥
.هنوكيل ينروك ونيقفاوم وا ونيفلاخم د هد د هتسورو ينيم رت رعاش د.٦
.نيماضم يديقنت و وي يدناب وغه رپ وا حناوس يرمع قرفتم رعاش د.۷

 هل يوك هراك ه ېي تيعون مالك د وا لاوحا رعاش د يودنر بلاطم مهم هخ وداوم ولو وغد هل داقن       
 وينمول رت يوك ېي در يد يوس مالك رپ ېر د يچ هنوضارتعا يني ،يوك هسياقم مالك هد د هرس ونارعاش ورون
: ئروو همجرت نومضم يلصا هتسورو وربخ

***
 ېتفه ېود تافو رت ېر د و يصو وا ىرلم ېر رتسم د لاه كوربمپ د جربميك د يچ نوارب سميج

: و يلك يك بوتكم هوي هپ يسه هت نراو روتكد ېي هتسورو
 يراك يساد ،هتاپ هد هن مه هخن هوي هد د ،يراك نجمغ وا روت ىش ره سوا يك هوك هپ ېر رسم د

 لت راثآ هد د يك هړز هپ امز ،يړاوغ ىكنودېسوا وي سوا وا يلدېسوا يد هن كو رمع رېډ اد يك هوك ېد هپ يچ
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 ېك هصالخ هو هن هبژ ټروك هد ،ملخاو ين هب ي يرېډ مرل هليه دنوژ د يچ هلاك و وي اد وا يد يكنودېتاپ
 هد" .هو ېلووار ېدژن وا رژ اوخپ رورون رت همتاخ هلپخ ېي هخمد ،يد داي هپ امز ېي يچ ېراشا و وي رم
 لوډ هپ رعاش ايب وا ناسنا هوي د حناوس يرمع لو ېر د يچ ،يد يروت و وي "ېك هصالخ هو هن هبژ ټروك
 هنادنوژ هپ رعاش د هخ وتاملك وغد هل هتلد هز رم ،يد يلتو اد ًاقافتا مه هملق هل يكنوكيل د وا ،يد پ يكپ
موربخ نا. 

 ،و ىك رېت يمارآ وا تحار هپ مه ېي نودنوژ وا و هلاك )٥٥( رمع رعاش د تخو رپ ينيم د مه ه هك
 وغد رت ېي ترهش رم "ېك هصالخ هو هن هبژ ټروك" يك يرعاش هپ هد ،يد هخم و طقف راعشا لو هد د رم
ر اد ،و ړول وا رادناش رېډ وراعشا وخم وهرس يهجوت ېب وا لوډ هړاس اروخ هپ ركذ هد د نوسناج يچ هد ايت 
.يو ىك

 يچ يو لايخ اد هب وني د ،و ىك راكنا ېي هخ ينديل هل هغه د يچ هلتار دب يساد هنوسناج هل ېر د
 ينود ًاترطف نوسناج يچ ىد اد تقيقح رم ،يو يلكيل يساد هلمال هل تفلاخم يصخش هغد د هب نوسناج
 د نوسناج د مه هيجوت هغد وا ،يكيلو ه يد يك صوصخ هپ ۍرعاش وا تيصخش د ېر د يچ دولرد هن تقايل
 هوي يك باب هپ وغه د يد يلك يك ديقنت هپ ېر د هد يچ يربخ يړاوش يراش هغه .هد يفاك هراپ هل كيل هړاس
.يار هت سال هخ ونكيل هل لوك رگسم د يچ ،هتس مه حيضوت هلب

: يياو يسه لوك
 هرېډ هپ هد رم لكرو هتادداي و هت هد ام ون ،هوارپخ لاوحا وا حناوس ېر د نوسناج يچ تخو هغه"

."لتوغ لوسر هت ىاپ ونورايز ولپخ د وا هنورپخ ونوكيل ولپخ وغه د يزاوي يكباچ
 هنكيل هپ يرمع حناوس د تايز هغد رت وا ،و هن ىږوخاوخ هغه د ًاعبط ،يكو لاوحا ېر د يچ نوسناج

 هخ وتالاح هل نوسناج د هلپخپ يفاصنا ېب اد رم ،هكو يفاصنا ېب هرس ېر هل هد ون ،و مه يراولت رېډ يك
يياو يلاكمدرال .هوس هماكان يكلب ،هتاپ هوس هن لت وا هوس هراك :

