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 ټولوæÇ ßÇ نيكولو مكياæيلې
 

Ñسيدلو پر مهاæ áليكل شو. Ïغه Çثر ÓæÇ هم پر څو توكميزÒ   æ كاá په فلوÑينس كې Ï ميديچيانو بيا ßÇæ ته١٥١٣ټولوßÇ په 
 لپاåÑ هومرå ګټوìÏ Ñ لكه Ï لومړí چاپ پرمهاá چې يې æ. همدÒÇÑÇ ټولوÏ ßÇ سوÇÏګريزæÇ æلسونو æ Ïلكې ساتلو ساتلو

Ï چې ¡åÑلپا íÑÇæÇ Ï æستونز æÇ كولو åÑÇÏÇ Ï شركتونو æÇ æÑÇÏÇ بېالبېلو Ï æÇ مخامخ  مسئلو åسرÑæ äÇمشر íÑÇÏÇ ې عصرÏ
Ò كاÏ á ١٤٦٩مكياæيلې Ï سياستپوهنې بنسټ ÇيښوæÏنكى بلل كيږí. هغه íÏ  Ï¡ يو ښه الÑښوÏ .ìÏ Ï كتاÈ ليكوáÇ نېكولو

Çæخيسته چې په ترڅ  Ò پوÑې يوÑ åسمي Ïندå پرغاړ١٥١٢å څخه يې تر ١٤٩٤فلوÑېنس كې Òېږېدلى ìÏ. له كاá  مې په ÑÏېيمه په
Ò كاá په فلوÑينس كې بندí شو æÇ بيا له بند خالæÇ Õ ١٥١٢ كې يې په ګڼو æÑÇپايي ÑÏباæÑنو كې ماموÑيتونه ترسرå كړá. په

يې Ò  Ï كې١٥٢٧بيا هلته يې Ï يو شمېر نوæÑ مهمو ÇثاæÑ ترڅنګ Ïغه Çثر هم æليكه. æÇ په كاá  ساä كاسيانو كې مېشت شو چې
  .مه له Ïې نړۍ سترګې پټې كړې٢٢جوÏ ä مياشتې په 
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 عبدÇلباíÑ جهاني نه يوå نړۍ مننه¡ Ï هېوÏÇ له æتلي ليكوáÇ¡ ژÑæنالېسټ¡ موæÇ ÎÑ خوږژبي شاعر
æÇ ختæ يې خپل åسر åسر ææياتو بوختياÒ كړ¡ چې لهÑæ ژباړې ته íيزÑهغه څلو ßÑÇپېټر Ï فكر  

 .åÏ چې ليكوÏ áÇ كتاÈ په پاì كې æÇÑړې
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  ÇفغانستاÏ ä مكياæېلې په سياسي فوÑمولونو كې
 
 

Ï چې íÏ نه äساينسي هغو په شا Ï ېÑټولنيزې چا æÇ سياسي  Ï .ې شيÑÇæÇ æÇ سطه حلÇæ مولونو پهÑفو íæكيميا æÇ ياضيÑ
ډلبندۍ æÇ پايلو كې æخت æÇ شېبې¡ ځاæÇ ì ځايګى¡ ÇحساساæÇ Ê عوÇطف¡ ضوÇبط æÇ  سياسي Ç æÇجتماعي پېښو په

ټاكلو علمي فوÑمولونو ٰ ÇستثنÜاÇæ æÇ ÊقعاæÇ Ê نوÑ ډېر مسايل خپل خپل Çغېز لرí. خو ساينسي مسايل بيا Ï خپلو ÇæÑبط¡
هغه ټولنيزې پېښې چې په متوÇتر ډÏ áæ تجربو له  تابع æÇ íÏ پوÑتني ياÏ شوí مسايل په كې Çساسي نقش نه لرí. خو

 Çجتماعي فوÑمولو تابع ګرځي. متلونه æÇ ځينې æلسي Çصطالحګانې چې æ Ïلسي æÇ ټولنيز البرÇتوæÇÑ åÑÇتلي Ï ¡íæ يو لړ
æÇ حل Ï مسايلو æÇ النجو ¡æجتماعي ستونزÇ Ï ìÏ پرله پسې تجربو نچوړ Ï åÑند لپاæجتماعي  ژÇ åÑغو åÑلپا ÊثباÇ

ژæند يوÇ åساسي برخه åÏ هم Ï پرله پسې تكرÑæ æÇ ÑÇته  فوÑمولونه íÏ. سياسي مسايل¡ پېښې æÇ كړكېچونه چې Ï ټولنيز
ته ÇÏ Ñæخلېږí. سياستوÏ áÇ سياسي پېښو له Ñæته Çæلي څخه Ï خپلو سياسي موخو Çæ  Ïلي له مخې مشخصو فوÑمولونو

شاليد æÇ مخ ليد ته æÏمرå  كولو لپاÏ åÑ يوې تجربې په توګه په Âني ډáæ ګټه پوÑته كوí خو Ï پېښو تحليل¡ شننې¡ ترالسه
íÒننوÑæ پېښو تل ته Ï بيا äخو سياستپوها .íفكر نه كو ÊياÒ  تهÑæ ګڼو سياسي پېښو له Ï كې ìپه پا æÇ íفكر كو Ñæژ æÇ

æÇ تلونكو پېښوÇÑ Ï لي څخهÇæ íæجوړ áموÑيو سياسي فو åÑحل لپا Ï النجو.  
ÇÏ ځانګړتيا áموÑفو Ï ې سياسي پېښوÏ Ï  ټولنو æÑنو Ï بلكې íæ ړæ تطبيق Ï ټولنه كې åحدÇæ åې په يوÒÇچې نه يو íæ

چې ÑÇ Ïستو په  ترې ګټه پوÑته كولى شي. سياستپوهاÏ ä مقدæني سكندÏ Ñ برياليتوÈ غټ ÒÇÑ په Ïې كې ګڼي سياستوáÇ هم
له سياسي فوÑمولونو څخه په ګټې Çخيستنې Ï نړۍ  شاÏ ä يو ژÑæ فكرí سياستپوÇ åفكاÑ يې تر شا پرÇته ææ. سكندÑÇ Ï Ñستو

Ï ÏÇهر هېو Ï .æ ìچې  پر فتحې بريالى شو æ همغه áموÑسياستپوهانو سياسي فو Ï لويې بريتانې Ï åÑيلولو لپاÇ æÇ نيولو
ګوÏ ÆÑ برياليتوÏ .  ÒÇÑ È نړۍ هر بريالى سياستوáÇ چې�بېل يې كړÇ åيل يې كړæÇ �å ياهم �Çæچوå حكومت æكړå تفرقه�

  .كړíÏ í يې په همدې كې ìÏ چې Ï سترæ سياستپوهانو سياسي تيوÑۍ يې عملي
سياستپوìÏ å چې نوã يې تر هر چا ÒياÊ ځلېدلى Ï æÇ  نېكولو مكياæېلې Ï نړۍ Ï ډېرæ سترæ سياستپوهانو په جمله كې هغه

ìÏ Ñخو áنړۍ پر سياسي چاپېريا.  Ï ېلېæ١٤٦٩مكياÏ æÇ ېږېدلىÒ ېنس كېÑېيمه نېټه په فلوÑÏ مياشتې پر Ï مې Ï áكا ã 
عمر ډېر كلونه يې په ÑÏباÑ كې پر   كلونو په عمر له نړۍ څخه سترګې پټې كړ٥٨Ï .íÏ íمه نېټه يې Ï ã٢٢ كاÏ á جوä پر ١٥٢٧

كړíÏ í. همدې عوÇملو ìÏ په سياسي چاæÑ كې Ï پوåÑ تجربې æÇ  سياسي چاæÑ¡ سياسي مطالعې ÑÏ æÇباíÑ النجو كې تېر
ژÑæتيا ته  ÑÏ ÏباíÑ غوړå ماالنو په æجه يې خپله Ïندå له السه Ñæكړå نو الÒياÊ سياسي تفكر Ð æÇكاÊæ خاæند كړ æÇ كله چې

كلونو په بهير كې يې Ï نړۍ پر سياسي  ٤٨٠  ÇÑمنځته كړ چې Ï نږÏې�ټولوßÇ�متوجه شو æÇ په نتيجه كې يې Ïغه مهم Çثر 
Ï Èكتا ÇÏ .يې íكو æÇ åكړæ كمنيÇæ íچې  فضا فكر ìÏ چاڼÑغو æÇ سې نچوړÇÏ تجربې يو æÇ پرله پسې مطالعې Ï ېلېæمكيا

كتاÈ لولي نو هېڅ جمله  پرÇګرÝÇ¡ هرå جمله¡ هرå كليمه æÇ هر توìÑ يې په ډېر Ïقت ليكل شوìÏ ì. كله چې سړÏ ÇÏ ì متن هر
Òياتي تركيب æÇ ìÏ بايد په كې نه ÇÑ ìÇæغلى. ÇÏسې لكه æÇ  Ï هېڅ تركيب Ñæته ÒياÊ نه ښكاíÑ چې سړì فكر æكړÇÏ í يو

æÇ نوæÏعد Ï ياضيÑ يې مطلوبه نتيجه åسر Ýپه حذ æÇ íډكو ìځانته خپل خپل ځا Ïچې هر عد äمولونو په شاÑله منځه  فو
 .ځي

سياسي تېرæتنو æژغوæÇ íÑ په Çيټاليا كې Ï يوÏ Ï  åې كتاÏ È ليكلو يو هدæ ÇÏ Ý چې Ç Ïيټاليا Ï هغه æخت Çæكمن له
ګوته كړí. خو په Ïې كتاÈ كې شنل شوÇ æÇ íفاåÏ شوí سياسي مسايل æÏمرå ژÑæ¡  مضبوØ نظاÏ ã جوړæلو الÑې چاÑې په

æÇ قيقÏ ې¡ بلكې پهæ نېæښوÑښې ال åÑكمنو لپاÇæ Ï حدې ټولنېÇæ يوې Ï ېÒÇچې نه يو ææ ÎÇسياسي  پر Ï ټوله نړۍ كې يې
Ï åÑملنې لپاÑÏ Ï æÇ íÑÇæÇ Ï غيوæÑنا æÇ كړكېچونو ¡æنړۍ په يو  ستونز Ï ثرÇ ÇÏ جهæ كړ. په همدېÑæ هم Ñنسخو كا íÑښو كا

يو  مشهوÑ شو¡ äÇ ترÏې چې يو شمېر سياستوÇلو æÇ سياستپوهانو Ç ÇÏثر په سياسي چاæÑ كې Ò ÏياÊ شمېر سياسي كړيو كې
خو بياهم هغه سياستوáÇ چې سياست¡  .شمېر ناعاطفي æÇ جابرÇنه مسايلو ته Ï جوÒÇ په پلمه ناسم æ Ï æÇلسوÇكۍ خالÝ بللى

Ï ګټو Ï ېÒÇسياست يو æÇ íبېلو åطف سرÇعو æÇ ÞخالÇ  ÇÏ ¡يډيالونو تابع يې نه ګڼيÇ خالقيÇ Ï æÇ سيله ګڼېæ ترالسه كولو
تابع نه íÏ. كله چې  Çثر ګڼي. Ï Ïې Çثر يوå لويه ځانګړنه همدåÏ Ç چې تيوæÇ íÑ نظرياÊ يې Ò ÏماæÇ ä مكاÇ äثر يو مهم تيوÑيك

ټولنې Ï ګڼو پېښو æÇ ګڼو سياسي كركټرæنو ÇنځوæÑنه په  Ï هرې ټولنې يو سياسي æګړÇ ÇÏ ìثر په ځيرتيا سرå لولي نو Ï خپلې
ÇÏ چې íفكر كو ìسړ ¡íÑموږ كې ګو .íÏ په خپلو سترګو ليدلي åÏ æÇ íپه ټولنه كې تېر شو ìæÏ Ï نهæكركټر ÇÏ æÇ چې  پېښې

æنه مطاله كوæپه هغو كې بيا بېالبېل كركټر æÇ æÑخپلې ټولنې سياسي پېښې ګو Ï چې  كله æنو فكر كو ¡æÑګو Èكتا ÇÏ بيا æÇ



åÑفغاني ټولنې لپاÇ Ï Èكتا ÇÏ ېلې لكه چېæمختلف خصوصيتونه په  مكيا ãكمنو كوÇæ مختلفو Ï ېلې چېæمكيا .íæ ليكلى
  .څخه ÇÑټوكېدلو پايلو ته يې ÇشاåÑ كړې Ï هغو هرå بېلګه په خپله ټولنه كې موندلى شو ګوته كړæÇ í له هغو

Çæكمن ژÑ تر  كوچنى به بلل كېږí¡ خو كه ناÑæين به ډېر لږ æخت لپاÏ åÑ خلكو په Ðهنو كې پاتې شي æÇ ډېر�مكياæېلې Çæيي: 
ÇÏ ¡íسوÑæ Ñæ ځپلو شويو خلكو ته مرستې åÑژ  ãكمن نوÇæ Ï مله به يېÇ له æÇ هن كې پاتې شيÐ خلكو په Ï åمرستې به تر ډېر

كابل كې مختلفو تنظيمونو   .Ï پوÑتنۍ جملې Ï عملي تطبيق بېلګه موږ په خپله ټولنه كې ګوºæÑ په�ÑÏنښت ياÏېږí په ډېر
Ï همدې ناÑæين په نتيجه كې Ò Ïياتې شتمنۍ ځښتناä شوá¡ كله  ډېرå مرګ ژæبله æكړæÇ å پر خلكو يې يو ستر ناÑæين جوړ كړ¡

ټاكنو  همدÇ ناÑæين ÓæÇ áÇæ پر همغو خلكو Ï خپلې شتمنۍ په ÑæÒ حكومت كوæÇ í په پاÑلماني چې ناÑæين پايته Ñæسېد¡
 .كړí كې يې هم Ï همغې نامشرæعې شتمنۍ په ÑæÒ تر ټولو Òياتې ÇÑيې ÇÑ خپلې

ò :ېيÇæ ېلېæمكيا�íكاږÇÑ تهÇكركې خو æÇ ÊÑحقا Ï كمنÇæ ìسو åړÒ æÇ Êæسخا� ò لته لهÏ�Êæېلې �سخاæمكيا Ï څخه 
æÇ كمن يې يا له خپله جېبهÇæ چې ìÏ Êæكې  مقصد هغه سخا ìپه پا Êæسخا áæډ ÇÏ ¡íله كڅوړې كو áلماÇ بيت Ï ياهم

íكمن له فقر څخه مخامخوÇæ كمن څخهÇæ لس بيا له فقيرæ بلد Êæسېد په سخاÑæ فقر مرحلې ته Ï كمنÇæ كله چې يو æÇ  مالتړ
له هغه Çæكمن څخه چې خلك æ Ïېرې  نه كوí. مكياæېلې Ï يو Çæكمن لپاåÑ تر حدÒ åياÒ Êړå سوì هم مضر بولي Çæ æÇېي

áنظر خوشا Çهمد .íهغه مالتړ نه كو Ï íنه كړæ ÓحساÇ  ېيÇæ æÇ ìكړÑæ بابا هم�íنه لرæ هرÐ چې Ñما æÇ مانا � حاكم چې قهر 
پانګه ÇÑټوله كړæÇ  æÇ í خصوصيت نه لرí. مكياæېلې هغه Çæكمن بريالى ګڼي چې له بېالبېلو الæÑ له خلكو ÇÏ چې خپل جوهر

تمامى نه لرí. نو ځكه Çæكمن ټوá عمر Ï خلكو په  بېرته يې خلكو ته خيرÊÇ كړÇÏ ¡í ډáæ سخاÇÑæÏ Êæني حركت لرí چې
ټولنه كې ÇÏ ډáæ ډېرې بېلګې لرæ چې Ï خلكو Ï شتمنۍ لوټونكي æÇ بېرته پر خلكو  Òړæنو كې محبوÈ پاتې كېږí. موږ پخپله

څخه برخمن Ï  .íæ يوې برخې مصرفونكي ته خلك ((ځوÇنمرÏ)) æÇ ((ډæډۍماÑ)) Çæېي æÇ له ځانګړÑÏ íناÏ íæ هغې
íلرæ åېرæ كمن څخهÇæ كې چې خلك بايد له ÈÇې پوښتنې په ځوÏ Ï ېلېæېي چې  مكياÇæ كې ÈÇمينه¡ په ځو åكه هغه سر æÇ

 Çæكمن څخه æېرå په ټولنه كې Ï سولې æÇ ثباÊ سبب ګرځي æÇ عامه شتمني په كې خوندæ íېرå تر مينې غوåÏ Ï .åÏ åÑ په نظر له
åÑډۍ ته الæګډ æÇ شۍÑناÇ æÑæ æÑæ چې ìÏ Ñكا íÑختياÇ مينه يو åكمن سرÇæ له æÇ íله  كېږ æÇ ېرېæ Ï كمن څخهÇæ له ¡íæÑÇæÇ

æمينې بېلګې موږ په خپله ټولنه كې لر Ï åلرحم .هغه سرÇمير عبدÇ Ïٰٰ æÇ شخصيتونه äخا ÏæÇÏ محمد ÑÇÏسر æÇ äخا ä
íÏ حكومتونه هغه بېلګې æÇ سې حكومتونهÇÏ .æ خت كې عامه نظم ټينګæ ېÏ حساسوله¡ نو ځكه پهÇ åېرæ چې خلكو ترې 