 رپ نوسناج د ورون ورېډ مه هخمد يلاكم رت ،ىد حناوس ېر د كيل نيرتدب يك ونكيل هپ نوسناج د يچ
.يد يك هنوضارتعا تخس كيل هغد

 اوخ يره ېي هزانا ترهش يبدا د وا هوس هچرچ ۍرعاش د ېر د مه هرس فاصنا ېب هغد د نوسناج د
 : يياو نايم ،و ىل ىراس دانپ د ىد وكنوكيل حناوس ورون هخمد نوسناج رت يچ هك .هوس هرپخ هت

 د )رعاش روهشم( پوپ "يك وران هپ ېر د شوج دانپ د يك زاس هپ نلمدرو ارموه د ... لديلو ېيناطرب"
 وا وكنووك هرك انيو وا رعش د الپ يمول هپ هك ون ،و ىلدنوم مه ېي تيلوبقم ماع وا ،دولرد زرط ږوخ ۍرعاش
نم تود يدنت نيرو هپ  وكنو رعش د ېر كنو ېلغار هك ښوخ وكلخ وخ مظن )هريده ونابيرغ د( يجيليا ،ه، 
 يساد وا لك نايرا رېډ كلخ ۍرعاش ېر د يك ونارعاش ونيرخأتم هپ مه وا هكو هن ه لب ېي ېد هلېب رم
.لوس ېه هترو مه يكنوووخ يچ هو الج وا هلېب هخ ۍرعاش يجورم هل وا هسونأمان

 د ډروف م يچ هكل ،وينو ىا يك وړز هپ وصاوخ وا وماوع د رعش هد د هتسورو ينيم رت ېر د رم
ىږاك يسه ىكنوكيل دنوژ اي ىكنوكيل لاوحا مهود ېر :

 رنلاك وا ېر سوا وخ ،و لوډ لب ېي قاذم يچ اد اي هو هن يوس هجوتم نيرخأتم اي هت ومانراك ېر د"
."يرل هجرد هړول اروخ يك ونارعاش يقشع هپ ږومز

 ىلعا رېډ وخ هرسرو و هن تيلوبقم ماع مه ه هك ،وس مياق اروخ ،و يچ زار ره ترهش ېر د لوډ ېد هپ
 وا لك هن ښوخ وكلخ يك باب هپ ېر د هنوكيل هزيمآ ريقحت نوسناج د يچ و هببس ېد هل مه وا وس لو مالك
 هپ ېنامز نسوا د" : يياو يساد سبراف ميلورس ي يب يك ىاپ هپ ۍېپ يمسلتا د .هاو پ تخس ېي ىد
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."ىد فاصنا مه امز اد وا ىد ېر ىس ړو ۍوانرد د ولو رت يك ونارعاش
 ىد رعاش ىنمول هتسورو ريپسكش رت ىد يچ يراك هتار يساد ،ملول انيو ېر د يچ هز" : يكيل رپوك

 هيأر هلب ام يك صوصخ هپ هد د هخمد يچ يو داي هپ مه اد هب اتس يچ ييا ،وس ىاليو هترو ناشلا ميظع يچ
."مو بصعتم هز هتله رم ،هدولرد

: يكيل هتمس مدآ
"لم د ېرنا د يچ تسن عنام مك هراپ هل هد د ،يرل يناور وا تكازن پوپ د وا تمظع نرت يبژ يزېر 

و يد رعاش ړول ولوم ،يس للب وي هد يچ هربخ اد ر لكيل ه ...".
 ه يچ يك بولسا يرعش هپ" : يرل هديقع اد هراپ هل ېر د يك تخو سوا هپ شا نكيم سميج

ېيالوسرو هت ېجرد يړول تكوش وا ناش د هد ي".
د وم يچ سوا ه ل د انيو د ون ،لدېوراو دياقع وناهوپ د يك باب هپ مالك د ېررعش د ېي هلمال هل بوت 

 ېحيرق د وا توق رمع د يك رعاش هپ يچ وس ىاليو اد ايآ ؟وس ىالوچا ار هتك هخ ېجرد يړول يغد هل
 ښوخ هلمال هل يلاوږوخ د عوضوم د مه هغه و مظن وي هد د يچ يچيليا ؟يد ل مه ېي راعشا يچ ،و ل تدوج
؟و هن قحتسم يك تقيقح هپ وا هوس ببس ترهش د ېر د هعقاو هغد يزاوي ايآ ون ،وس ك

 هد يچ" : يكيل يسه ېر روتكود وا ،توو رېت هن ببس هپ ترهش د يچيليا رعش لپخ د وخ ېر هلپخپ
 مه ىاو ېوس ېلك رثن هپ عوضوم هغد هك .ىد هلمال هل عوضوم د طقف ترهش يچيليا د ليوو هرس تدش هپ هت ام
 هپ وا ىد رعش ىلك وي يچيليا يچ يلو ،هد ه هغلابم ه مه هربخ ېد هپ رم ! ىاو ېك هوخ وماوع هب
 ترهش د رعش هغد د يچ هد هن يريل مه اد وخ ،ىد ىك هراك قوذ يقيقح ۍرعاش د وماوع يك ولوك فيرعت
.ىد ىلدنوم ېي تيلوبقم دودحم ريغ وي يچ ،هد مه عوضوم هغه د لماع ىول

 .هد مه ايتر اد وا ،هد هن ،هنومن هنيرتهب رعش د امز يچيليا يچ هو يليو ېر هلپخپ يچ ىد اد دصقم
 وراثآ ورون هپ هد د هت يچيليا تبسن هنوتوق ۍرعاش د ېر د يچ يياو .ىد مه ړو فيرعت يلعا د رعش هغد رم
 يلپخ يغه هتريب ږوم سوا ون .ىد ړو ترهش رېډ د لوډ هپ رعاش هوي د ىد هتهج ېد هل ون يد هراك ه يك
؟ىد هن ىلاول وراعشا د رعاش قحتسم وا روهشم هوي د يچ و هت ينتوپ نخم

 يپسچلد لونايب يوانيو رعاش د هلپخپ وا ،لوك تامولعم يك وفارطا هپ اما ،يد ل اروخ ينكيل ېر د
 هراكار هت ږوم هنوتفص ىلعا هړز وا حور د هد د هنوكيل ورلم د يك باب هپ هد د مه وا هنوطخ لپخ ېر د ،يرل
 ،وكو روغ يك هربخ ېد هپ يچ هيوب ايب وا ولپو يك تيصخش لپخپ هد د يمول مه نايش هغد يچ ييا وا يوك
؟يلتونن يد هن ه يك رعش هپ هد د يدازآ هرېډ هپ يلو ؟يد دوجوم هن يك يرعاش هپ هد د تافص هغد يچ

: يياو و ېي تسود يچ لپمي رسم ،وروو تاليصحت هد د هب ىمول
"رت ًابلاغ يك اپورا هپ ېر س ملاع تايز ولوهره هپ خيرات د ،و ى نايسايس هك هد يعيبط يك ه 

 د هد د ،و رهام تسدربز وي ونايفلس د وو يتسول ېي خيراوت يلصا لو ايلايا ،سنارف ،ناتسلنا د ،ىدېهوپ
 ېي هنورفس يرحب وا يرب ،هو هخ هديقنت هل تسايس وا وتايقالخا وا تايعيبطلا دعبام د مه هخرب هيول وتامولعم
 )ونهوپ يعيبط( سنياس لرچين د ،و قوش رېډ ېي هرس ناوغاب وا ولړوج نادو ،ۍروصم ،شاقن هل ،وو ښوخ
 هد هديقع اد وناهوپ د وكدزخ د ،هدولرد هنيم ېي هرس )Entomology( وتارشح وا تايناويح وا تايتايح ًاصوصخ
 هنوتادداي يني هد د .لدولرد هن تامولعم ه اچ ېر رت تخو هغه يك صوصخ هپ ودنوخ د ناتسلنا د يچ
 هد د ،ېوك ه وخ تاعالطا يبدا هړاز ېر د يچ ،يوك هراك اد يوس عبط يد هن ال يني وا ،لوس هراپخ يچ
 وا هو ړول رېډ يك وتايسامح وا وتايفلس وا نف هپ نادو د وا شاقن وا topography ميمرت هپ ايفارغج د تاقيقحت
 ."و هوپ قيسوم د ه اروخ مه
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: يچ يياو شا نكيم سميج تايز ېد رت
 تعيبط د يچ ،ىد ىس ىمول يك ناتسلنا هپ ىد رم ېو وخ ينهوپ وا تاليصحت لو هغد ېر د"

ېېي ي ك هراككپ ېي هنورفس كډ فطل د رېډ ،ېكو يك ررقم هترو ېي دودح وا ،لل".
 اد هتلد سوا ون ،يرل هړا دادعتسا وا توق يدارفنا هپ اچ ره د مه تميق وا ردق ونك هدز وا وكنوتسول د