 .ÇناÑشۍ بدá شوÇæ íÏ íكمن چې خپل پرستېژ يې له السه ÑæكړæÇ æ ì خلكو ترې æېرå نه Çحساسوله æÑæÑæ په
كولو مشرí پر غاړÇ åخلي¡ په حقيقت كې Ï هغو خلكو  څوß چې Ï نويو قوÇنينو Ç æÇصالحاتو Ï پلي�مكياæېلې Çæېي: 

æخلي چې په تېرÇ åښمني پر غاړÏ .ææ نينو كې سوكالهÇقو�åÑتطبيق لپا Ï äقانو äمتمد íهر نو Ï كې äفغانستاÇ كله چې په  
íÒغا Ï بېلګه يې åÑغو ¡ìمله مخالفت كړÇ خپلو ځاني ګټو له Ï لو يېÇæيزÏæÏ ¡چې  هڅه شوې ææ ÊصالحاÇ äله خاÇ äماÇ

  .ÑÇتجاعي ځوÇكنو يې مخالفت æكړ
  Ç ÏستاÏ كانديد�بخت په ÑæÒ حكومت ته ÑسېدÇ áساíÏ ä خو Çæ Ïكمنۍ ټينګوá يې سخت Ï .íÏ�مكياæېلې Çæېي: 

æړÇندæينې نه كېږí¡ يانې ځينې  Çكاډيميسن محمد صديق په æينا ÇفغانستاÇ Ï äستثناتو هېوÏ ¡ìÏ ÏÇلته Ï سياسي پېښو
íمنځته كېږÇÑ áæستثنايي ډÇ شخصيتونه په æÇ سياسي پېښې  Ï خلكو سياسي برخليك ټاكي¡ كه موږ خپله ټولنه Ï چې

ìæÒ  پوÑتنيو فومولو كې Çæچوæ نو له پوÇæ åÑقعيت سرå به مخ شو. په Çفغانستاä كې Ï سقاÏ Ä مكياæېلې Ç æÇستاæÑ Ïهي په
æÇ åÑتګال áæسې خلك هېڅ ډÇÏ شي چې ìستثنايي پېښه ځكه ګڼل كيدÇ åيو áسېدÑ ته ßÇæ  ته ßÇæ نو څنګه íفكر نه لر

 Ï سپتمبر Ï مريكېÇ كه په ÒÇÑ غهÏ .سېدلى شيÑمې نېټې١١  Ï كې äفغانستاÇ شي په ìمنځته شوې¡ كېدÇÑ ìÇæ پېښه نه
حكومت په نامه æÇسني سياسي ÇصالحاÇ Êصالð هېڅ ÇÑمنځته شوí نه Ï .ìÇæ بخت په ÑæÒ  لنډمهالي¡ منځمهالي Ç æÇنتخابي

ßÇæ ÇÏ ځكه .íæ ìملګر åسرÑæ چې بخت íæ كې ßÇæ خته پهæ ښتيا هم تر هغهÑ سېدلي خلك پهÑ ته  Ï ßÇæ خلك تر áæډ
æÇ äقيق پالÏ ãكو åÑساتلو لپا æÇ نيولو Ï ßÇæ Ï ستهæÑæ æÇ كمنو  مخهÇæ هغو æÇ ينو څښونكوæ Ï ېلېæمكيا .íنه لر íتيژÇستر

ÑæÒ برچې په Ï چې Èېي:  په باÇæ íلس پر�حكومت كوæ ځكه .íلرæ åÑتو åÑلپا äځا Ï ېÏ تل ¡íينې تويوæ چې تل ßڅو  æÇ åÏ
íنه كو Ñæلس باæ پر ìÏ�كمنو بېلګې هم ليدلي چېÇæ سېÇÏ Ï كې äفغانستاÇ له   موږ په åÑكمنۍ لپاÇæ خپلې Ï عمر يې áټو

ÇÏ هركله چې æÇ íكړ Äلونه تاÇېوÏ ېÑتو Ï ځانه íÏ كمن هم له منځه تلليÇæ æÇ كمنيÇæ ¡لونه له منځه تلليÇېوÏ. 
Ï ېلېæمكيا Ï ìÏ .íخپل حكومت بنسټ بايد ټينګ جوړ كړ Ï ېي چېÇæ æÇ íنديز كوÇړæ åÑلو لپاÇمستحكم  سياستو åيو

æÇ جېرېÇ ìÏ .ساسي عناصر بوليÇ ښې لښكرې æÇ äښه قانو åÑكمن  حكومت لپاÇæ æÇ حكومت åيو Ï يې لښكرېæمرستند



æÇ مرستندæيه لښكرې Ï Ïښمن په æړÇندې بې Òړíæ å¡ بې نظمه Ï ¡íæ جنګ  Çجېرې�لپاåÑ بې ګټې ګڼي¡ Ï مكياæېلې په نظر 
äÇخت كې ميدæ په íنه لوټوÇخت كې خزæ سولې په Ï æÇ íÏپرېږ.� 

شوې ÇÑ æÇغلې لښكرې))¡ Çجيرې ملېشې æÇ نوÑې ډáæ ډáæ لښكرې æليدې چې يو  موږ په خپل æطن كې مرستندæيې ((ÇÑبلل
خو يو æخت ÇÏسې  هېوæÇ ÏÇ نه هم هغه Çæكمن ته په ګټه تمامې شوې. ببرß كاÑمل پر شوíÑ لښكرæ ډډå لګوله ډáæ يې هم نه

Çله Ï شماá پر بېالبېلو ملېشو ډډå لګوله¡ په  ÇÑغى چې همدې شوíæÑ لښكرæ په پاì كې له Çæكه څنډæ ته كړ. ډÇكتر نجيب
  .پاì كې پر هغه برخليك Çخته شو

مړينه هېرíæ خو له پالæ Ï  åÑلس شتمني ته الæ Óنه غځوí¡ ځكه خلك Ï پالÑ�مكياæېلې Çæكمنو ته توصيه كوí چې 
بېلګې هم موږ په خپل هېوÏÇ كې æليدې. په Çفغانستاä كې ډېر   Ï پوÑتنۍ خبرې عملي�Ñæپاتې شتمني يې له Òړæنو نه æځي.. 

¡áشوæ ظلمونه æÇ كې(( مرګونه åمحمد تر Ñنو Ï تل خوææ åÏخلكو له يا Ï ظلمونه æÇ يانونهÒ عامه åياترÒ٧ ((æÇ ((٨))  ګڼه
æÇ æ íشو ÑÏصا Èپه با Ñلوæ æÇ ېشæ Ï شخصي ځمكې Ï خلكو Ï نه  فرمانونه چېÇندæژ æÇ خلكو په شخصي ملكيت Ï åړÇæÏ

پوÑې Ï خلكو له ياåÏ نه æ íÏتلي äÇ æÇ يو شمېر سياستپوهاä يې په  كې Ï مدÇخلې ستر عاملونه ګڼل كېدá¡ تر æÇسه
Ï كې äفغانستاÇ ستر الملونه ګڼي æېدÏږæÇ Ï äÇبحر. 

Ï پېښو æټولنيز æÇ سياسي Ï Èكتا ÇÏ ېلېæمكيا Ï  Ï يې åيو åچې هر íپخې خبرې لر æÇ ېÑæډېرې ژ Èتحليل په با æÇ شننې
æÑæګرځو. په  كېږÏ .í كتاÏ È ټولو خبرÏ æ تحليل æÇ بحث پرځاì به ښه íæ ÇÏ چې خپله Ï كتاÇ Èصل ته كاڼي كرښې ګڼل

Ï åÑحل لپا Ï حسابي معامالتو Ï شم لكه څنګه چې ìيالæ åمرæÏ áæټوليز ډ  Èې كتاÏÏ غسېÏ ¡åÏ ړتياÇ مولونو تهÑياضي فوÑ
لپاÏ åÑ سياسي فوÑمولونو په توګه كاÑ كوí. هر څوß چې په سياسي چاæÇ æÑ  محتوياÏ Ê سياسي ستونزÏ æ شننې æÇ حل

 .ګوتې æهي نو Ñæته بويه چې ÇÏ كتاÈ يو ځل ضرæ Ñæلولي معاملو كې
ÏæÇÏ  æÇ حبيبزì چې Ï هېوÏ ÏÇ سياسي æÇ ټولنيزæ پېښو Ï شننې Ï æÇ هغو په باÏ È يوå غوåÑ ځوæÇ äÇ هڅاند ليكوáÇ ښاغلى

ÇثاæÑ كمښت ته متوجه شوÏ  Ï æÇ ìقيق ÑÏيځ نيونې ښه لېوæÇ áÇ مينه ìÏ áÇæ¡ په Çفغانستاä كې Ï سياستپوهنې Ï علمي
Çنګريزí څخه پښتو ته ژباړلى Ç ÇÏ .ìÏثر په خوÇÑ معياæÇ íÑ كرå پښتو  همدې تشې Ï ډكولو په نيت يې ÇÏ خوÇÑ مهم Çثر له

æÇ ìشو áژباړ Ñكا ÇÏ íحبيبز ÏæÇÏ ښاغلي Ï åÒ كې چې áسې حاÇÏ خلي. پهÇ ېر خوندÏ يې له لوستلو ìپه پښتو  سړ ÇÏ æÇ ستايم
æÇ åÑيو ښه پو åپه جمله كې له ژبني پلو æÑثاÇ شويو áژباړ Ï يې ټولنې ته  كېæخپرند æÇ åÏ ملهÇ چاپ له Ï Èكتا Ï ګڼم Ñكا åكر

Ç ÇÏثر Ï  حبيبزí څخه هيله من يم چې Ï نوÇÏ æÑ ډáæ مهمو ÇثاæÑ ژباړې ته هم مال æتړí. كه چېرې مباÑكي Çæيم. Ïغه ÒÇÑ له
هم Ñæسرå مرستندìæ شي æÇ ستونزå په  هېوÇÑ ÏÇتلونكي سياستوæ áÇلولي æÇ له ګڼو سياسي ستونزæ څخه Ï يوې په حل كې

 .ثوÈÇ كې شريك Ï .íæ همدÇسې هيلې Ï برí په هيله عاÏالنه ډáæ حل كړí نو حبيبزì صاحب به يې په
 

íæناÑÏ په 
 يوä عيلÇٰسم

äكابل پوهنتو 
 Ï١٣٨٥ ãلړ Ï áكا áمه١٠  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



åÑتګال ßÇټولو Ï  
 
 

كېږÏ .íنېكولو مكياæېلې Ç ÇÏثر ((ټولوßÇ)) Ï ياÏې شوې  ÏÏې كتاÈ منځپانګه Ï لوېديځې سياسي ګرæهې Çصلي æينا ګڼل
Ï له  موخه Ï نوæÑ هغو تر منځ ÒياÊ كاÑيدæنكى بلل كېږÇÏ .í كتاÇ Ï Èيټاليا æÏ Ïلتي سيسټم ګرæهې په Çړæند Ï پلټنې په

Ï يټالياÇ ټوټه شوې Ï æÇ نېæغاÑبيا Ï ېÑÇÏÇ لتيæÏ Ï ستهæÑæ منځه تللو څخه  ÏÇهېو åيو Ï نقشې پر مخ يې Ï مكېÒ Ï æÇ لىÇيو
شو. ÏÏې هېوæÏ ÏÇلتي سيسټم ځكه له يوې پېړۍ څخه Ò Ïياæ Êخت لپاåÑ پر  په توګه ÇÑ Ïمنځته كولو لپاæ åÑليكل

كليسا Çæكمنو  æÇæښت æ æÇپاشل شو چې Ï څو ښاæÑنو ((فلوÑېنس¡ æېنېس¡ ميالæÇ ä ناپل Ï سلطنت)) Ï æÇ ملكوÇلطوÇيفۍ
كونكو په توګه ځاä تر نوæ æÑچت ګاڼه æÇ نوæÑ  له يو بل څخه ځاæ äچت ګاڼه. پاÑÏيانو Ï مذهبي ګرæهې Ï لرæنكو æÇ پلي

كونكو په توګه! خو كله كله Ï كليسا Çæكمن هم Ïې ته Çړæتي íÏ چې پوځي ځوÇæ  ßÇكمنو Ï سياسي æÇ پوځي ځوÏ ßÇ ښو پلي
ګډæډ æÇ له تاæتريخوÇلي ډÇ  ßغېزمنه توګه æكاìæÏ .íæÑ به تل په Ïې هڅو لګيا ææ چې Ï خپلو æلكه ييزæ سيمو Çمنيت په

Ï ېنېسيانوæ .íته نه كړÑيو له بل څخه سر پو æÇ ساتيæ  Ï ßÇæ يټالياÇÏ بلل چېæÇÑ كونهÇتريش ځوæÇ æÇ سپانياÇ Ï ¡نسېÇفر
ناڅاپه Ñæ  ÇÏشي. ÇÑ ÇÏبلل شوí ځوÇكونه ډېر كمزæÇ åÑæ له جګړيزæÑÇ æنو لرې ساتل شوææ í خو æېنېس æ Ïګړæ الÓ ته

ÇÏ ځانپالنې Çæ æÇكپالنې ÏÏې المل æګرځېدې  .سرتېرí بريالي æختل Ï æÇ پنځه ÇيټالوæÏ íلتونو Ï ټلوÇلې ځوßÇ يې ماÊ كړ
Ï نوæÏÇنډيو هېوæكپالو ګاÇæ Ï يټالياÇ چې  ßÇæ خپلÏ كمنوÇæ يټالياÇ Ï سياسي السوهنو په پايله كې ټوټه شي چې æÇ پوځي

Ï ßÇځو æÇ كمنÇæ ېنسÑفلو Ï Èكتا ÇÏ ېلېæنو نېكولو مكيا .åليدæ كې áپه حا æلوېد Ï لكهæ نوæې  مركزÏ ېنتسوÑلو
چې íÏ Ï مېديچي له Çæكمنۍ سرÇÏ å مرسته   Ò كاæ áليكه. په Ïې كتاÈ كې ښاغلي مكياæېلې هڅه æكړ1513åمېديچي ته پر 

 .ټوله Çيټاليا Ï بهرنيو ځوÇكونو له منګلو æژغوæ íÑكړí چې نه يوÒÇې په ßÇæ كې پاتې شي بلكې
 شته چې Çæېي ((په Çيټاليا كې æ Ïحشيانو æ Ïلكې تريخ خوند ګرæÏ كتلى ìÏ)). په æÑæستي په Ïې كتاÈ كې يوÇÏ åسې جمله

Ï لكې څخهæ حشيانو لهæ Ï ېنتسو تهÑچې لو åÏ هڅه شوې ÇÏ Çله خو áÇليكو Ï څپركي كې íكړÑæ نې سالÑژغو Ï يټالياÇ. 
Çæكمن ((لوÑېنتسو íÏ مېديچي)) ته Ç Ïيټاليا Ï كوÑنيو چاÏ æÑ سموä  كه له Ïې كتاÈ څخه ÇÏ مانا Çæخلو چې Ï فلوÑېنس

åÑمشو æÇ سال íæ åخبر ìپر ځا åشي ډېر ìكېد åÏ شوې áكړÑæ. 
ټينګاÑ شوì چې څه æخت ((په څه ډáæ شرÇيطو كې)) له æګړæ سرå په ترخه لهجه خبرې  Ï كتاÈ په يو ځاì كې په Ïې ټكي

كتاÏ È سياسي ډګر æÇ  Ï له فشاÑ څخه كاÇæ Ñخيستل شي æÇ يا څه æخت هغوì تېر Çيستل شي لنډå يې ÇÏ چې æ ÇÏشي
 .لوبې Çصلي هنر Ñæښيي لوبغاړæ لپاåÑ ډېر په Òړå پوæÇ ìÏ ìÑ سياستوÇلو ته چلوÏÏ æÇ áغې

 .څرګندíÏ ìæ خو Ï كتاÈ ځينې نوÑ سرليكونه Ï مكياæېلې Ï سياسي تجربو
ښياÑ خلك ææ. ځكه هغوì به نه يوÒÇې Ï خپل æخت Ï  Ï مكياæېلې په Çند æÑمياÏ ä هېوÏÇ په سياسي چاæÑ كې ډېر پوæÇ å هو

  .فكر كاæۀ بلكې ÇÑتلونكى يې هم æÇÒÑÇۀ æÇ غم يې مخكې له مخكې خوæړ ګډæډيو Ï له منځه æړلو يا كرæÑÇلو
Ï به ìæÏ ææ Ñكا åÏته ساÑæ هم ìÑÇæÇ مله يېÇ يېنه كوله له همدېæندÇړæ æستونز. 

ÑÏلوåÏ چې جګړÏ å  به ææ چې æÑميانو چاته پر هېوÏ ÏÇ پوځي بريد موقعې نه Ñæكوله. æÑميانو ټينګه ګرæهه همدÏ Çليل
íÏ äياÒ په ìæÏ Ï áæيې په بشپړ ډ áæخو ځنډ åÏ نه íمخنيو.  