 دادعتسا يصخش لپخ د يدناب وغه رپ هن هد ايآ ېو يك ېر يچ ينتسول وا تاليصحت موك ،وې هربخ
.ييوار ه بوتړو يصخش ېر د هب هنې يربخ هد د ؟ېلوچاو يزېغا

 وناتسود يني هد هنوديقنت اد .وروو ينتك يديقنت ېر د يدناب وكلخ وتمان ورد رپ هب يك ورك يدنال هپ
: يياو يك باب هپ وطسرا د ىمول الثم ،يد يلك هرسرس هروغ هلېب يك وكيل يصخش هپ هت

 اروخ كيل وطسرا د يك ولو وغد هپ ،يد يلدنژېپ نيفنصم ينو ره ام يچ هسوا رت هد اد هربخ ۍمول"
 رپ باتك د هكل يوك لايخ يساد يكنوتسول يچ ،هد هنونل هكلك يچ و يساد يچ اد هلب ،ىد نار وا لكشم
ىد ،يلول تسرهف وي يچ ىا او يوس يلووژ ايند هلوقطنم يلووژ اي ه هرس هقطنم هل هد د يچ يلو ،ي 
 يظفل وا وربخ وونچوك وونچوك هپ ىد هل رېډ ون .ىد مه ىك داجيا زار وي ېي نف هغد وا هد هنيم هصاخ
 يرېډ هل هد همزال يچ هت ولاوكيل ويكنونل ولو هكل مه وا يوك وك وتو د ايب وا ،يوچا نا يك وتافالتخا
."يموم ناصقن هخ ينونل

رك د ېريياو يساد يك صوصخ هپ سي :
 وراثآ يبدا ورون هل يبژ ينانوي د وا هتس تاحلاص تايقاب ووابدا وناوخپ ورون د يك ءاشنا هپ هد د يچ"

وا زايتما مك هخ ېل هرس هن هلب هل وي يربخ ېي مه وا ،يرل هن هېوا ي كپ فالتخا هراكي رىد دن".
: يياو يك باب هپ ټراساورف د
 هن راثآ ېي هب ون ىاو هدز هنكيل هبژ ه هپ هد د هك ،ىد سوډوريه ېنامز يشحو ېوي د ىد يچ"

."ېو لوډ هپ وناينانوي وناوخپ د ينې هداس وا هنلپ وا رايز يتاذ هد د ،وو يكنودېكرو
 ىلعا يغامد هد د هخ وغد هل ،يد يلك ېي تبسن هپ ونت و د يچ ييأر يديقنت و وي ېر د ېو اد

 هغه هد د ږوم دياب ،و رعاش وي ېر رم يېدنر ه توق ينتسيخا وجيتن د هخ وغه هل مه وا تامولعم
 نيسار رعاش يوسنارف د هدېمون سيو يچ تسود وي هد د ،يد يلكيل ېي تبسن هپ رعش د يچ ولولو ينتك يديقنت
 ىاوس هن هز ون .هو هچوس وا هصلاخ يبژ رت ېنامز يلپخ د هبژ رعش د هغه د يچ،هو يلك هترو صوصخ هپ يبژ د
: يياو يسه ېر يك باو هپ يربخ ېد د ؟يرلو بولسا ه دياب )يزېرنا( هبژ ږومز يچ ىاليو

 رم ،يس هن ىالدېك هبژ ۍرعاش د ټروك هبژ رصع د يچ مس ىاليو ينود هز هلمال هل بولسا د انيو د"
 د ږوم سكعرب .يېك هن قرف يه ېي هرثن هل هرسرو يو هن كموك لايخ د هك مظن يبژ ېدد هك هد هلېب يوسنارف
 ريپسكش د ،يد يك تايز يكپ ورموره ېي ه وي يد يلكيل ه يچ اچ ره ،ورل هبژ هصوصخم هوي هراپ هل رعش
 لوډ لب هپ ېي هن وا يكيل ېي هن ،يياو هن ېي كو لب يچ يد يساد ريباعت رېډ هد د .يرل يې يساد مه هبژ
."يس ىادېك همجرت

 يك ناتسلنا هپ اچ يك رصع هپ هد د وا ،يرل دياقع هخاپ يك صوصخ هپ ۍرعاش د ېر لوډ ېد هپ
 د ېر د ږوم هخ وراكفا وروژ ورېډ وغد هل ،دولرد رظن رياغ يسه ېي هن وا .يك هراك يد هن ييأر يبدا يسغد
 ًارهاظ .وك هنايعم ه ل مه تافص يبلق هد د دياب ،لك مولعم وم هغد يچ وا وس ىالوك هزادنا وتافص يغامد
 د داتسا هوي لاه كوربمپ د يچ اد رم ،و ىس همشو ي وا جازم ىرن وا هنادكزان وي ېر يچ يراك يساد
 باب هپ هد د مه نسلكت ،دولرد ېي جازم هنيران د يچ يوتباث يسه ،هتسيخا ه هرم هلسپ هخ ولتك هل ېوك د هد
: يچ يكيل يك



٤

٥

٦

 يلت يروپ هد هپ يم وخ يلو ،ولياب يم دوجو مين وا موس هتاپ يزاوي هز ون وس رېت ايند رت ىد"
."... ېو

 هخ وطخ وغه هل ېي تنأتم ،لدولرد تافص يبلق وا فطاوع ه ېر يچ يراك هخ وتداهش ېد هل
ه رېدنك هترو هتسورو ګرم رت رالپ د نسيم د هد يچ ييد يل، س هپ ىد يك ونوكيل وغد هپ هكد هنيس ه 
.يېدنر تنأتم يقالخا ېي هخ ېملك يره هل وا ،يوكرو سرد تابث وا تنأتم

د ېر ك هرس وراكفا ولاو د ،دولرد مه رادرك وا هنم ،و ښوخ ېي توق يبدا رييملع هل هغه د ر 
 هخ اتس هز يچ : ليوو هترو ېر ىت رفس هپ نسلكن تسود هد د يچ )ع۱۷۷۱( هپ ، هلتار دب رېډ ېي هخ ويطلغ
 ! يرل ېي ناسنا وي يچ يېهوپ هن ترارش هغه هپ ىس هك.ېنيو هنو ريلاو يچ ىد اد مه هغه مرل شهاوخ وي
 ه يچ يك وراعشا هپ امز يچ ليو ېي هلپخپ ،هنام اروخ ېي ثيح هپ رعاش د وا ،دولرد مارتحا رېډ نيرډ د هد
ېهتس ي يرډ هل يم يلون ك هدز هخم ،يد ييرډ يچ : يكيل يسه هت تسود لپخ وي ېد د هرس رن 
 ءارعشلا كلم نيرډ يچ يك هربخ ېد هپ ىا لب ،هك يپ يرتس ېي هخ ولامعا ورون هل .هو رعاش طقف
: يياو يساد هي هك يس )بش يرال ئوپ(

 هل وراعشا ولپخ د يچ  رعاش يلومعم وي هكل ىد هړوان يساد هت ېبترم ېد هسال هل لمع لپخ د نيرډ
 ره د رظن هپ ېر د يچ يېدنر ار اد وا يراك ه اوخ يرادرك ېر د هخ ولو ېد هل .يو هړوان هلمال
: يكيل يسه يك صوصخ هپ مويه د ،هد هس تيمها يعامتجا وا ايتړول د هد د لوت وا بوتروژ يرادرك ناسنا

 هتاپ كله ىد هياپ رت رمع د دياب يچ و ىس هجازم شوخ وا ىدنت نيرو وا ىنودېدنخ يساد ىد يچ
.ىاو ىك هدز هپ ًاربج اچ تسول وا كلي هغد وا ىاو

 ،لدولرد لوډ يساد هپ تابذج هنادردمه هد رم ،و ىس دنورد وا غاك وا هديجنس پشب ېر لوډ ېد هپ
 هړاغ رپ ېلو د )كوسك( د ،و ماام ينم د وي ،يس ىاللب بوت يكو وا تفارظ  هرس وبول د ېي ىس يچ
: هياوو رعش يسه لوډ هپ هترووسډرواي نمربا ايزيوير د ېي ون ،و تسان

 ،هو انس هس يك وبوا هپ ،هدېلو ار نتسورو وناړو د ويركك رپ ورغ د وا ،وس ماام ون هدېولو يچ رمل"
 هغه راشبآ د ام ېدېل يكپ ېلغش وناړو د رمل د وا ،ېدېسرار يروپ ون خماخم رت ېي ېپ ېدږوا ېدږوا
 وا هو هلوخ هپ وا هرايت هغه وخ ،منيوو مه مږوپس يچ هتوغ يم هړز يېك لدېورا هن يريل هل يچ هدېورا غږ
."... هو ېلتونن هخار يك هړوس يرمق هشت هلپخپ