Ï áæÒÑÇæ له مخه ÑÇæ åسر äيانونه بايد له ځاÒ áچې ټو åÏÇÏ ېلې بله تجربهæشي.  ښاغلي مكيا áسوÑæ Ñæ ختæ پر يو Ïګر æÇ شي
Ï åÑخت لپاæ ډېر لږ Ï ين بهÑæنا ÇÏ ېي چېÇæ ìÏ  تر Ñكمن ژÇæ خو كه íډېر كوچنى به بلل كېږ æÇ هنونو كې پاتې شيÐ خلكو په

Çمله به يې Çæ Ïكمن نوã په  شويو خلكو ته مرستې ÑæÑæسوÇÏ í مرستې به تر ډېرÏ å خلكو په Ðهن كې پاتې شي æÇ له ژåÑ ځپل
íېږÏنښت ياÑÏ ډېر. 

سخاÒ æÇ Êæړå سوÇæ ìكمن Ï حقاÏ æÇ ÊÑ كركې خوÇ ته ÇÑكاږÇæ ìÏ æÇ íېي چې يو  Ï ټولوÏ ßÇ ليكوáÇ ټينګاíÏ ÇÏ Ñ چې
خوì څخه په بشپړ ډáæ ګټه  بايد åæÏÏ ډæله ځناæÑæ خويونه æلرÏÏ)) :íې لپاåÑ چې ټولوßÇ په څه ډÏ áæ ځناæÑæ له Çæكمن

Ï ېæځانګړتيا íمرÒ æÇ كيدړې Ï له منځه æÑæځنا Ï خلي بايدÇæ  æÇ كې نښلي áتل په جا ìمرÒ ځكه .íګرځوæ áې مشاÑال
 نو Ï كيدړې خوì بايد æلرí چې جاæ áپيژني Ò æÇمرíæ ì چې ليوææ äÇيرíæ. هغه څوß چې .ګيدړå له ليوÇنو ځاä نشې ساتلى

ìÏ نه Ñهي هوښياæ åپر ځانګړنو ډډ íمرÒ Ï ېÒÇيو. .)) 
åÑپټو كړنو لپا Ï كوÇټولو Ï خبر äند ځاæړÇ عمالو پهÇ æÇ كړنو Ï ìهغو Ï æÇ شيÑæ ìسې يو مركز نشته چې هلته سړÇÏ  æÇ íكړ

Ï ټولوÇكانو په ښكاåÑ ((ظاهرí))  يا ترې معلو ماæ ÊغوÇړí¡ مكياæېلې همدې خبرې ته ÇشاåÑ كوÒ æÇ íياتوí چې خلك



Ïې خبر نه íÏ چې پاچا په پټه Ï هېوÏ ÏÇ ګټو Ï خونديتوÈ لپاåÑ په  كاæÑنو بسنه كوæÇ í پر پايله يې قضاÊæ كوí¡ خلك له
لپاåÑ يې  ìÏ په بله æينا كه يو Çæكمن كومه السته æÇÑړنه æلرí خلك يې ستايي Ï æÇ سم السي ګټو څه ډáæ كاæÑنو Çخته

  .السته æÇÑړې åÏ خوښي كوí خو په Ïې نه پوهېږí چې Çæكمن پر كومو ماهرÇنه پريكړæ يا æسايلو
åÑæكمن يې په خاÇæ چې يو ÆÏپرېږ íښتنه كوÑسپا áÇليكو ßÇټولو Ï  چې كه íهم كو åخبر ÇÏ خو íكمني ټينګه كړÇæ كې

æÇ ټينګښت Ï كمنۍÇæ خپلې Ï كمن يېÇæ ìÏ ړæ ستاينې Ï خليÇ Ñسايلو څخه كاæ áæله هر ډ åÑختيا لپاÇپر. 
åډېر åمينې مهمه يو æÇ يرېæ Ï كمن څخهÇæ هغه له åÏ ثر كې څيړلېÇ ېÏ ېلې پهæمسئله چې ښاغلي مكيا  ¡åÏ مسئله

Çæ æÇېي كه له Ïې څخه يو æټاكو نو ښه åÏÇÏ چې  مكياæېلې Çæېي ښه åÏÇÏ چې له Çæكمن سرå مينه هم æشي æ æÇيرå هم ترې æشي
åيرæ ندÇ په åÏÏ شي. ځكهæ ترې åيرæ åÏ åسوله ييز.  

íÏ¡ له ګوÇښونو æÇ خطر څخه Ï ځاÏ ä خالصوÏ  ä مكياæېلې ÇستدالìÏÇÏ á چې خلك نا شكرæÇ ¡åښتونكي æÇ غولېدæنكي
íسولو خوشالېږÑæ ګټو په Ï ¡íهڅه كو åÑكمن  لپاÇæ سې يوÇÏ په ¡íيې مالتړ كو ìهغو íæ Ñګټو åÑلپا ìæÏÏ چې ßڅو æÇ

Ï ¡íكوÑæ سر ìæÏ كه .íæ هي خو چې خطر لرېæ ټټر åÑكړې لپاÑæ Ï ينېæ خپلې Ï äÇ æÇ منو¡ شتمنۍÇÒ ې شي  خپلوÏنژÇÑ خطر
ستا ßÇæ له ګوÇښ سرå مخامخېدæنكى ìÏ نو  Ï æÇ جګړې ÇÑ Ïمنځته كېدæ شونتياæې Òياتې شي ÇÏ æÇسې Ç æنګېرá شي چې

Ï چې ÇÏ مانا ¡íېږæتاÇÑ غه خلك بېرته پر تاÏ  خلكو Ï åسر ãته په پا ((áجال æÇ عظمت)) ßÇځو æÇ ßÇæ ßÇټولو Ï يرې حالتæ
 .ÇÑمنځته كېږí خو مينه خلك په خپله خوښه كوí تر منځ

  . خپل ÑÏيځ ÇÏسې برÇبر كړí چې خلك ترې æ Ïيرې Çحساæ Óكړí نو Ï مكياæېلې په ګوماÇæ äكمن بايد
Ï ßÇټولو Ñهوښيا íæ ښتونكىæÇ نشي تل ìالړ پاتې كېدæ ند په خپلې ژمنېÇ ېلې پهæمكيا. 

تېريدæ سرå كه هغه حالت  تر سرå كوÏ á هغه په ÒياæÇ íæ ä يا Ï ځينو الملونو له مخې ژمنه Ñæكړæ Ï ¡íخت په كه Ï يوې چاÑې
åÏÇÏ چې ځاä غلى كړÇÏ æÇ íسې æګڼي چې åÏ له هيچا سرå  چې Çæكمن يې Ï ژمنې Ñæكولو ته Çړæيستلى æ شتوæ äنه لرí¡ ښه

  .نوموړì يې Ïې كاÑ ته Çړ كړæ ìۀ نوÑ نه íÏ پاتې æÇ يا Ï خلكو له Ðهنه æتلي íÏ ژمنه نه åÏ كړې. ځكه هغه څه چې
Ï خو íæ áÏعا æÇ å Ñمذهبي¡ پرهيزګا ¡ÑÇÏفاæ ¡ìندÇسو åړÒ ìچې سړ åÏ خو ښه ÇÏ  سيææÇ بايد چمتو ìسړ Ñæېلې په باæمكيا

Çړتيا پيدÇ شي په Çسانۍ æكولى شي چې خپل يې كړí يانې غوåÑ يې كړí.  چې كه يوÑæ åځ ÏÏې ځانګړتياæ مخالفو كړنو ته
ÇلكسانډÑ په  Ïې بېلګه كې æÑښانه كوí ((نه شم كولى له يوې ÓæÇ مهالې بېلګې څخه تېر شم: شپږã پاپ Ï ìÏغه مسئله په

Ïې Çمله هغه ساÏګاä چې تېرæتلو ته چمتو Ä¡ په  خپل ټوá عمر كې Ï خلكو له تېرÇيستلو پرته Ï بل څه نيت نه ÑÏلوæÇ Ï له
Ï هېچا .áكېد Çكې يې ډېر پيد áچاپېريا  Ï ژمنو Ï هغه په څېر Ï ßنه څو æÇ كولېÑæ ړې شوې ژمنې نهæپر قسم پيا åهغه هومر

æÇ له ژمنو څخه سرغړæنې  مينه áÇæ ښكاÑېدá. خو څرنګه چې هغه Ï بشر فطرÊ په ښه ډáæ پېژندلى æ¡ ټولې تېرÇيستنې ساتلو
 .Ï هغه له هيلو سرå سمې بريالۍ كېدې

åې كبله¡ يوÏ تش له Ï ې ځانګړنوÏ Ï چې åÏ ÇÏ ړينهÇ .íÏ مهم نه äÇچند áښو ځانګړنو لر Ï åÑكمن لپاÇæ  لو فن يې پهÏپه نامه ښو
Ï ښتينې توګهÑ يلى شم كه هغه پهæ په جرئت .íæ åÏÒ يې  ښه توګه äياÒ په íكړæ پر هغو عمل æÇ íæ ندæښو ځانګړنو خا

 نامه ښوáÏ يا نه لرá يې Ñæته ګټوÏ .íÏ Ñ بېلګې په توګه: ډېرå ښه åÏ چې سړÒ ìړå تمامېږí¡ خو Ï Ïې ځانګړنو تش په
¡íæ سېÇپه باطن كې هم همد æÇ ښييæ äالړ ځاæ پر مذهب ¡áÏعا ¡ìخوږÇخو ¡ÑÇÏفاæ ¡ìندÇسې  سوÇÏ فكر بايد íسړ Ï خو

خپلولو ته Çړتيا پيدÇ شي نو په Çسانۍ æكولى شي چې له  عياíæ Ñ چې كه چېرې يوÑæ åځ Ï Ïې ځانګړنو متضاÏې الÑې
 (( .æÇæړí سړيتوÈ څخه Ï ځناÑæ خوì ته

íمخامخ كېږ åلس له كركې سرæ Ï يطو كېÇپه كومو شر æÇ ختæ څه ßÇېلې  .يو ټولوæې توګه ښاغلي مكياÏ مسئله په ÇÏ
åÏ خيستېÇÑ. 

 هر څه سربيرå په Ïې له كركې æÇ نفرÊ سرå مخ كېږí چې لوټ ماíÑ كوÏ æÇ í خپل æلس لكه چې ææيل شوá يو ټولوßÇ پر))
كركې سرå مخامخ كېږí¡ چې بايد له  شتمنۍ æÇ ناموÓ ته الÓ غځوí. تر نوæÑ ټولو الæÑ له Ïې الÑې په ځانګړí ډáæ ډېر له

 .ÇæÏړæ څخه ځاæ äساتي
 څوß شتمنۍ æÇ نا موÓ ته الÓ نه æÇÑæږíæÏ¡ ځانونه خوښ æÇ سوكاله ګڼي æÇ ټولوÇ ßÇړ ìÏ خلك ÇÏسې íÏ چې كله يې

 .الÑې Ç Ñæسانه كړí چې يوÒÇې Ï څو كسانو له ځانپالنې سرå سيالي æكړí¡ چې Ï هغوì مخنيوì به هم بېالبېلې
ثباته¡ سپك¡ ښځنئ¡ تنګ نظرì¡ بې تكله æÇ په جديت نه æالړ  يو ټولوßÇ هغه æخت حقير Ï æÇ كركې æړ شمېرá كېږí چې بې

  ((.æګڼل شي



Ï غمي ډېر ځلېÒæ äځينې شيا ßÇړتيا شته چې ټولوÇ ې تهÏ åÑهوساينې لپا æÇ پرمختګ¡ ساتنې Ï ÏÇترې تېر شي¡ يو  هېو æÇ
هوښياÏ Ñښمن ځاæ äښيي يانې كه åæÏ ګاæنډí  ټولوßÇ هغه æخت ښه نوã ګټي چې Ñښتنى ملګرæ ìګڼل شي æÇ يا يو

پرې ((بې طرفه)) پاتې نه شي¡ Ï جګړې له يوۀ لوíÑ سرå بايد ÑÏæېږí¡ ځكه كه  هېوæÏÇنه يې په جګړÇ åخته ìÏ ¡íæ بايد بې
åæÏ لرې يا به ستا åيرæ يا به له ګټونكي څخه ¡ íæ ختهÇ åپه خپلو كې پر جګړ äنډياæحاالتو  غښتلي ګا æړÇæÏ يې نه لرې خو په

 .خوÇ سرå عمال پر جګړå الÓ پوÑې كړې كې تا ته ÇÏ ښه åÏ چې له يوå سرÑÏæ åېږې æÇ له بلې
څه ÇÑنغښتي ÇÏ æÇ íÏ هم Çæېي چې كه يو Çæكمن په پوÒ åÑړÑæ åتيا Ï جګړې له  مكياæېلې په خپل كتاÈ ((ټولوßÇ)) كې ÇÏ هر

íÑپه برخه شي نو يو لو ìكې يې بر åپه جګړ æÇ íæ ÏÇكمن هېوÇځو æÇ كه هغه يو غښتلى íېږÑÏæ åهغه  سر Ï كمنÇæ غهÏ تل به
يې برخمن íæ. ځكه هغه هېوÏÇ يې ځاÇ Ï äحساä پوæÑړÏ  ì نژÏې ملګرí په توګه پاتې æÇ íæ له مهربانۍ æÇ مرستې څخه به

æړÇæÏ Ï ګڼي¡ په همدې ترڅ كې Ï هم بايلي خو تل به åجګړ ÏÇغه هېوÏ كه íړيكي ټينګېږÇ ملګرتيا Ï نو تر منځæÏÇمرسته  هېو
íæÑهغه په مرسته كې كا Ï به Óæ خپله æÇ íكمن هركلى كوÇæ كونكي. 

åړÇæÏ كه åسر åچې ته بې طرفه پاتې نه شې ځكه ته له يو åÏÇÏ ښه ¡íæ ړ هم نهæ ېرېæ Ï äنډياæړلو كې  ګاæ بل په له منځه Ï
په مټ برì تر السه كړí¡ هغه هېوÏÇ په يو ډáæ نه يو ډáæ  مرسته كوې كه هغه هېوÏÇ چې ته يې په جګړå كې مرسته كوې ستا

 .لوېږí ستا په ÇختياÑ كې
هېوÏÇ سرÏ å ټلوÇلې له ÇÑمنځته كولو ډډæ åكړí. ځكه  پر يو هېوÏ ÏÇ بريد لپاÇ åÑړينه åÏ چې Çæكمن بايد له غښتلي æÇ ځوÇكمن

  .غوښتونكى هېوÏÇ بيا Ï ځوÇكمن هېوÏÇ په لومه كې لوېږÏ í مكياæېلې په ګوماä مرسته
بايد  كوí چې Ï يو هېوÇæ ÏÇكمن بايد Ï كمزæÑæ هېوæÏÇنو خوÇخوږæÇ íæ ì ځوÇكمن هېوæÏÇنه مكياæېلې ÇÏ خبرå په ډÇګه

غوڅ ÑÏيځ æنه لرæÇ í ګړۍ په ګړۍ  æټكوæÇ í په æړÇندې يې پرېكندÑÏ åيځ æلرí¡ يو Çæكمن هغه æخت حقير ګڼل كېږí چې
íبدلوÇÑ íيې بدلو. 

Ïې  يوå پريكړå كوÇÏ í يې بايد æÑÇ مرÇ æټكل كړې íæ چې پريكړå يې څومرå په ÒياåÏ ä په Çæكمن ((æلسمشر¡ ټولوßÇ)) چې
íæ يې ډېر لږ äياÒ چې íكړ åÑغو åÑلړ كې بايد هغه تګال. 

åكې ډېر Èې كتاÏ په ÏÇهېو Ï áæچې څه ډ åÏ Úچاپلوسانو موضو Ï åÏ ېلې څيړلېæكمن له  مهمه مسئله چې ښاغلي مكياÇæ
 .كوÑنيو مسايلو څخه نا خبرå ساتي

Ï هېوÏÇ مشر ته په Çړæندæ مسايلو كې ښې مشوÑې Ñæكړí په Ïندæ كې Ï پاتې  Çæ Ïكمن ÒياÊ سالكاÏÏ äÇÑې پر ځاì چې
åÑلپا æكمن پرې كېدÇæ íچې فكر كو íæÏته ياÑæ هغه څه ìحقيقت پر ځا Ï æÇ íهغه ته چاپلوسي كو íخوشالېږ. 

 .څخه كاÇæ Ñخيستل شي مكياæېلې سپاÑښتنه كوí چې Ï سالكاÇÑنو په ټاكنه كې بايد له ډېر Ïقت
æÇÑپاÑېږÇÏ æÇ í كاÑ به Ï åÏÏندې ته ÒياÇæ äړÇÏ .íæ ډìæÏ  áæ فكر كوí چې Çæكمن ته كه Ñښتيا Çææېي Ï هغه غوصه به

 ياæÏنه كړې Ï يو نوæÏ íلت íÑÇÏÇ Ï سيسټم Ï ټينګښت پر ځاÏ ì هغه Ñيښې پرې كوæ æÇ íلس سالكاäÇÑ چې مكياæېلې ترې
íخپه كو æÇ له مشر څخه نهيلى ÏÇهېو Ï.  