 هنافيرظ هناسا اروخ ېر( : يچ ليو هب لوپلاو سيروه ،يراك يخن تفارظ د مه يك وطخ هپ هد د
 لوت ،تفارظ ،هبذج ،تنأتم ،ركف ،ملع يچ هت رعاش وي ون .)ىد همر رو هت تفارظ ًاترطف ېي قوذ وا ،يرل كيل
 يدنر يكپ يخن هړوان وا ،وس نارو تعيبط هلمال هل ايتغوران د ېي رژ وخ ،لدولرد هدر اد مه ېر يد مزال
 وا ييديب هرس امز ىود يد يرلم رادافو امز تابذج لومز وا يزيپ": يكيل هلپخپ ىد )ع۱۷۳۷( هپ ،ېوس
 ىودنخ ،يووخ ام ىود يكلب ،يوك هن اد يزاوي ،يار هرسار هتريب وا ي رفس هپ هرس امز ،يييو هرس امز
."... هتسن رون يرلم ل اروخ اما هږاوخ هرس ږوم رت يك ايند هپ وا وي يزاوي هرس لت وخ ! يم يوړوغ يم

: لكيل ېي يسه يچ و هن ولاك )۳۱( د ال ىد ،و ىرلم هخ ءادتبا هل تفارظ هرس ېر د
 وا يان ل رېډ يچ ىد ېپار )ضيبا ىايلوخيلام( بوتنوېل نيپس يساد وي هت ام يچ ېېهوپو دياب هت"

: يكيل يسه هتسورو "ىد لاح ه رېډ وي هغد مه ايب وخ يدناخ ل رېډ
 يرتس هخ يش دنيآ شوخ ره وا يليه يره هل يچ هتس مه دوسا ىايلوخيلام زار لب وي هرس ېد د"

."... هتسن يك ايند هپ مسوم دوت لب ون هغد رت يچ هك ،يكار تاجن هخ هغد هل يد ىادخ ! يوپ
 د وواوق د وا ولتسوار طاشن د رثكا هب هد ،هلولولومز رو ولدېرېت رمع د عبط ېلدېړوغ وا تفارظ ېر د
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: يكيل هت نراډ يك وتخو وغد هپ دوېرپ هن ىد يلاو يزيپ وا بوتلومز ېد رم لك هنورفس هراپ هل كيرحت
.وس م ىد هتسورو يتشايم ېرد هغد رت ."مس م اي مكو رفس دياب هز"
 هنادنوژ د رم ،و يفاك ېي تليضف وا هنهوپ ،دولرد تعيبط ړو وا ه وي هراپ هل رعش د ېر لوډ ېد هپ

 هد( يچ ليو هب داتسا لاه كوربمپ د يچ ك ل رو لوډ يساد هپ ېي رعش هد د يچ وو يكنووبر يسه ېي لحارم
؟ىد ىوس رېت هن نودنوژ ېر رپ يچ هدېهوپ مه ېد هپ رم )ېك هصالخ هد هن هبژ ټروك

يچ يكيل يسه هت نسيلم مه هلپخپ ېر :
."ىالدېيو يس هن تايز ورو ورد رت هلاك د يچ ىد هكېس ېب يسه مه توق نيرتهب امز"
 : مياو هترد يسه صولخ اروخ هپ هز ،مكيلو ه رېډ دياب هز يچ يياو هتار هت" : يكيل هت لوپلاو سيروه

 ىالكيل يچ هېهوپو هت مكيل هنو ه هز يچ يس هېپ يساد هك رم ،ېي هب مكيل ،مس ىاكو هز يچ هتخو هغه رت
 هجهل  هكډ هتقادص د اد وا يودنر تحاضو اروخ هپ هلپخپ فيك يسفن لپخ ېر لوډ ېد هپ."... مس هن ېي
 هپ هرس ېر د يچ لاوكيل برطضم وي نيلرزيوس د Bonstetuon نويسنوب .ىد لوډ صاخ وي نايب د هد د
: يكيل يسه لك هراپخ هنوكيل لپخ هتسورو ېك باب هپ هنادنوژ د هد د وا ،و ىا وي تخو ه يك جربميك