 ځانګړې توګه په æÇسني Çفغانستاä كې مهمه Ç .åÏفغاناÓæÇ ä يو ځل بيا ÑÇÏÇ Ïې Ò æÇما په ګوماÏ Ï äغه ډÇ áæثاæÑ ژباړå په
نه íæ خو Ï پېښو بېلګې  حكومت جوړæلو هڅه كوí. كيدìÇ شي Ï ((ټولوßÇ)) ځينې برخې په æÇسنۍ نړۍ كې كټ مټ عملي

 .غبرګوä لپاÏ åÑ مكياæېلې Çثر ښايي ګټوíæ Ñ يې په نوې بڼه ÓæÇ هم ليدá كېږÏ í هغو په æړÇندې Ï مناسب
 مهمه åÏ هغه åÏÇÏ چې Çفغاني ټولنې ته ÏÏې Çثر ژباړې ÇÏ ځوÑæ ßÇكړ چې سياستوÏ ¡áÇ خو يوå بله خبر هم چې ډېرÒ åياته

æÇ نوماند æÏڅېړنو كې تر ګر æÇ نكي يې په خپلو پلټنوæسياسي څيړ æÇ áÇæ ثر په  سياست مينهÇ نكي سياسيæېدÑكا ÊياÒ
  څه¿ توګه æلرæÇ í لږ تر لږå په Ïې پوهه شي چې سياست يانې
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  Ï ليكوáÇ پېژندنه

 
 

 Ï ېلېæېيمه نېټه په1469نېكولو مكياÑÏ مياشتې پر Ï مې Ï áكا Ò  نېكولو íÏ æډÑبرنا Ï هغه .ìÏ ېږېدلىÒ ېنس كېÑفلو
 æÏيم ìÏ ìæÒ. پالÑ يې يو æتلى æÇ منلى قانونپوÏ æÇ å قضاÊæ په ÏندBernardo di Nicolo Machiavelli åمكياæېلې

هغوÇæÏ ìړÏ å پخوÇني  نومېدBartolommea di Steafano Nelli æÇ åبوخت æ. موÑ يې باÑټولوميا íÏ سټيفانو نيلي
ææ فيانو څخهÇشرÇ ېنس لهÑفلو. 

 æ æÑæÏېشل شوì چې هرåÑæÏ å يې په يوÒÇې سر Ï فلوÑېنس په تاÑيخ كې يوå څرګندÇ æÇ åصالÏ ð نوموړí ژæند په ÑÏې
íكېږ áشمېر åÑæÏ ښتناكهÒÑÇ. 

æÇ مشرۍ الندې Ï فلوÑېنس له سترتوÈ سرå يوځاì تېرå شوې Ï  åÏ هغه Ï ځوÇنۍ Ç Ï åÑæÏعليحضرÊ لوÑينتسو تر Çæكمنۍ
 .ستر ÒبرځوßÇ حيثيت ÑÏلوÏ چې په Çيټاليا كې يې Ï يو

æÇÑپرځېدæÇ å مكياæېلې په همدې كاá كې په سياسي خدمت بوخت شو.  Ò كا1494áپه فلوÑېنس كې Ï مېديچيانو Çæكمني په 
æكړ  Ò كاله پوÑې 1512ãÇæÏفلوÑېنس تر يو جمهوíÑ حكومت الندې خپلوæ ßÇ¡ چې Ïغې ÑÇÏÇې تر  Ï ماموÑيت پر مهاá يې

Ñæكړå. مېديچيانو په æÏيم پېر كې له  Ò كاá كې مېديچياä بيا ßÇæ ته ÑæسېدæÇ á مكياæېلې خپله Ïندå له السهæÇ1512 په 
ځل بيا æÇÑپرځوá شوá¡ چې æ ÇÏخت Ï مكياæېلې ÏÇ Ïبي فعاليت Ò  æÇ پوÑې حكومت æكړ æÇ يوÒ1527 كاá څخه تر 1512

áپېر شمېر Ðنفو ÊياÒ  Ï ستهæÑæ يستلوÇ يم ځلæÏ مېديچيانو تر Ï خو هغه .íپر 1527كېږ äجو Ï áكا Ò22مه  Ï ¡58نېټه 
 .سترګې پټې كړې كلونو په عمر¡ پرته له Ïې چې خپله Ïندå بېرته ترالسه كړí¡ له Ïې نړۍ څخه

 åÑæÏ ÈلميتوÒ Ï94-1469-25-1: 
ÈلميتوÒ Ï ېلېæمكيا Ï چې كولى كه څه هم æ Ñمشهو åمرæÏ ځو كېÑæ غوÏ ېنس پهÑخو فلو ¡íيل شوæ íÏ څه نه åمرæÏ åړÇ په 

 .شو Ï Ïې نوميالي æ æÇتلي ښاíÑ مخكنى چاپېرياá په Çسانۍ نظر ته æÇÑلو
 توندخويه Çæكمن ساææناæÑال ÇÏسې ښاÑ بلل شوì چې åæÏ ډæله ټولوÇكيو پرې Çæكمني كړې ºåÏ يو ډáæ يې Ï يوå فلوÑېنس يو

Savonarola ãبر æÇ ښكال Ï يې áæبل ډ æÇ ينتسو تر مشرۍ الندېÑلو áÇæ مينه Lorenzo  كه څه .åÏ شوې åتر مشرۍ الندې تېر
Ï ال يو ځلæÑناææپه هم سا æÇ æ غېز ډېر لږÇ ېلې يېæخو پر مكيا ¡åÏلوÑÏ كمنيÇæ åÏږæÇ åډېر åÑæېنس پر خاÑكې  فلو Èې كتاÏ

مهاÏ á مېديچيانو شاæÇ ä شوكت مكياæېلې  يوÒÇې Ï يوې بېلګې په توګه Ñæته پكاÑ شوìÏ ì. خو Ï لوÑينتسو Çæ Ïكمنۍ پر
ليكنو كې Ï Ïې Çæكمن Òياته ياæÏنه كړې ÇÏ æÇ هم Ï لوÑينتسو لمسى æ چې  په كلكه Çغېزمن كړæ ì. ځكه هغه په خپلو

 .كتاÈ ټولوÑæ ßÇته ډÇلۍ كړìÏ ì مكياæېلې خپل
كې Ï يو شمېر Òلميانو ژæند ÇنځوÑ كړì¡ چې the History of Florence))  Ï مكياæېلې په خپل Çثر ((Ï فلوÑېنس تاÑيخ

خپلو نيكونو ډېر  Ñæسرå تېرå كړې åÏ. هغه ليكي چې هغوÏ ì جامو په Çغوستلو Ï æÇ ژæند په تېرæلو كې تر ÒلميتوåÑæÏ È يې
Ï ¡پيسې يې بېځايه پر ښځو لګولې æÇ خت يې په لوبوæ خپل .æ ßÇښيي ترټولو ښې  خپلوæ چې æ ÇÏ Ýبنسټيز هد ìهغو

غږېدæÇ á پر يو- بل يې ټوكې ټكالې كولې. Ï هغوì په منځ كې چې به چا پر نوæÑ  جامې يې پر ځاíÏ ä. هغوì به په ډېر هنر
 .æكړې æÇ هغه به يې سپك كړ¡ تر ټولو هوښياÑ به بلل كېدå مسخرې

æګيډ ìæÒ ېلې خپلæمكيا Guido خپل ليك- لوست له لرلي فرصت Ï äلمياÒ لې بايدæ چې íæڅخه  ته په يو ليك كې څرګند
 .بوخت æ پوåÑ ګټه پوÑته كړæÇ í موږ Ïې پايلې ته Ñسوí چې مكياæېلې پخپل ÒلميتوÈ كې ډېر

ÛæÑ بيا چې ته åچې ما ستا ليك ترالسه كړ¡ ډېر خوښ يم¡ په تېر íنه شته -هغه كاږ ìېرÒ ې بل ښهÏ تر åÑما لپاÒ æÇ مټ يېÑ. 
 ÇÑكړåÒ ¡æ ì به له تا يو ډېر æÇچت شخصيت جوړ كړã¡ خو په Ïې شرØ چې ته Ïې خپله æنډå كه پاß خدìÇ موږ ÇæÏړæ ته ژæند

 .ترسرå كړې
¡íæ ښه åÑبه ستا لپا ÇÏ چې íكاږ æÇ íچې له  بيا يې په يوې نوې خبرې تشويقو åÑې لپاÏ Ï æÇ كړېæ چې لوست åÏ ÇÏ ړينهÇ خو

Ï ¡شې Õخال åÑتل لپا Ï غۍæÑځكه كه ته ماته نا .åتېرې كړ äستونزې پر ځا æÇ نهæÏÑÏ كړې åÏÒ Ï موسيقۍ æÇ ليك- لوست 
íكېږ ìæناÑÏ åما څومرÒ په لرلو ÊÑښته مهاÒÑÇ يو ډېر بې Ï ¡ېÑګوæ. 

æكړå. ځكه نوÑ خلك  چې ما له ځانه خوښ æساتې¡ ځانته برياæې æ æÇياړ æګټې¡ تل Ñښتينى æÇسه åÏÒ æÇ كړæÒ åيه! كه غوÇړې
 .æكړې به هغه æخت ستا مرستې ته تياíæ Ñ چې ته Ï خپل ځاä مرسته



 åÑæÏ ندæسياسي ژ Ï1512-1494-43-25: 
Ï يم پېرæÏ ندæژ Ï ېلېæمكيا Ï  چې په ¡ìيت په چوپړ كې تېر شوÑجمهو ßÇخپلو Ï ېنسÑمېديچيانو له1494فلو Ï كې áكا Ò 

 .æكړ Ò كاله پوÑې¡ چې Ï هغوÏ ì بياÇÑتګ كاÇÑ1512ãÇæÏ ¡ìÏ áپرځېدæ څخه تر 
Ï ېنسÑفلو Ï ستهæÑæ كاله خدمت Ñكې تر څلو åÑÇÏÇ لتيæÏ åېلې په يوæلس  مكيا Ï سولې æÇ كۍÇخپلو Ï لتæÏ íÑجمهو

Ïې æخت كې Ï جمهوÑيت Ï چاæÑ په پر مخ بېولو كې ډېرæ åنډÑÏ åلوæÇ åÏ  كسيزې شوÇÑÇÏ Ï ÇÑالنشا مشر æټاكل شو æÇ هغه په
Ï موږ åړÇ ېÏ هغه خپلې په Ï æÇ سياسي مكتوبونه åÏÑÇæ æÇ åÑÏنه¡ صاæهغه  هغه ګڼ شمېر فرمانونه¡ السوند ¡æليكنې لر

æملي لښكر Ï ېنسÑفلو Ï æÇ íكړ åيتونه ترسرÑشمېر مهم سياسي مامو ÊياÒ  Ï .íÏ íياتې هلې ځلې كړÒ لو كې يېæپه جوړ
 ÑÏ MyباÑ ته æ¡ چې په ټولوßÇ كې يې Catherina Sforza Ï كاترينا سفوÑتسا Ò كاá كې 1499Ïهغه لومړì ماموÑيت په 

lady of Forli هلوæ چې پر كالګانو له ډډې áكړ åÏÒ هغې له چلند څخه يې Ï æÇ كړې åÏملت  په نامه يا Ï ìچې سړ åÏ ÇÏ څخه ښه
څخه æÇ æ په مختلفو الæÑ يې پر Ïې ټكي ټينګاÑ كړÇ  æÇ ¡ìÏ ìعتباÑ ترالسه كړí¡ چې Ï ÇÏ مكياæېلې يو له مهمو Çصولو

Ï Úموضو ÇÏ چې åÏ لې يېæښو íښت لرÒÑÇ حياتي åÑكو لپاÇټولو. 
ÇړÏ å خبرÇ æترæ لپاÏ åÑ فرÇنسې Ï پاچا ææÏلسم لوېي ÑÏباÑ ته الړ ÇÏ æÇ هغه  Ò كاá كې Ï پيزÇ پر ښاÏ Ñ جګړې ãÇæÏ Ï په1500په 

ìÏ يټاليا څخه بهر پاچاÇ كې له ìپه پا æÇ ېæ تنې كړېæيټاليا كې يې پنځه سترې تېرÇ كې  چې په ßÇشو¡ چې په ټولو áشړæ
åÏ نه شوېæÏتوګه يا åيې په لنډ. 

 بوÑجيا ژæند ډېرì برخه پر هغو پېښو بوخته åæ چې Ï شپږã پاپ ÇلكسانډÏ æÇ Ñ هغه ìæÒ Ï سيزÏ ÑÇ مكياæېلې Ï سياسي
Cesar Borgia ((æÇ منځته كېدېÇÑ كپالنې څخهÇæ æÇ لنټينو)) له ځانپالنېæ ßډيو  åياترÒ ßÇټولو Ï áعماÇ æړÇæÏ همدې Ï

íæبرخه جوړ. 
æړÇندې  غوÇړí يو هېوÏÇ تر نيولو æÑæسته پخپله æلكه كې æساتي Ï ډيوÇ ßعماÏ á تقليد لپاåÑ مكياæېلې يو نيوÇكګر ته چې

بېلګه نه شوå پيدÇ كولى. له Ïې كبله Ï ځينو  كوí. بې له شكه هغه Ï ډيوÇ Ï ßعمالو له بېلګې څخه پرته Ï تقليد لپاåÑ بله ښه
Ï جياÑبو ÑÇسيز Çنكو له خوæنيو Êګو  áÏسې څېرې په توګه ښوÇÏ يوې Ï كې ßÇپه ټولو ßخو ډيو .ìÏ ìتل بلل شوÇ ßÇټولو

ÇÏسې څېرå چې ټوá هغه  Ï نوÏ æÑ بخت په ÇÑختلو ټولوÇكۍ ته ÑسېږÏ æÇ í هغوÏ ì بخت په پرېوتو ÇÑپرځېږí. يوå شوì چې
له هغه يوå څخه چې هغه يې بايد ژÑغولى ìæ. چا چې Ï هرې  تدÇبير يې æنيوá چې له يو هوښياÇæ Ñكمن څخه يې تمه كېدå¡ پرته

åÑپېښې لپا åړæنې ناæكېد åÑله كا äÇتو áچې كله يې ټو åسې څېرÇÏ .åپرته له هغې يوې چې پېښه شو ¡æ نيولى ìÑتيا  ¡íلوېږ
 .پېښه åæ چې هغه يې æړÇندæينه نه åæ كړې په جګ غږ Çæېي چې Ï ÇÏ هغه ګناå نه åæ بلكې له æسه پوÑته ÇÏ æÇسې æيرناكه

يا پاپ ÇلكسانډÏ Ñ مړينې پر مهاá مكياæېلې ãæÑ ته Çæستوá شو¡ چې Ï هغه Ò Pius III  Ï كاá كې ÑÏ Ïېيم پيو1503Óپه 
Ï Ïې ÇجاÑæ åÒكړې åæ چې  ټاكنه æګوæÇ íÑ هلته Ï سيزÑÇ بوÑجيا په تېرæتنه پوå شو چې Ï كاÑډيناالنو ډلې ته يې ځايناستي

 .æÏيم جوليوÏ Ó پاپ په توګه æټاكي
مكياæېلې په ÇÏسې  .كاÑډيناالنو له ډلې څخه æ چې سيزÑÇ بوÑجيا ته يې æ Ïېرې ÇسباÈ برÇبرæلى شوá پاپ جوليوÏ Ó هغو

چې نوې ښېګڼې æÇ مرستې به له سترæÇ æ نامتو  څوß چې په Ïې عقيدíÏ å¡�حاá كې چې پر Ïې ټاكنه تبصرå كوÇæ ¡íېي: 
¡íيانونه هېر كړÒ نيÇتېرباسي شخصيتونو څخه پخو äچې په �ځا æ Óهم پاپ جوليو ÇÏ æÇ . 1506 ته ÑباÑÏ كې يې áكا Ò

پايله يې هم هماغسې  Çæستوá شو¡ كله چې پاپ پر بولونا خپل جګړå ييز عملياÊ پيل كوÏÏ æÇ ¡áې عملياتو مكياæېلې
پرÇæيۍ له Çمله بريالۍ ختلې. مكياæېلې Ï همدې پاپ  بريالۍ æخته¡ لكه Ï هغه نوÑې كاÑنامې چې Ï هغه Ï چټكۍ æÇ بې

åله بخت له ښځې سرÇپه حو Óجوليو  æړÇæÏ كولى شي پر ìتوند سړ æÇ ÑæړÒ ېÒÇچې يو åÏ ياته كړې يېÒ æÇ ìتشبيه كړ
  .شي برالسى

Ò كې Ï 1507په پايله كې يې په كاá  كه څه هم ممكنه نه åÏ چې Ç ÏيټالوæÏ íلتونو مختلف برخليكونه Ïلته æڅېړæ¡ چې
áæ غليÇÑ الندې Óجرمني تر ال æÇ سپانياÇ ¡نسېÇفر.  åړÇ په æلوبغاړ æېيو سترÑÏ æÇ هغو پېښو Ï ېÒÇلته يوÏ æړÇخو موږ غو

Ï چې ¡æكړæ بې خبرې åلسم لوېي سرææÏ نسې له پاچاÇفر Ï هغه .åÏ لرلې åغېزÇ ېلې پر شخصيت يېæمكيا  ¡íكتنې كړ åشمېر
åكړæ ته نغوتهÑæ چې مخكې مو. 

ÇÏسې شخصيت په بڼه ÇنځوíæÑ چې Ï مذهب تر نقاÈ الندې يې سترې كاÑنامې ترسرå  مكياæېلې ÇÑÇ Ïګوä فرÏيناند Ï يو
Ï Ïې ځانګړنو تر  په حقيقت كې يې Ñحم¡ æفا¡ خوÇخوږÇ ¡íنسانيت¡ سپېڅلتوÇ æÇ ÈيماندíÑÇ نه ÑÏلوæÇ åÏ كه كړí¡ خو

ìæ پرځېدلى بهÇÑ نو ¡ìæ غلىÇÑ غېز الندېÇ. 



äماكسيميليا ÑتوÇمپرÇ Maximilian æيې ډېر ãمقا æÇ شخصيت ¡æ څخه يو æې څېرÑپو åړÒ خپل پېر له په Ï السونو  چې
 áېلې چې په كاæخو مكيا ¡ìÏ ìكړ ÑنځوÇ8-1507سفير يا Ï ته ÑباÑÏ هغه Ï كې Ò  Ï ¡æ په توګه تللى íÒستاÇ سياسي íځانګړ

íګه كوÇعيبونه په ډ æÇ ېæسې شخصيت¡  هغه ډېرې نيمګړتياÇÏ يو .íشخصيت په توګه يې معرفي كو åÏÇÑالÇ يو ضعيف Ï æÇ
 .ټينګاÑ نه كوæ íكالت Ï خپلو طرحو عملي كوá¡ له نظرå غوÑځوÏ æÇ í خپلو هيلو په ترسرå كولو كې æÏمرå چې Ï نوæÑ په

Ï چې ¡íيت پاتې كلونه په هغو پېښو بشپړېږÑمامو Ï ېلېæمكيا Ï  áپه كا äæتړ ÇÏ .íÏ íته شوÑپوÇÑ څخه äæكامبرې له تړ
æېنېسانو  æÑÇپايي ÒبرځوÇكونو تر منځ¡ چې پوÑته يې ياæÏنه شوې¡ السليك شو¡ چې موخه يې Ò Ï كې Ï پاپ ÑÏ æÇېيو1508

æخت چې æېنېسانو ټولې هغه سيمې په يوå  په جګړå كې Ïې موخې ته Ñæسېدá. هغه Ï Vaila جمهوÑيت ÇÑپرځوæ Ï æÇ æ áيال
يې ترالسه كړې æې. په Ïې æخت كې فلوÑېنسيانو ته يو سخت Ñæ áæÑپه غاړÑæ  åځ له السه Ñæكړې¡ چې په Çتو سوæ كلونو كې

ځكه فرÇنسې په  .ÇÏ Ïسې تربګنۍ Ï æÇښمنۍ پر غاړå شتوÑÏ äلوÏ چې Ï پاپ æÇ فرÇنسې تر منځ ÇÑپوÑته شوåæ å. كله چې يې
åپر غاړ áپلي كو æÑټولو تګال Ï يتÑجمهو Ï ېنسÑفلو Ï ې ملګرتيا كېÏ æ خيستيÇ. 

تړäæ جوړ كړ Ï æÇ سويسيانو په مرسته يې  Ò كاá كې æÏيم پاپ جوليوÏ Ó فرÇنسې په æړÇندې سپېڅلى1511كله چې په 
Ï پاپ په ßÇæ كې æلوېد Ç æÇړ æ چې Ï پاپ شرÇيط æمني¡ چې له Ïې شرÇيطو  فرÇنسوياä له Çيټاليا څخه بهر كړá¡ فلوÑېنس

Ï څخه يو æ áسېدÑ ته ßÇæ مېديچيانو بيا. 
 Ï1512مېديچيانو Ï ېيمهÑÏ سپټمبر پر Ï áكا Ò  Ï هغه Ï æÇ ېلېæمكيا Ï څخه æندÏ پرځېدنه¡ لهÇÑ يتÑجمهو Ï æÇ تګÇÑبيا

څرګندåÏ å¡ هغه پرته له  كېدæ يوå نښه æÇ åæ په Ïې توګه Ï هغه سياسي ژæند پاì ته Ñæسېد. ځكه لكه څنګه چې ملګرÏ æ ګوښه
 .Ïې چې خپله Ïندå بېرته ترالسه كړæ íمړ

 :43-58-1512-27 ليكنې æÇ مړينه
تمه پاتې شو¡ چې Ï نوÇæ íكمن په åÑÇÏÇ كې به خپله  مكياæېلې Ï مېديچيانو له ÇÑتګ سرå سم Ï يو څو ææÇنيو لپاåÑ په Ïې

ÇÏ خو .íڅوكۍ بېرته ترالسه كړ  Ï æÇ åنه شو åپه ترڅ كې له1512هيله يې ترسر äيو فرما Ï مهææÇ نومبر پر Ï áكا Ò  ندې ګوښهÏ
په توÑ بندí شو¡ چې Ï شكنجو په Ñæكولو يې  شو. لنډ مهاæÑæ áسته Ï مېديچيانو په æړÇندې په يوÏ åسيسه كې Ï الÓ لرلو

 .تر پوښتنو الندې æنيو
په ساä  هغه له بند څخه خالÕ كړ æÇ خپلې كوچنۍ شتمنۍ ته چې فلوÑېنس ته نژÏې Leo x لسم ليو نوí مېديچي پاپ

 .Ñæكړ كې پرته åæ الړ æÇ هلته يې خپل ژæند ليكوÇلۍ ته San Casciano كاسيانو
íÑيټوæ نسيسكوÇفر Francessco Vettori  Ï ليك كې چې å1513ته په يوÏ áكا Ò  لسمه نېټه يې ليكلى¡ پهÑياÏ ډسمبر پر

åړÒ ډېرې په åړÇ ند پهæخپل ژ Ï ې پېر كې يېÏ  æÇ Ïهغه ميتو Ï åړÇ ليكلو په Ï ßÇټولو Ï چې موږ ته ¡íنې كړæې څرګندÑپو
 .بيانوÇ íنګېرنې

íكاږ ¡íې بيانوæخپلې بوختيا åنډيانو سرæګا æÇ نۍÑې چې له كوÏ سته ترæÑæ  åÒ ¡íæغوړÇÑ ÑÏڅا Ñچې: كله چې شپه خپل تو
ځم¡ په ننوتځي كې Ï كرæندګر جامې¡ چې ګرæÇ Ï چټلۍ پوښلې íæ¡ له ځانه ليرې  كوÑ ته ÇÑګرځم Ï æÇ خپلې مطالعې خونې ته

Ï ¡ãكو æنيو څېرÇپخو Ï ¡چې كله بيا په جامو كې پټ شم æÇ ãغوندÇ فيانو جامېÇشرÇ íÑباÑÏ  æÇ ãتېرېږÑæ ته ÑباÑÏ لرغوني
åړÇهلته هغه خو ¡ãپه مينه منل كېږ Çله خو ìهغو Ï هلته  Ï åسر ìله هغو åÒ كې ìې ځاÏ په .íشو íځانګړ åÑما لپاÒ چې ãÑخو

åړÒ په كولو كې æېينه خبرÑلو æÇ íين تندÑæ ماته په ìپوښتم. هغوæ عمالو الملونه ترېÇ Ï ìهغو Ï هم چېæ ې پوښتنو  نهÏ Ï
ÓحساÇ ستومانۍ áæهېڅ ډ Ï åÑساعتونو لپا æÑڅلو Ï åÒ چې ¡íكوÇÑ بونهÇفقر ما نه مايوسه  ځو ¡ãæنه هېرæÏÑÏ áټو ¡ãنه كو

åÒ ځكه .ãېرېږæ له مړينې څخه نه ¡íكې يم كو ßÇæ په æڅېر æغو سترÏ Ï توګه åپه بشپړ. 
خبرæ مې Çخيستي Ï æÇ سلطنتونو په Çړå مې يو كوچنى كتاÈ برÇبر كړÏ Ï .ìÏ ìې  ما ټوá هغه څه ليكلي چې Ï هغوì له

څو ډæله ìÏ¡ په څه  Çړå هومرå پرÎÇ غږېدلى يم¡ څومرå چې Òما فكر ÑسېږæÇ í څېړلي مې íÏ چې سلطنت څه ìÏ¡ موضوÚ په
 ...ځي¿¿ ډÇÑ áæمنځته كېږí¡ په څه ډáæ ساتل كېږæ æÇ íلې له السه

ټولوßÇ¡ په تېرå بيا نوì هغه يې بايد تل هركلى  كه Òما كوã تخيل تاسو خوشالوí¡ بايد ÇÏ يو مو هم ÒړÑÏ åبد نه كړæÇ í يو
æÇ Èسترتو Ï مله يېÇ له همدې .íكړæ ند ګليانوæخا áجال Guiliano يكيوæفليپو كاسا .ãلۍ كوÇته ډ Flippo Casavichio 

ÇÏ ېÏ په æÇ íÏ كې څه Èې كتاÏ ېي چې پهÇææ ندې كتلى¡ هغه كولى شي تاسو تهÇړæ له Èبحثونه  كتا åمې له هغه سر åړÇ
ìÇبډ æÇ برÇبياتو برÏÇ يې هم پر Ñلږ نو ãړÇخو غو ¡áÏلوÑÏ ãكړ. 

بدلونونه په كې ÇÑغلل æÇ ګڼ شمېر  مخكې تر Ïې چې ÇÏ كوچنى كتاÈ هغه بڼه غوåÑ كړí¡ چې Òموږ په الÓ كې ìÏ¡ ډېر



 .كاÑ بوخت áæ فكرí متنفذين Ï Ïې كتاÏ È جوړښت æÇ ترتيب لپاåÑ په
پاì كې Ï ناڅرګند المل له مخې لوÑينتسو Ï Ï  íÏې كتاÈ سرليك æÇ هغه چاته چې بايد ډÇلۍ شوìæ ì¡ بدá شوæÇ á په

Ò كاá كې Ï يوې 1516په ځينو كتابونو كې ÇÑغلي چې ګليانو íÏ مېديچي په .شو ته ډÇلۍ Lorenzo de Medici مېديچي
كاساæيكيو سرå په Ïې Çړå خبرې  كه څه هم مكياæېلې له.په ترڅ كې ææژá شو¡ له همدې Çمله لوÑينتسو ته ډÇلۍ شو Ïسيسې

هغه چاته Ñæكړí چې Ñæته ډÇلۍ كوí يې. خو تر æÇسه ال ÇÏسې شوÇهد  كړې æې¡ چې ÇÏ كتاÈ بايد æÑæلېږæÇ í يا يې په خپله
څوكۍ بېرته  لوÑينتسو به كله ÇÏ كتاÈ ترالسه كړæÇ ì يا به يې لوستى íæ. خو هغه مكياæېلې ته خپله نه íÏ موندá شوí چې

نوæÑ په خپل نامه تېرې كړې æې¡ خو ټولوÑæ  Ï ßÇنه كړå. كه څه هم Ï هغه Ï ژæندäæ پر مهاÏ Ï áې كتاÈ نظريې æÇ ليكنې
مكياæېلې æيټوíÑ ته په خپل ليك كې Òياتوí چې كه .متن تر مناقشې الندې æ مكياæېلې په æسيله نه æ چاپ شوì¡ ځكه يې

په مطالعه كې تېر  كتاÈ څوæ ßلولي¡ نو Ñæته جوته به شي چې په Ïې تېرæ پنځلسو كلونو كې¡ چې ما Ï سياست ÇÏ كوچنى
خلكو ته بيا Ï يو ÇÏسې شخصيت په توګه خدمت æكړã¡  كړí¡ نه مې خوÈ كړæÇ ì نه مې æخت بېځايه تېر كړìÏ ì¡ چې يو ځل

كړې Ò æÇما په æفا كې هېڅ شك نه شته. ځكه څرنګه چې مې تل æفا كړې æÇ پر ژمنه  چې Ï نوæÑ په لګښت يې تجربه ترالسه
خپل طبيعت ته بدلوä نه  څېر Ñښتينى æ æÇفاíæ ÑÇÏ¡ يم¡ åÏÒ مې نه íÏ چې څنګه يې ماÊ كړã. ځكه څوß چې Òما په ÑÏېدلى

íښتنولۍ شاهدÑ ما پرÒ ليÒما نننۍ بېوÒ æÇ كولىÑæ شي íكوÑæ. 
Óټيټو Ï)) Èيو بل كتا Ï ېلېæمكيا ¡íسوÑæ ته ìپا ßÇې چې ټولوÏ مخكې تر  åړÇ لسو لومړيو ټوكونو په Ï يخÑتا Ï ليويس

په ليكلو پيل æكړ¡ چې ټولوßÇ هم Ï Ïې كتاÏ È موضوÚ يوDiscourses on the first decade of Titus Livius))  åبحثونه
æÑæسته يې Ï يو كوچني  Ò كاله پوÑې بوخت æساته¡ چې تر ÏېæÇ1518 بې شمېرå نوæÑ كوچنيو كتابونو هغه تر  برخه Ï .åÏې

Çخيسته ترڅو په جنوÇæ åپر غاړ íمشر äكميسيو Genoa Ï نيسي كېæ نې الندېÑې تر څاÑچا æګرÇÏېنسي سوÑفلو. 
فلوÑېنس æÇسېدæنكو ته يو څه سياسي ÇمتياÑæ ÊÇÒكړá چې له مكياæېلې æÇ يو شمېر  Ò كاá كې مېديچي چاÇæÑكو 1519Ïپه 

æÑنو äې قانوÏ خيستلې¡ چې ترÇæ ېÑسال- مشو åÑلو لپاæجوړ Ï äساسي قانوÇ íنو åيو Ï لويه جرګه څخه يې åالندې يو 
Great Council سمي بڼهÑ هغې پلمې يې æÇ ېÏ خو په ¡íمنځته كړÇÑ åنه كړÑæ. ګر يو ځل 1520پهÇÏېنسي سوÑكې فلو áكا Ò

  Ï فلوÑېنس ÏÇبي ټولنې ته 1520ÏسرÏ å هغوì ستونزې ÑÇæÇې كړLucca  .í له لوكا بيا مكياæېلې ته æÇÑګرځېدá چې
شتوä حس كاåæ. همدÑÇنګه Ï هغه بل  مكياæېلې Ï بيا ÇÏÑæخلېدæ له كبله Ï ياæÏنې æړ كاæÇ ìÏ á په Ïې æخت كې ټولو Ï هغه

 Èجګړې هنر�كتا Ï Art of war� ړتياÇ يې هم åÑمېديچي په  لپا íÏ áډيناÑكا Ï كې áې كاÏ هغه په ÒÇÑÇهمد .åÏلوÑÏ تهÑæ
Ï æÇې كاæ  Ñليكي �Ï the History of Florence فلوÑېنس تاÑيخ�كميسيوä مشرí پر غاړÇæ åخيسته چې  غوښتنه Ï يو بل

خلكو مينې æÇ عالقې مېديچياÏ äې ته چمتو  كېدì شي Ï مكياæېلې په æړÇندې Ò.Ï كاله پوÑې بوخت æساته1525هغه تر 
لرغونى ليكوáÇ په Ïې نظر ìÏ چې يو æړ سياستپوå له Ïندې پرته Ï يو ستر  كړíæ í چې هغه په Ïې Ïندå بوخت كړí¡ ځكه يو

¡íلر áچې بېړۍ كب مثا íكړæ نه ساتئ¡ نو هڅه بهæ هلو بوختæ چې كه يې په يوې تشې جالې پسې په ټوپ íæړÇæ. 
يوæړ¡ چې ګليانو íÏ مېديچي ته¡ چې په   بشپړ شو¡ مكياæېلې Ïغه كتاãæÑ È ته له ځاä سرÏ�å فلوÑېنس تاÑيخ�كله چې 

Ï1513 Ò تعجب æړ åÏ چې مكياæېلې په .الندې پاپ æټاكل شو¡ ډÇلۍ كړí تر لقب Ï Clement IIې Ñæځو كې æÏ Ïيم كلمينټ
ßÇكې ټولو áېنس كاÑپه فلو ìلۍ كړ¡ چې هغوÇكې ډ áسې حاÇÏ ته په ìهغو åÑنې لپاæښوÑال Ï مېديچيانو Ï  ته ßÇæ íكې نو

په ÇÏسې حاá كې ډÇلۍ كړ¡ چې ÇÑپرځېدá يې  Ò كاá كې يې Ï فلوÑېنس تاÑيخ Ï Ïې كوÑنۍ مشر تهÑ1525سېدلي æÇ áæ په 
جګړې په Çيټاليا كې Ï فرÇنسې Çæكمني له منځه يوæړæÇ å لومړì فرÇنسيس  Pavia نژÏې شوæÇ æ í په همدې كاá كې Ï پيويا

Ï لوټ يې Ï ãæÑ Ï Ñكا ÇÏ چې ¡Ïكې پرېښو Óپه ال áÑپنځم شا áخپل ستر سيا Ï په توګه äÇې  بنديوÏ Ï æÇ سبب شو äتاال æÇ
æÇ áپرځوæÇÑ äلسي ګوند مېديچياæ ېنسÑفلو Ï æېدÑæÇ خبرې په áشړæ åÏÇبيا يې له هېو. 