 ،ېلوك هن يربخ هرس امز هلمال هل نا د ټروك هد ،ىد باتك ىوس رهم وا ىتغن وي هت ام نودنوژ ېر د"
 كله هكل ،ليوو هترو يك رعش هپ هد د ه ام هب هك مېغږو هرسرو يك باب هپ رعش د هد د يچ هو هزاجا هت ام هن وا
."هتوار هن ربخ هخ ونوش هل هد د رم هياوو ه وي مه هت يچ ليوو هترو ام هب هلك ،و تسان هتار هب هلوخ هپ

 رهز وا خيرت نودنوژ ېي هلمال ېد هل ون ،دولرد هن ډاډ يه يك هنادنوژ هپ ېر يچ يرل هديقع لاوكيل اد
 نيس رم .و ىوش ىلغ وا پ ... وا وباتك د هكل يك اضف ېلغ هپ جربميك د وا هدولرد هن مه هنيم ېي هك و دولآ
 وا طونق د ېر د وا ينم هن هربخ نويسنوب د و نار رپ رېډ مه وا ىد ىلغار ىدنال زېغا رت ېر د رېډ يچ ويب
 اديپ رعش د رېډ مه هرس يلاو هداعلا قوف وا بوتزاتمم د هك ،ي تيلباق هنارعاش لپخ هد د تلع ۍديماان
.و هن ىكنووېز رعش وا ىكنووك

د كلخ يني ل د ېر سرقن ىغوران ىثوروم هد د تلع اوزنا وا ولدولرد رعش م ،يروغ هپ هك ر 
 ىكنويو رېډ مه ينوغه رم و هغوران رمع لو رليش يچ" : يياو ييئو هك ،ىد هن تلع يلصا مه اد وروو
 هوي نودنوژ لپخ هلپخپ پوپ ،يرل تلاخد ل اروخ يغوران ونارعاش د يك يلاورېډ اي يلاول هپ رعش د ون "و رعاش
 د ېر د ون و رېډ اروخ تيلاعف يبدا هد د يك هنامز وا رصع هپ ېر د مه هغد د هرس رم ،ي يغوران هدږوا
 رثن د رم ،و ىوس اديپ رعاش هروم هل ېر : مي رد هز ېي هتلد رم ،ىد راك نار مه للپ تلع يلصا شوماخ
 تسارف وا مهف وا تناهذ ناسنا د ىا رپ وتوق وروژ د حور وا هړز د ناسنا د يك رصع هپ هد د ينعي يك هنامز هپ
 ۍېپ ېد ،ېك هد هن يلايس هرس ۍرعاش د ايند د يك ناتسلنا هپ نرق مسلتا ظاحل هپ راواديپ يبدا د وا و دصقم
 اوخ يلالدتسا وا يغامد هلمال هل ترورض هغد د مه وكلخ وا ىد ىك اديپ رثن ىلېپس وا فاص ،ناسآ ،هداس وي
 پشب ۍرعاش د يچ ېر ون .هياو هن ېي رعش ينعي هلوك هن ېي ينامجرت نسح وا لامج وا تقادص د دولرد ليم هت
 ېي هن وا لك هراك هن راكفا لپخ هد مه هرس وعلاطم وړول د وس هتاپ يزاوي يك رصع لپخپ دولرد غامد وا هړز
 يږوخاوخ وا يدردمه ونيرصاعم د وا رېپاچ ىلدېړوغ وي هراپ هل ولول د ېحيرق د هد د .تسيخاو ين دنوخ
 ىلدېېز لاك هغه هپ هك و ىلدېېز نولم يچ ىاو ىوس اديپ لاك هغه هپ ېر هك ،هو هن هړاود هغد وخ هو يرورض
 د هب ون ،يو ىلدېېز )ع۱٦۰۸( هپ يچ ىس هغه ىاو ىس زار لب ىد هب ون و ىوس اديپ Burns سنرب يچ ىاو
 مه هب ىس اد ،يو ىكوز )ع ۱۷٥۹( هپ هك رم ،يو ىوس رثأتم هروپ هخ وتاناليم وترا يبدا هل رصع د تبزليا
.و هن يساد ېر وخ ،وس بالقنا ېسنارف د ېي ىاپ يچ ،يو ىوس رثأتم هخ تينهذ يناسنا هغه هل اپورا د

 هد د يچ ييا ،ىاو ولاك ولش د مه ېر يدنوغ سنر هك ،هدېك عورش بالقنا سنارف د يچ تخو هغه