بېرته æÇÑګرځېد¡ چې خپله پخوÇنۍ څوكۍ¡ چې هماغه Ï  مكياæېلې چې په Ïې æخت كې له فلوÑېنس څخه بهر æ¡ په چټكۍ
ÇÑلس كسيزې شو Ï سولې æÇ كۍÇخپلو áلنډ مها æسېدÑÇÑ ېنس ته ترÑمرغه فلو åخو له بد .íترالسه كړ ¡åæ íالنشا مشرÑÇÏ Ï 
 Ï ستهæÑæ شو¡ چې بيا ÛæÑسته ناæÑæ1527 پر äجو Ï áكا Ò22ې نړۍ څخهÏ نه .سترګې پټې كړې مه نېټه يې له ßكه څه هم څو

¡íæ تهÇنه به چېرته پرæېلې هډæمكيا Ï چې íپوهېږ Óæسانټاكر Ï ېنس هغه تهÑخو فلو Santa Croce  په كليسا كې يو ستر
هرڅه ترې åÏÒ   نوæ" æÑلسونو" كه�كړÏ æÇ ì خپل Ïې نامتو ìæÒ په څنګ كې يې Ï Ïې ÇعترÝÇ كړì چې:  æÇ مجلل مناÑ جوړ

  .�هېوæÏÇنو كې Ñ Ïېنېسانس پيل موندلى ìÏ كړíæ í¡ خو Çيټاليا Ï هغه په ÇثاæÑ كې Ï يوÇæلي نظر æÇ په æÑÇپايي
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ټولوßÇ ته ÇÏسې شياä ډÇلۍ كوí¡ چې تر  څوß چې غوÇړÏ í يوå ټولوÏ ßÇ پېرæÒنې æÇ مالتړ æړ æګرځي¡ ÏæÏ Ï له مخې
Ï ندÇ يا يې په æÇ íæ ښتناكهÒÑÇ æÇ قيمتي æÏنوميالي  ګر åياترÒ ìبېلګې په توګه: هغو Ï .المل ګرځي æخوشاله كېد Ï ßÇټولو

برæÇ ã جالá سرæ  åسلې¡ Ï سرæ جامې¡ قيمتي كاڼي¡ Ï سينګاÒ æÇ Ñينت ÇÏسې نوæ Ñسايل¡ چې Ï ټولوßÇ له Çسونه¡ Çعلى
íندې كوÇړæ هغه ته ¡íæ برÇبر. 

Ï خپلې مينې æÇ فدæيت كرå نښې æښيم¡ Çړ شوã چې خپله شتمني æپلټم æÇ يوÇÏ åسې  ستا ÇÑÏنه حضوÑ ته! Ï Ïې لپاåÑ چې
 .چې Ï پاچايانو حضوÑ ته æ ÏړÇندې كولو ÒÑÇښت æلرí¡ پيدÇ كړã ډÇلۍ¡

كړá¡ چې په æÇسنيو  æÑæسته Ï سترæÇ æ نوماندæ مېړنو Ç Ïعمالو له پوهې پوÑته مې بل قيمتي څه پيدÇ نه تر ژæÑæ فكرæنو
مطالعې پايله åÏ¡ چې Ï Ïې مطالعې لنډيز مې په پوåÑ  چاæÑ كې Ï يوې æÇږÏې تجربې Ï æÇ لرغوني تاÑيخ Ï يوې پرله پسې

 .كوÏ ãې كتاÈ كې ÇÑغونډ كړÏ ìÏ ÇÏ æÇ ì سترتوæÇ È برÏ ã خاæند حضوÑ ته يې æړÇندې Ïقت æÇ تر æÇږÒ ÏياæÑæ Ñسته په
خو بيا هم Ï ستاسو پر ترحم Ò æÇړå سوí باÑæ لرã¡  كه څه هم ÇÏ åÒ كوچنى Çثر ستاسو لوړ مقاæÇ ã حيثيت ته Ï ډÇلۍ æړ نه بولم¡

 پرته له Ïې چې په ډېر لږ æخت كې Ï هغو حقايقو æÒÇÑ æÇنو åÏÒ Ï كړې æخت ÑÏكړã¡ چې په چې كه Òما Ïې حاá ته پاæ ãكړÆ چې
Ï ¡íÏ بلې ډÇلۍ Óæ نه لرã¡ ستاسو  åÏÒ كړå كې يې ما Ï كلونو æÇږæ Ïخت لګولى æÇ بې شمېرå ګوÇښونه æÇ ستونزې مې ګاللې

په ډېرæ تشريفاتي æÇ پېچلو Çلفاظو نه ìÏ كښلى æÇ نه مې Ï تاÑيخي  په ÇÑÏنه حضوÑ كې به Ï منلو æړ æګرځي. ÇÏ كتاÈ مې
ßډ æپه شمېر æÑæÏ باندنۍ برخه په نقش Èكتا Ï نېدلى چېÇلو په څېر نه يم توÇليكو æÑنو Ï يا هم .ìÏ ìسې  كړÇÏ Ñنګا æÇ

هېڅ ÒÑÇښت Ñæنه كړá شي¡ يا ÇÏ چې Ï موضوÚ  ښكلې كړã چې په خپل سر Ï پاæ ãړ æګرځي. ځكه Òما Çصلي نيت ìÏ ÇÏ چې يا
æګرځي... æÇ نه له هغو سرå همغاړì يم¡ چې يو ډáæ غرæÇ Ñæ ځاä ښوÏنه يې بولي¡  حقيقت æÇ يا يې Ï مطالبو ÒÑÇښت Ï منلو æړ

æڅېړÏ æÇ ¡í حل الÑې- چاÑې  بې ÒÑÇښته Ï æÇ ټيټ پوړ æګړÒ ÇÏ ¡ìړæ åكړí چې Ï ټولوÇكو سلطنتي æÇ سياسي مسئلې كه يو
نقشې ÇنځوÏ Ï ¡íæÑې لپاåÑ چې Ï غرæنو Ï هسكو څوكو æÇ  يې Çړæند ټولوßÇ ته په ليكلې بڼه æړÇندې كړí. ځكه څوß چې

 توګه Çټكل كړí¡ ځاä الندې په Ïښتو æÇ ډÇګونو كې ځاì پر ځاì كوÏ Ï æÇ íې لپاåÑ چې Ï لوړæ ځايونو څرنګوÇلى په سمه
همدې توګه æيلى شم Ï Ïې لپاåÑ چې  ÑÇæÇې Ï æÇښتې سمه ÇندÇæ åÒÇخلي¡ Ï غرæنو په څوكو æÇ لوړæ ځايونو كې ځاì نيسي. په

مقاã كې ځاæ ìلرÏ Ï æÇ æې لپاåÑ چې Ï ټولوßÇ سم Çټكل æكړæ¡ نو بايد æ Ï  Ïلس Ï طبيعت سم Çټكل æكړæ¡ بايد Ï ټولوßÇ په
 .شو æلس يوå برخه

åندæخا áجال æÇ Èسترتو Ï ìÇ نو! 
æمنه¡ چې ما ستاسو ÇÑÏنه حضوÑ ته æړÇندې كړې åÏ¡ چې كه يې په بشپړ Ïقت  Òما ÇÏ كوچنۍ ډÇلۍ په هغه ÇحساæÇ Ó جذبه

ته Ï ستاسو  پاã كې يې æنيسئ¡ نو Òما Çصلي غوښتنه به ÇحساÓ كړÆ. موخه مې هغه لوړÇæلي æÇ سترتوæ Èلولئ æÇ په
Ï كه æÇ .íې نېكې ځانګړنې يې ژمنه كوÑنو æÇ ستاسو بخت Ï چې ¡íÏ áسېدÑ  عظمت æÇ Èخپل سترتو Ï ندæخا ãبر æÇ ښكال

ته ÇæÇÑړæ ¡íæبه æيني چې څنګه بې برخې æÇ پرته له كوÒÑÇ ãښته Ï بخت æÇ  له لوړې څوكې څخه خپلې سترګې Ïې ټيټې سيمې
  .تلپاتې كينې æÇ بې غوÑۍ څخه ځوÑېږã تقدير له

 
 
 

 لومړì څپركى
 

¿íÏ íمنځته شوÇÑ æÑپه كومو ال æÇ لهæسلطنتونه په څو ډ 
 

íÏ. هېوæÏÇنه ميرÇثي íæ  بشريت Ï ژæند په ټوá پېر كې جمهوæÇ íÑ سلطنتي Çæكمنۍ تېرې شوÓæÇ æÇ í هم پرې Çæكمن پر
پسې توګه Ï يوې كوÑنۍ æÇالÏې ته Ïغه ßÇæ پاتې كېږæÇ í يا نوæÇ  í تر ډېرæ åخته په كې يوå كوÑنۍ Çæكمنه íæ. مانا په پرله

íæ ښتيæÇ په سلطنت. äميال Ï لكه ¡íæ íجوړ شو íتوګه نو åپه بشپړ ÑÇæ سلطنتونه بيا په خپل íنو Milan  Ï چې ÏÇهېو



هغه هېوæÏÇنه íÏ چې ټولوßÇ يې تر السته  تر ټولوÇكۍ الندې جوړ شوæÇ æ ì يا Francesco Sforza فرÇنسېسكو سفوÑتسا
هېوÏÇ چې Ç Ïسپانيا Ï پاچا Ñæ Naples  ßÇæ ÏګډÏ .íæ بېلګې په توګه Ï ناپل æÇÑړلو æÑæسته خپلې ميرÇثي Çæكمنۍ ته

 .قلمرæ)) پوÑې æتړá شو)) سيمې
¡íستل شوæÇÑ لكې الندېæ تر áæې ډÏ نه چې پهæÏÇكه  هغه هېوÇخپلو åچې يو ÇÏ يا æÇ áæ لكې الندېæ تر ßÇيو بل ټولو Ï يا

لښكرæ پر مټ  خپلوÇكي æÇ سلطنت يې ÑÏلوÏ. هغه چا چې هغوì تر æلكې الندې æÇÑستلي¡ يا يې Ï خپلو خاåæ åÑæ¡ ځانګړې
  .æÇ يا æړتياææ له الÑې æلكه شوæÇ íÏ í يا يې Ï پرÏيو لښكرæ په مرسته نيولي æÇ .íÏ يا هم Ï ټولوÏ ßÇ ښه بخت

 
 

  æÏيم څپركى
 

åړÇ ثي سلطنتونو پهÇمير Ï 
 

áكمنۍ به ټوÇæ لسمشريزېæ به پر åÒ .íÏ íخبرې پرې كړ åځايونو كې مو په تفصيل سر æÑځكه نو .ãÏپرېږ ìلته  بحثونه پر ځاÏ
سرå سم æڅېړã¡ چې ÇÏسې سلطنتونه څه ډáæ  يوÒÇې Ï سلطنتونو پر لوÑ مخه كړÏ Ï .ãغه كاÑ ترسرå كوá به åÒ له پوÑتنۍ æينا

¿íساتل كېږ æÇ åÑÇÏÇ  
Ï :يلى شمæ لتهÏ نو íÏږæÑ نۍ پر خدمتÑكو Ï ßÇخپل ټولو Ï نكي يېæسېدæÇ ثي سلطنتونو په پرتله چېÇهغو مير  Ï ¡íÏ

نيكونو پر پله پښه كېږÏæÏ ¡íÏ يې ماÊ  نوí جوړ شوí سلطنت ساتل ستونزمن íÏ. ځكه ميرÇثي ټولوÇكي كولى شي Ï خپلو
سرå سم ګامونه Çæخلي æÇ له Çړتيا سرå سمه هوښياæÇ íÑ ښه چلند æكړí. په Ïې  نه كړæÇ í په ناæړå حاالتو كې æ Ïخت له Çړتيا

له ستونزæ كولى شي خپله  ټولوßÇ چې په ميرÇثي توګه يې سلطنت ترالسه كړÏ ¡íæ ì يوå منځني ځوßÇ په لرلو پرته توګه يو
مخنيوì يې Ï هغه له Óæ څخه پوÑته íæ¡ له سلطنت څخه ليرې  Çæكمني ټينګه æساتي. كه بيا Ò Ïښت ډېر ځوßÇ له Çمله¡ چې

شرØ چې  مالتړ æÇ محبوبيت له ځانه سرæ åلرí¡ كولى شي خپل سلطنت بيا ترالسه كړí. خو په Ïې هم شي¡ نو كه Ï خپل æلس
æÇ نكېæسوÑ äياÒ له يوې ¡ìړæ سلطنت يې له منځه åÏ Ï كګر چېÇنيو ÏÇغه هېوÏ Ï  بېلګې Ï .مخامخ شي åبدمرغه پېښې سر

ßډيو ÇÑÇفر Ï يټاليا كېÇ په توګه موږ په the duke of ferrara  په خپله åسر æخت په تېرېدæ Ï Ðنفو æÇ ßÇæ هغه Ï كه .æلر
په  æ Venetiansېنېسيانو Ò كاá كې ١٤٨٤Ïنه ìæ ټينګ شوì¡ نو هېڅكله به په Ïې نه ìæ بريالى شوì چې په  خاåÑæ كې

پاپ جوليوÏ Ó يرغلونو په æړÇندې ÑÏæيږæÇ í هغوì ته ماتې  Ò كاá كې æ١٥١٠ÏړÇندې ÑÏæېږæÇ í همدÒÇÑÇ يې نه شو كولى په 
شي¡ چې له  ټولوßÇ ته ډېر لږ پېښېږí چې پر æلسونو باندې تېريو ته الåÑÇæÇ åÑ كړæÇ í يا يې المل ÑæكړÇÏ .í ځكه چې ميرÇثي

لويې تېرæتنې æنه شي æ æÇلس ترې كركه æنه كړí¡  همدې Çمله ÑæسرÒ åياته مينه كېږí مانا پر æلس ګرíæ äÇ. كه له هغه څخه
پيدÇ كوæÇ í پر Ïې سربېرÏ å هغه Çæ Ïكمنۍ لرغونتيا æÇ æÇږÇæÏلى كولى شي ټوá  بې له شكه به په خپل æلس كې محبوبيت

  .بل يوå سرå كوشېريږí ياÏښتونه Ç æÇنګېزې¡ چې ممكن څه بدلوÇÑ äمنځته كړí¡ له منځه يوسي. ځكه يو بدلوä له هغه
 
 
 
 

  ÑÏېيم څپركى
 
 

íæ لكې الندېæ نه يې ترæÏÇچې څو هېو åړÇ هغو سلطنتونو په Ï íæ íنه په كې پېيل شوæÏÇيا څو هېو 
 

 æÇÑالړېږí. كه هېوÏÇ نوì نه æÇ íæ په يوå ټولوßÇ پوÑې Çړæ åلرæÇ í ميرÇثي سلطنتي په ÇÏسې هېوæÏÇنو كې ستونزې ډېرې
 .ډæÏ áæلت ته مركب Çæېي هېوÏÇ ته Ï يوې نوې برخې په توګه æپېيل شي¡ چې په ټوليز ډáæ يو هېوÏÇ جوړ كړÏ ¡íې

په ټولو ÇÏ ډáæ نويو هېوæÏÇنو كې طبيعي ÇÑ ¡íÏمنځته كېږí.  په ÇÏسې هېوæÏÇنو كې بدلونونه Ï ځينو الملونو له كبله چې
خپل  حالت ښه Ï æÇ پرمختګ پر لوÑ كړí تل ÇÏ هڅه كوí چې Çæكمن بدá كړæÇ í په همدې هيله Ï خلك Ï Ïې لپاåÑ چې خپل

äخپل ځا æÇ ځيæÇÑ هيلې سمې نه ÇÏ ìهغو Ï خو .íچوÇ Óسلې ته الæ ندېÇړæ په ßÇته  ټولوÑæ سته بيا تجربېæÑæ .تېرباسي
 .ناسمې æې æÇ په هېوÏÇ كې يې حالت كړكېچن شوìÏ ì په Òباتوí چې Ï هغوì غوښتنې æÇ له æسلې څخه يې هيلې



نوí )) المل ګرځيº هغه چې تل يو ټولوÏ ßÇې ته Çړ باسي چې Ïهغو پيټي پر æÇږÇæ åخلي چې Ï چې ÇÏ هم Ï يوې بلې ناخوÇلې
سختيو ته يې غاړÇ åيښې. ÇÏ په Ïې مانا چې Ï  هېوÏ ((ÏÇ الÓ ته æÇÑړلو لپاåÑ يې په پوځ كې ÏندÇ åخيستې æÇ نوæÑ بې پولو

Ï چې åÏ تهÑسه پوæ له ßÇټولو ((íنو)) په ÏÇهېو íنو Ï ßÇځكه ټولو .íكړæ ìټنې مخنيوÑ æÇ تباعو له كړېدنېÇ يا æګړæ æنو 
áæهر ډ åسر æګړæ له ÏÇهېو íنو Ï چې ìهغو .ìÏ ìړæÑخپلو خلكو پو Ï ړلو كېæÇÑ چې  السته ìÏ ړÇ ßÇټولو ¡íچلند كو åړæنا

Ïښمنيو سرå مخامخ كېږí چې سرتېرÏ í هغوì پر شتمنيو ځاì پر  æيې Òغمي æÇ په Ïې حالت كې ټولوÏ ßÇ هغو æګړæ له
نوí  مهاÒ áيانمن كېږÏ .íغه ÒÇÑ ټولوßÇ نه شي كولى له هغو æګړæ سرå ښه Çړيكي æساتي چې Ï ځاì كوÏ æÇ í نيوßÇ پر

ìنه شي كړæ به ßÇځكه ټولو ºمرسته كړې åسر ßÇيې له ټولو áنيولو پر مها Ï ÏÇله هيلو  هېو ìهغو Ï غوښتنې ìهغو Ï چې
íسمې بشپړې كړ åسر. 

Ï ìهغو Ï ßÇې چې څرنګه چې ټولوÏ له åسر .íچت كړæÇ ګامونه åندې يې پرېكندÇړæ نه شي كولى په ¡ìÏ ìړæÑمرستو پو 
پېرæÒنې æÇ ښه نيت ته Çړتيا لرí. له  ټولوßÇ به غښتلي ځوÇكونه لرí¡ خو بيا هم تر هر څه æړÇندې هغه Ï نوí هېوæ Ï ÏÇګړæ ښې

يې باله¡ په ډېرې چټكۍ æكولى شوÏ á ميالä هېوæ ÏÇنيسي æÇ په  Louis XII همدې كبله Ï فرÇنسې پاچا¡ چې ææÏلسم لوېي
 .له السه Ñæكړ هماغومرÇ åسانۍ يې

ÏÇې هېوÏ Ï ¡ستæÇÑ لكې الندېæ تر ÏÇهېو äميال Ï ځل چې يې íتسا په لومړÑيكو سفوææلوډ ßÇني ټولوÇپخو Lodovico 
Sforza خپلو Ï چې áكولى شوæ سانۍÇ بيا يې  په ډېرې æÇ باسيæ لكېæ پاچا له Ï نسېÇفر Ï ÏÇكونو په مټ خپل هېوÇځو

چې تېرÇيستل  هغو خلكو چې Ï فرÇنسې Ï پاچا پر مخ Ï ميالÒÇæÑÏ äې پرÇنيستې æې¡ æÑæسته بيا پوå شوá ترالسه كړí. ځكه
Ï يې Ñنو æÇ شوې ìنه كړ åځانګړې ګټې ترسر ìهغو Ï نسې پاچاÇفر Ï .íÏ íشو  Ï چې æ Çغملى. همدÒ چلند هم نه شو åړæهغه نا

 .æسپاåÑ ميالä ښاÑ يې بيا پخوÇني ټولوßÇ ته
æلكې په ÇÏسې Çسانۍ نه æځي. ÇÏ په Ïې چې ټولوßÇ  ښكاåÏ åÑ چې كله يو هېوÏÇ تر پاڅوæÑæ äسته بيا كرÑÇ شي¡ Ï ټولوßÇ له

 كساä چې Ï هغه Çæ Ïكمنۍ په æړÇندې يې په پاڅوä كې الÓ لرلى æÇ يا توíæ äÑ¡ نيسي¡ له æخت څخه ګټه پوÑته كوæÇ í هغه
¡íكې يې لر Óخيستلو چې په الÇ ګټې پهÏ مكاناتو څخهÇ له هغو æÇ íÑپه ټولو هغو ځايونو كې  محكمې ته يې سپا ßÇæ خپل

لپاåÑ چې Ï ميالä پخوÇنى ټولوßÇ لوډææيكو سفوÑتسا خپل  چې كمزíÑæ بريښي¡ پياæړì كوÏ .í بېلګې په توګه: Ï Ïې
خپل )) æنيسي¡ يوÒÇې يې پر Ïې بسنه æكړå چې Ï Ïې هېوÏÇ په پولو كې ÇړæÏæړ ÇÑمنځته كړæÇ í هېوÏÇ له فرÇنسې څخه بيا

هېوæ åÏÇباسي¡ Ï ميالä ټولوÏ ßÇې ته Çړ Êæ چې  هېوÏÇ)) بېرته ترالسه كړí. خوÏ Ïې لپاåÑ چې Ï فرÇنسې پاچا په æÏيم ځل له
¡íæÑپاæÇÑ ندېÇړæ هغه په Ï ټوله نړۍ íشړæ يټاليا څخه يېÇ له æÇ íكړÑæ كونو ته يې ماتېÇځو.  

ãته په پا ææغو نيمګړتياÏ چې السته Êæ ړÇ ې تهÏ سته بيا همæÑæ ßÇيم نيوæÏ تر ÏÇهېو äميال Ï نسې پاچاÇفر Ï åغلى  سرÑæ
æلكې ÏÇÒÇ كړá شو¡ خو Ï لومړۍ ماتې Çصلي  نوì هېوÏÇ له السه ÑæكړÏ .í ميالä هېوÏÇ په لومړæÏ æÇ íيم پېر Ï فرÇنسې له

يې ال پاتې íÏ¡ نو پكاåÏ Ñ چې æڅيړÏ :æ فرÇنسې پاچا بايد څه تدÇبير نيولي ìæ¿  الملونه æÑښانه شوæÏ Ï æÇ ¡áيمې ماتې هغه
ځانګړæ الæÑ چاæÑ څخه كاÇ Ñخيستى  نوæÑ ټولوÇكو به په Ñæته ناæړå حاالتو كې Ï خپلې æلكې Ï ټينګولو لپاåÑ له كومو æÇ يا

  .پرتله په برياليتوÈ خوندí كړíæ íÏ í¡ چې خپلې الÓ ته æÇÑړنې يې Ï فرÇنسې Ï پاچا په
يو ټولوßÇ يې له نيوæÑæ ßÇسته خپلې ځوßÇ سيمي ته Ñæ ګډíæ¡ يا له يوې  نو پكاÇææ åÏ Ñيم چې: Ï هغو Çيالتونو æګړí چې

Ï æÇ íæ ساتل سيمې ìهغو Ï íæ كه .íæ يا نه æÇ íپه څېر ګړېږ æګړæ مېشتو Ï سيمې كې ßÇæ په ßÇټولو  åÏسا æÇ سانهÇ ډېر
íشو íÏږæÑ كۍ تهÇخپلو æÇ ندæژ ßÇخت چې خپلوæ بيا هغه åپه تېر íÏ  ÇÏ ډمن شوÇڅخه ښه ډ ìچې له هغو åÑې لپاÏÏ .íæ نه

بنسټه له منځه يوسو چې پر هغوì يې Çæكمني كوله. ځكه كه åæÏ ډæله æلسونه چې Ï  بسنه كوí چې Ï هغه ټولوßÇ كوÑنۍ له
شي¡ په بشپړå كرÑÇۍ به په خپلو  ټوÇ áړخونه يې په پوÑتنيو شرÇيطو برÇبر íæ خو په æÏæÏنو كې يې څه توپير ÇÑمنځته نه ژæند

 æÇ نوÑمانډې Borgandy¡ بوÑګنډې Gasconyګاسكونې ¡Brittanyكې سرå ګډ ژæند كوí¡ لكه چې موږ په بريټانې
NormandyنسېÇفر åچې تر ډېر áليدæ خو څرنګه كې åÏلوÑÏ ژبنى توپير ìكه څه هم هغو .áپاتې شو íچې  ته پېيل شو

åنه يې سرæÏæÏ Ï چې ßنو هغه څو .íكړæ ندæژ åچې په خپلو كې سر áكولى شوæ سانۍ يېÇ په ¡áæ تهÑæ  ææتنيو ځانګړتياÑپو
خپل كړåæÏ ¡í ټكي Ïې په پاã كې æنيسي: لومړÇÏ ì  لرæنكي هېوæÏÇنه خپلې خاÑæې پوÑې پېي æÇ غوÇړí چې Ï تل لپاåÑ يې

 كوÑنۍ له منځه يوسي æÏ æÇيم ÇÏ چې Ï هغوì په قانوæÇ ä مالياتو كې هېڅ ډáæ بدلوÇÑ ä چې Ï هغوÏ ì لومړني Çæكمن ټبر يا
ÏÇني هېوÇچټكۍ له پخو ÇÑپه خو ÏÇهېو ìغلى نوÑæ ې توګه به الستهÏ په .íمنځته نه كړ  å يو æÇ ìتوګه يو ځا åپه بشپړ åسر

 .نقشه شي



Ï نهæÏÇهېو íشو áنيو áæغه ډÏ په هغه كې ستونزې  خو چې íلرæ توپير åسر äقانو æÇ ژبې ¡ÏæÏ ې لهÑæخا Ï ßÇكګر ټولوÇنيو
هغوì الÓ برì شي æÇ يوå تر  ÑÇæې Òياتې íæ. نو په ÇÏسې حاالتو كې Òښت ډېر ځوæÇ ßÇ ښه بخت ته Çړتيا لرí چې پر لس

Ñښتينې مانا مرسته كوåÏÇÏ í چې نوموړì ((نيوÇكګر)) هلته Ï  ګرÇ æÏغېزمنه æÇ له ګټې ډكه الÑ يې چې له ټولوßÇ سرå په
Ï æÇ شيÑæ åÑهستوګنې لپا íكړ åلى كرÇتلپاتېو ÏÇهېو íنوموړ Ï åÑهغه لپا Ï به Ñكا ÇÏ .íكړæ ندæتر منځ ژ ìهغه  هغو æÇ

ºلهæÑكاæ Ñال Çكې همد äلكه چې تركانو په يونا ¡íخپل كړ åÑتل لپا Ï به ÏÇهېو  Ï چې åسر åسر æبيرÇتد æÑله نو ßÇټولو ßكه تر
 .نيولي áæ خپله هم هلته نه æÇ ìæسيدلى¡ Ï يوناä په ساتنه به بريالى شوì نه ìæ هغه هېوÏ ÏÇ خوندí ساتنې لپاåÑ يې

ÇÏ سم åسر æته كېدÑپوÇÑ ډيو لهæپر ګډ íæ په سيمه كې ßچې كله يو څو ìÏ حقيقت Êكولى شي په چټكتيا  يو جو æÇ íپوهېږ
æسه بهر شي چاåÑ يې كوæÇ ¡í كه ټولوßÇ يې له مركز څخه لرې  Ç æÇسانۍ سرå يې مخه æنيسي¡ پرته له Ïې چې حالت يې له

åړæÏæړÇ æÇ ډيوæله ګډ íæ سېæ هغه له Ï يې ìمخنيو æÇ íæ ìندې ډېر ستر شوÇړæ يې په äچې پاڅو íخت خبرېږæ بهر  هغه
åسر æله مېشتېد ßÇټولو Ï ¡ېÏ پر åسربېر .íæ ياتي تېرÒ خت يېæ íمخنيو Ï مانا íæ  äÇÑÇÏ هغه منصب Ï ¡كې ÏÇپه هغه هېو

æÇ íنه ښه كو åړÒ شوكې ته æÇ ۍÑلوټما íمالتړ æÇ  ېÏنږ åسر ßÇله ټولو íګړæ نوæÏÇيالتونو يا هېوÇ ېÏÏ ې توګه بهÏ په
æېرå كې íæ. كه  ÇÏسې هم æ نه شي¡ تر يوې كچې به Ï ټولوÏ ßÇ شتوä له Çمله چې هغه ځاì كې æÇسي په Çړيكي ساتي¡ æÇ كه

åسر ßÇبه په ټوله مانا له ټولو ìهغو ¡íæ åÑÇكر æÇ شيæ åسرÑæ ښه چلند  Ï به Ñډېر ژ íæ ترې لرې ßÇخو كه ټولو ¡íمينه كو
كه كوã بهرني Ïښمن Ïې ((نوí)) هېوÏÇ ته سترګې پټې كړې Ï ¡íæ ټولوÏ ßÇ شتوä له  æېرې ÇسباÑæ ÈبرÇبر كړí. همدÑÇنګه

لنډå يې ÇÏ چې په كومه سيمه  .په Ïې هېوÏÇ كې به Ïغه يرغلګر ÏÏې كاÑ په ترسرå كولو كې ډېر ځانساتى (محتاØ) Ç íæمله
  .ستونزæ ډß كاíæ Ñ كې چې خپله ټولوßÇ ميشت íæ له هغه ځايه به يې æېستل له

áÇæډله كډ åچې يو åÏÇÏ يې Ñښه ال æÇ بله Colonies څو سيمو ته  چې خپل ÏÇې هېوÏÏ íæ تابعيت يې هم ساتلى ((صليÇ)) يزÑÇ
áستوÇæ åÑهستوګنې لپا Ï ختæ چې هر íæ كيلي ((چابي)) په څېر Ï ÏÇهغه هېو Ï ښتينې ماناÑ به په áÇæكډ ÇÏ ¡شي  Ñبه پكا

 .ÇÑځي
åÑسپا æÇ يا يو شمېر پلي æÇ íكړæ Ñكا ÇÏ يا بايد ¡áلو  خو په هر حاÇæكډ Ï خو ¡íæړÇæ ڼيو په بڼهæچا Ï چې هلته íلېږæ íسرتېر

 نه æÇÑلي æÇ كولى شي چې هغوì په ډېرæ لږæ مصاÑفو هلته æساتي æÇ يا كېدì شي هېڅ لګښت لېږá پر ټولوßÇ هېڅ لګښت
كوæÑنه æÇ شتمنۍ يې Ïغو كډÇæلو  پرې ÇÑنه شي. په Ïې كاÑ كې كېدì شي ډېر لږ خلك Òيانمن شي ÇÏ æÇ به هغه خلك íæ چې

æÇ خلك چې شمتنۍ íځپل شو áæډ ÇÏ .íÏ íشو áكړÑæ كوچنۍ ډله  ته åلو يوÒæ بې Ï په ټولنه كې íÏ تليæ نه يې له السهæÑكو
áپه ټو æÇ íæښ پېښ جوړÇته ګو ßÇچې ټولو íنه لرæ ړتيا بهæ ېÏÏ نو .íæ ßپر æÇ تيت åÑÇæ åÑÇكې خو ÏÇپاتې  هېو æÇ .íكړ

په æېرå كې íæ چې كومه تېرæتنه ترې æنه شي æ  æÇګړí چې تېرì پرې نه ìÏ شوæ Ï ìخت په تېريدæ سرå كرÑÇېږí. ځكه ìæÏ به
åسرÑæ Ñچې نو íړæ نهÇæ په هغه بال áځايونو بې برخې شو æÇ له خپلو شتمنيو æÇ áمخامخ شو. 

Ï áÇæچې كډ ÇÏ åډېر لږ نو لنډ æÇ íæ لګښت لږ ìهغو Ï ¡íæ ((ÑÇÏفاæ)) الړæ په پرتله پر ژمنه æله  سرتېر ìهغو Ï نكيæسېدæÇ
كېږí بېوÒلي خلك æÇ íÏ يو له بله بېل په هېوÏÇ كې  كبله ځپل كېږæÇ í لكه چې مخكې Ñæته نغوته æشوå¡ هغوì چې ځپل

Ï åې كبله هومرÏ له .íÏ ßپرæÇ ښ المل نه ګرځي تيتÇګو. 
خوÇخوږۍ æÇ مهربانۍ ((مينه ناß)) چلند æشي æÇ يا په بشپړå توګه  پر Ïې سربېرÇÏ å هم بايد Çææيم چې له خلكو سرå بايد په

نه شې  ځكه خلك كولى شي چې Ï كوچنيو Òيانونو كساÊ ((Çنتقاã)) Çæخلي¡ خو Ï لويو ÒيانونوكساÊ .له منځه يوړá شي
ÑÏنه íæ چې بيا يې Ï سترګو په æړÇندې Ç  Ïخيستلى¡ له Ïې كبله كوÒ ãياä يا ژæبله چې ټولوßÇ يې خلكو ته Çړíæ¡ بايد ÇÏسې

åالړæ íæ نه åېرæ Êكسا. 
ټولوÏ ßÇې ته Çړ ìÏ  پرځاæ ìسله áÇæ سرتېرí ځاì پر ځاì شي¡ Ï هغوÏ ì ساتنې لګښت به ډېر ÒياæÇ íæ Ê كه Ï كډÇæلو

عايدæ ((ÊÇلګوí¡ چې Ï ټولوßÇ ګټې په Òياä )) چې Ï هغوÏ ì ساتنې لپاÏ åÑ خپل هېوÏÇ ټولې ÇقتصاíÏ السته æÇÑړنې
æÇ ((íÏقتصاÇ)) æټيزæ æګړæ Ï æÇ íله ال بدلو áپر مها äبدلو Ï لښكر ځايونو Ï نګهÑÇهمد æÇ íæÑÇæÇ åÑيانونو ته الÒ æÑنو 

له كبله به يې æ Ïګړæ تر منځ Ò  Ïياتو ÇقتصاÒ íÏيانمنيو سرå مخامخ كېږí. نو څرنګه چې Ñæته Òيانونه ټولو ته Ñسېږí نو
په خپلو ځايونو كې مېشت íÏ¡ كه څه هم په خپل ډګر كې يې  ټولوßÇ مخالف ÇحساساæÇÑ ÊپاÑېږÇÏ ¡í ډÏ áæښمناä چې

íخو بيا هم نو åÏ په مټ ماتې خوړلې æلو سرتېرÇæ سلهæ Ï ساتل ÏÇهېو Ï ملهÇ ېÏ سولى شي. نو لهÑ äياÒ ته ßÇبې  ټولو åهومر
íÏ Ñګټو áكو ìپر ځا ìلو ځاÇæكډ Ï چې åڅومر íÏ ((åمضر)) ګټې. 