٦

۷

 هت ايند هتخو ېب هرس ونودادعتسا ولو ولپخ د ېر ون .ىاو ېوس هراك مه يتفش وا ىلاوترا وي يك رعش هپ
.و ىلغار

 وا رېپاچ يساد رم ،وو يكرو اياطع ه ترطف هت هد ،و هتخا الب هغد هپ مه رلپ رصاعم لب وي ېر د
 اوه يساد هوي يك تخو هغد هپ ،وس هتخا هنيډاډان وا يماكان هپ يدنوغ ېر د يچ لوس هراك يك هنيمز يسه
 ،هن هولپ هل رادقم د هت رعش ېر د .هلولچو هن هبژ وړاود ىود هك ون لدېړوغو هپ رلپ هن وا ېر هن يچ هلتولاار
 هنارعاش د پوپ د ىد ىدنال ېزېغا رت رعش د نيرډ د ىد ،هواسرو ناوات رصع لپخ مه هلمال هل تيعون د يكلب
 وا ويطلغ هل رم ،يد يك ېدافتسا ېي هخ يلاوترا يظفل هل رصع ېد د ،يد يك ږوغ هپ ېي ېنازا غږ
 د وا رعش د پوپ وا نيرډ د يچ : وياوو اد هب ون وكو ديقنت هنافصنم ږوم هك .ىد هن غراف مه ېي هخ ووايتموا
 د رعش يقيقح اما ،هو يك ړوج هرس يك نهذ لپخ هپ راعشا لپخ ىود يچ ىد قرف يساد نم رت رعش يقيقح
 يياقترا ،ىد لېب هرس ېي بولسا يبژ د ،يرل هرس مه ريپوت رېډ يرعاش همسق هود اد وا ،يزوار هخ حور اي هړز
 رېډ مترپ وا باختنا وظافلا د "يرعاش هن ،هلولك عوضوم ىود" : يد يليو يچ هتروسډرو هك ولا هد هلېب ېي هياريپ
 د ىود رم ېو يك سال هپ پوپ وا نيرډ ونارعاش وكالاچ وود د ېي ياو وا ،هواك ېي ظاحل تحاصف د وو
 يچ هد يساد هبژ ونارعاش يقيقح د سكعلاب ،هديل لامج يونعم ېي هن للت هن روژ ،توك خم نرېسرب ونايش
 وا رورض مه هغد وا هد ءاقترا وتايوتحم د هړز د رعاش د ېي ءاقترا يياو مه رعش وا يو يك رظن هپ مه ېي عوضوم
 وروژ اروخ هپ هنادنوژ د يچ ېېسر هت اچ هغه لوق هپ نوسرميا د هبترم اد رعش د رم ،يد يكنودېك هراك ًاترطف
 لو ."و رعاش نرق مسلتا د ىد ،هي ؟ىد ىك رعاش لوډ يساد ىد ايآ رصع ېر د رم" : يوك ودنوژ يك ولت
 : ئروو عارصم اد تمس لو د هلپخپ يسات رم ،يوك ديقنت يدناب وصقاون يرصع وغد وني رپ ېر د تمسا
 ،هتس باختنا هنارعاش وظافلا د ۍېپ يرثن د ږومز يك هغد هپ "يد يكنوهو ېپ هنوغږ زيخ ترسم يك ناپوت هپ"
 عارصم هوي رعش قيقح د ون هليوو هغد وم يچ ايب .ىد لطاب لكلاب هولپ هنارعاش هل رم ،ىد فلكترپ ىد غيلب
 صقاون رېډ رعش ۍېپ يمسلتا د لوډ ېد هپ ."يك هراوه هپ وپ ورورغم وا يشحو د": يياو ريپسكش ،ئروو
 ،ىد هراك ه مه يك يرعاش هپ ېر د نر د رصع د هلمال هل ءاقترا يقيقح وا باختنا د وظافلا د لدولرد
: يياو هلپخپ ىد .هتسن هربخ مه ېك يلاو هروغ هپ وا ،و لتا يبدا رصع لپخ د ېر مه هغد د هرس رم

."ىد مه ناسآ وا كډ همنرت د وخ ىد رصتخم رېډ بولسا امز يچ"
 يك هلډ هپ ونيرصاعم ولپخ د يكلب ،ووك هلترپ هن هرس ونالتا وړول اروخ د ۍرعاش يسيلنا د ېر د هب ږوم
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