ßÇنكو ژبه هغه ټولوæسېدæÇ Ï چې íكو ìپر ځا ìكې ځا Ñسې ښاÇÏ په يو ÏÇهېو Ï خپل سلطنت مركز Ï چې  Ï نين يېÇقو æÇ



ټولوßÇ بايد ځاÏÏ äې هېوÏ ÏÇ بېوÒلو ګاæنډيو هېوæÏÇنو  خپل æلس له قوÇنېنو æÇ ژبې سرå توپير æلرí نو په ÇÏسې حالت كې
æكړí چې ((ÏÏې هېوÏÇ)) غښتلي ګاæنډí هېوæÏÇنه æځپي æÇ له بې Òæلۍ سرå يې مخ  ګټندæ ìæښيي æÇ پر ځاì يې هڅه

æÇ ځوÇكمن Ï ¡íæټولوßÇ  ټكي ته بايد ځير íæ چې هر هغه هېوÏÇ چې Ï هغه ((نيوÇكګر)) Ï هېوÏÇ په Çنډáæ غښتلى كړÏ ¡íې
تل ÇÏسې پېښېږí چې ناخوښه æګړÒ Ï íياتې Ñخې  په نوí نيوá شوí هېوÏÇ كې ځاä ته Ï پښو ځاì پيدÇ نه كړí. ځكه

Ï يا هم æÇ پالنې äځا Ï ((بخيلۍ)) يا Ñتګ الÇÑ Ï ته ßÇځو ìهغو Ï æÇ íكېږ ìيو ځا åنو سرæÏÇهېو áæې ډÏ ېرې له كبله لهæ 
  .چې يوناä ته æÑمياæÇÑ äستل Ñæ Aetoliansښيي. لكه Çيټوليانو

الÑ يې Ñæته  هېوÏÇ كې الæ Óهنه كړې¡ لومړÏ ì هغه هېوÏÇ ماÊ شوæ íلس هغوì خپل هېوÏÇ ته ÇÑبللي æÑ æÇميانو چې په هر
åÏ نستېÇپر. 

بهرنى ځوßÇ يوå هېوÏÇ ته ننوíÒ ټوá بېوÒلي æÇ ناخوښه هېوæÏÇنه  æÇ چاÑې هم په ÏæÏيز ډáæ همدÇسې íæ. كله چې يو غښتلى
بېوÒلو  æړÇندې Ï كركې ÇحساÓ كوÏ í هغه په چاپيرياá كې ÇÑټولېږí¡ له Ïې كبله ÏÏغو æړæÇ æ چې Ï خپلو Çæكمنو په

æÇ مينه åپه ډېر ìځكه هغو ºíړÇحمت نه غوÒ څه áماتوÇÑ æÇ áې كوÏنږÇÑ نوæÏÇهېو  æÇ íخوښۍ خپل برخليك له هغه نو
ßÇكمن ټولوÇچې ځو íشريكو åلت سرæÏ ليÒبېو ((ìÏ ستىæÇÑ لكې الندېæ كګر)) هلته ترÇنيو. 

åړæ åكړ ìæÏ Ï ځېÇبايد يو ßÇټولو ìپه بله مانا  نو íتر السه كړ ßÇæ æÇ ßÇډېر ځو ìچې هغو íنه كړÑæ áې مجاÏÏ æÇ íÑڅاæ
په مرسته كولى شي تر ټولو  غښتلي æÇ ځوÇكمن شي. په Ïې توګه Ï خپلو لښكرæÇ Ï æÇ æسېدæنكو Ï پېرæÒنې æÇ ښه نيت ډېر

هغه هېوÏÇ كې پرÇخه æÇ كلكه كړí. كه هغه ÇÏ چاÑې په  ځوÇكمن سياá ماÊ كړí¡ پرې الÓ برì شي æÇ خپله Çæكمني په
 æنه شي¡ په ډېرå چټكتيا به خپلې الÓ ته æÇÑړنې له السه ÑæكړæÇ í كه æې ساتلى هم شي هوښياÑۍ æÇ سمه توګه پر مخ بولى

 .په چاæÑ كې به له ډېرæ ستونزÑ æÇ æبړæ سرå مخ شي
خوÏ ÇÑقت تر  هېوæÏÇنو سرå چې æ Ïلكې الندې يې áæ ډېر په هوښياÑۍ æÇ æ ټوá پوÑتني تدÇبير يې په æÑ Ïميانو چلند له هغو

áÇæبه يې خپل كډ ìته ننوتل نو لومړ ÏÇچې به يو هېو äمياæÑ .áكو åسر  ßÇځو ìهغو Ï ې چېÏ بيا پرته له æÇ ¡áهلته مېشتو
هېوæÏÇنو سرå يې ښه Çړيكي ټينګوÏ æÇ á نوí هېوÏÇ ځوÇكمن ګاæنډí هېوæÏÇنه يې ځپل  پياæړì كړí¡ له بې Òæلو ګاæنډيو

æÇ Ï كې ÏÇته يې په هغه هېو Ðنفو æÇ ßÇځو ÏÇغښتلي بهرني هېو åهېڅ يو Ï æÇ áكه كوÇكوله بې ځوÑæ نه åÒجاÇ ننوتلوÇÑ. 
 æÑښانه كولو لپاåÑ بسنه كوæÑ :íميانو په يوناä كې له Çكيانيانو په يوناä كې Ï هغوÏ ì سياست يوå بېلګه Òموږ Ï موخې

AchaiansæÇ Ï نيېæمقد Ï æÇ كړېæ يې مالي مرستې åسر ìله هغو æÇ ساتلæ ړيكيÇ ښه åيټوليانو سرÇ  ندې يېÇړæ سلطنت په
Óنتيو كوÇ äÇ æÇ كه كړÇهغه يې بې ځو æÇ åكړæ عتيناييÇ بې Antiochus åشاړæ بهر åÏÇيې هم له هېو. 

په چوپړ كې áæ¡ ډېر خدمت يې æكړ æÇ هغوì ته يې ÇÑ Ïتګ الåÑÇæÇ åÑ كړå¡ خو هېڅ  كه څه هم ÇكيانياÇ æÇ äيټولياæÑ Ï äميانو
åيو åترسر Çفلېپ له خو Ï هغه ټولې هڅې چې æÇ åنه كړæ لي كې ګټهÇياتوÒ په ßÇæ Ï ې ته چمتو نه شو  ته يېÏ يې äمياæÑ ¡شوې

íكړæ ìړلو مخنيوæ له منځه Ï ßÇځو Ï هغه Ï چې ìې  كړÏ Ï ته يې ÓنتيوكوÇ ې چېÏ تر .íكړ íخوږÇهغه خو Ï äمياæÑ æÇ
 .هغه هېوÏÇ خپله Çæكمني æچلوÇ íجاÑæ åÒنه كړå چې پر

څېر نه يوÒÇې Ï خپلو æÇسنيو ستونزíÑÇæÇ Ï æ لپاåÑ له بشپړ Ïقت څخه  په Ïې كې æÑميانو Ï سياستوÇله æÇ ځيركو ټولوÇكو په
يې ÇæÏ ÏړÇÑ Ï  æتلونكو ستونزíÑÇæÇ Ï æ لپاåÑ يې هم ژÑæې Çندېښنې ÑÏلوÏې æÇ په پوåÑ هوښياÑۍ سرå كاÇæ Ñخيست بلكې

مخكې سنجولهº ځكه هغه ستونزې چې ال پېښې  æÇسنيو ÇÑ æÇتلونكو ستونزíÑÇæÇ Ï æ لپاåÑ هڅه كوله æÇ چاåÑ يې مخكې له
¡íæ ينه يې شوېæندÇړæ ېÒÇيو æÇ íæ شوې نه  åÑې شي بيا يې چاÏنژÇÑ شي. خو چې ìكېد ìمخنيو æÇ åÑسانۍ يې چاÇ په

خښوí. لكه  Ñنځ هغه ځاì ته ننوتلى íæ چې نه Ñغېدæنكى Ñæ æÇ íæځ په Ñæځ خپلې منګولې په æجوÏ كې ناæخته íæ. ځكه
ÑÏ æÇملنه æشي¡ نو په Çسانۍ سرå يې چاÑÏ))  åÑملګر چې Ï توÏې تبې په باÇæ Èېي چې كه په پيل كې يې څرګندæنه ((تشخيص

ÑÏملنه æÇ نه هم Ñ Ïنځ څرګندæنه شونې æ Ï ¡åæخت په تېرېدæ يې څرګندæنه Çسانه  كېدì شي. خو Ñ Ïنځ په پيل كې چې يې نه
íكېږ íæ ډكه æملنه يې له ستونزÑÏ خو. 

Ï ÏÇهېو Ï .خلئÇæÑÏ سېÇې هم همدÑچا ÏÇهېو åيو Ï  يو Ï ځكه ºشيæ يې ìمخنيو æÇ åبدمرغي بايد په پيل كې څرګند æÑچا
كې ÇÏسې  الÏ Ó هغې مخنيوì ډېر ژÑ كېدì شي. خو كله چې Ï غفلت له كبله تاæتريخوÇلى په هېوÏÇ هوښياÑ ټولوßÇ په

همدې كبله¡ كله چې به æÑميانو ته Ï كېدæني  پرÇختيا æمومي چې Ï هر چا پاæÇÑæ ãړí نو بيا يې چاåÑ ناشونى كاíæ Ñ. له
ßلږ څر åړÇ لي پهÇتريخوæتا ((حتماليÇ))  تهÑæ لى به يې همÇæچمتو æÇ به يې مخكې له مخكې كوله åÑهغه چا Ï لګېد¡ نوæ

لپاåÑ به يې مخكې له مخكې  بله æينا: æÑميانو به ګوÇښونه له ليرې څاÑلي æ ¡áæړÇندæينې به يې كولې¡ Ï هغوÑÏ ìلوÏ. په



¡íكړæ ìجګړې مخنيو Ï چې åÑې لپاÏ Ï æÇ áæ بير نيوليÇتد  ºåكې نه ليد äپه ځا äÇغملو توÒ Ï ښونوÇغو ګوÏ Ï هېڅكله يې
Ï چې áپوهېد ìنو ځكه هغو .íسېږÑæ ته ìپه ګټه پا æÑنو Ï لى يې ښاييÇæ ستهæÑæ خو ¡ìكېد áې  جګړې مخه نشي نيوÏ له

Ñæكړí¡ په يوناä كې يې پر هغوÇ  Ï ìمله مخكې تر Ïې چې فلېپ Ç æÇنتيو كوÓ ته په ãæÑ كې Ï جګړې Ï پيل كولو æخت
æړÇæÏ چې åæ كړ. كه څه هم شونېæ پيل هوډ Ï جګړې  ìخو هغو ¡ìæ شوې áæمهاله ځنډ åتر يو æÇ پيل كړې ìæ نه åجګړ ææÇخو

áæ ې خوښ نهÏ چې په ÇÏ هغه ¡íæ پوهانو پر ژبه Ï هر پېر Ï نه كړ چېæ ãهغه متل ته يې هم پا æÇ: �  åې پرېكړÏ Ï ختæ ÆÏپرېږ
íكړæ�ې له خپل نوښتÒÇيو ¡áæ متكي ßÇځو æÇ ÑæÒ خت هر  ¡ بلكې پر خپلæ چې áæ Ñæې باÏ په æÇ ينو څخه خوښæندÇړæ æÇ

ìكېد æÇ íړæÇÑ مخته åسر äڅه له ځا íلرæ åهم له ځانه سر íبد äښو په شا Ï شي چې. 
åÑښكاÑæ نسې ته سرÇځئ چې فرÇÑ ÓæÇ  به åÒ ¿كه نه íÏ íنه پلي كړæÏæÏ íشو Ïنسې پاچا ياÇفر Ï ياÇ چې æÑګوæ æÇ æكړ

Ï ېÒÇيو áÑشا Ï نه ¡ãغږېږæ åړÇ لوېي په Charles åÏږæÇ يټاليا تر ټولوÇ ځكه لوېي پر ºåړÇ په  Ï يې åړæ åكړ æÇ åÏلوÑÏ كمنيÇæ
Çيا Ï هغه چلند Ï هغو Ñښتينو ÇلوÇكونو ((نظرياتو)) پر خالìÏ Ý كه  شاáÑ په پرتله ښه æÑښانه æ ìÏ ÇÏ æÇ íÏبه يې æينئ چې

په پاã كې  ÇÏسې هېوÏ ÏÇ ټينګولو æÇ خوندí كولو لپاåÑ¡ چې له څو نوæÑ هېوæÏÇنو څخه جوړ شوíæ ì¡ څنګه¿ چې Ï يو
 .æنيوá شي

Çېنېسيانو له خوæ كپالوÇæ æÇ ځانپالو Ï يټاليا تهÇ ډې لوېيÑلمبا Ï چې åæ ÇÏ موخه ìهغو Ï تنۍ بلنېÑله پو æÇ بلل شوæÇÑ 
Lombardy åيالت يوÇ íخپله كړÇÑ برخه. 

ÏÇسې هېوÇÏ نسه يوÇنه پړ كومه. ځكه فر åÑغه كړنالÏ پاچا په åÒ  íكړ Çپيد ìپښو ځا Ï يټاليا كې ځانتهÇ چې غوښتل يې په æ
تړلې æې نو Çړ  ملګرì نه ÑÏلوäÇ ¡Ï تر Ïې چې Ï شاáÑ ناæړå چلند Ç Ïيټاليا ټولې ÒÇæÑÏې Ï هغه پر مخ æÇ هلته يې هېڅ يو نژÏې

ìæ خو كه هغه له نوæÑ مسايلو سرå په كړäæ كې  æ چې ÇÏ بلنې æمني. Ï لوېي ټولې طرحې به په ډېرå چټكتيا بريالۍ شوې
 .تېرæتنې نه ìæ كړې

 æÇ Genoa بيا جنوÇ Çيالت تر نيولو æÑæسته هغه ÇعتباßÇæ æÇ Ñ¡ چې شاáÑ له السه Ñæكړæ ì بيا ترالسه كړ لوېي Ï لمباÑډې
äېنسياÑله فلو ¡åته تسليم شوÑæ slorentineF ړيكي ښهÇ يې هم åكس سرÑما Çمانتو Ï لكه Ñنو æÇ áشو The Marques of 

Mantuaßډيو ÇÑÇفر Ï ¡ The Duke of Ferrara ګليæ بنتي ¡The Bentivogli لي ملكهÑفو Ï ¡ My lady of Forli Ï ¡
Çفاينز FaenzaæÑÇپز ¡ PesaroيمينيÑ ¡ Riminiكامرينو ¡ Camerino بينو ãپيو æÇombinoPi سينا Ï æÇ كمنانوÇæ The 

Sienese Çپيز ¡ The Pisans لوكا Ï æÇ Lucchese نكو هرæسيدæÇ ههÇææ خپلې ملګرتيا ټټر Ï åيو. 
شوå¡ چې هغوì په Ïې هڅه كې چې يوÒÇې لمباÑډې تر æلكې الندې  له Ïې æÑæسته بيا æېنېسيانو ته خپله تېرæتنه جوته

 .ÑÏې خاÏ åÑæ فرÇنسې په ßÇæ كې Ñæكړې æÇÑ åÏلي¡ Ç Ïيټاليا åæÏ پر
خپله تګالåÑ له هغو æÑÇنو Ç æÇندæنو سرå سمه برÇبرå كړå¡ چې æړÇندې مو نغوته  ÓæÇ يې ÆæÒÑÇæ چې پاچا په څومرÇ åسانۍ

ځكه سرå له Ïې چې Ï هغوæ.  ìكړæÇ å هغو ټولو بېوÒلو æÏستانو ته يې چې ډÏ ¡áæ äÑÇ كرÑÇۍ ډÇډ Ñæكړ æ æÇيې ژغوÑæ áÑته
Ï كليسا Ï ځينې يې æÇ áæ íÑæخو ډېر كمز ¡æ ÊياÒ شمېر  Ï چې áæ ړÇ ې تهÏ ېرېæ ېنېسيانو لهæ Ï يې Ñځينې نو æÇ كمنوÇæ

æÇÑړنې Ï  Ï ترالسه كولو لپاÏ åÑهغه مرسته æكړæÇ í پاچا په ډېرÇ åسانۍ كولى شوá چې خپلې السته پاچا Ï هر Çړخيز مالتړ
ÇÏ ßÇæسې ټينګ كړí چې هر ډáæ ځوßÇ يې  Ïغو خلكو په مرسته Ï هر پاتې ځوÇكمن په æړÇندې æساتي æÇ په Çيټاليا كې خپل

íæ ړلو جوګه نهæ له منځه Ï. 
سرå مرسته  Pope Alexander كړºá له سمې الÑې æګرځېدº ميالä ته له Ñسېدæ سرå سم يې له پاپ ÇلكسانډÑ خو ÇÏ يې æنه

Ïې كړäæ سرå به كمزìÑæ كېږºí ځكه Ï لوېي هغو  æنيسي. خو لوېي ÇÏ فكر نه Ä كړì چې په æ Romagnaكړå چې æÑمانيا
 ÇÑæچولي áæ¡ له پاپ سرÏ å ملګرتيا له Çمله يې له هغه څخه مخ æګرځاæÇ åæ له بلې خوÇ ملګرæ چې Ï هغه غېږې ته يې ځانونه

ßÇځو íæنياÏ Ï ته ßÇحاني ځوæÑ كليسا Ï äæې كړÏ يې Temporal power åÑياتولو نوÒÑæ په åكړÑæ åÏæ æÇ ړتياæهم پيا. 
ځاä ترې æژغوÇ æÇ íÑړ æچې په همدې الåÑ پرمخ æالړ شي تر هغې چې Ï  له هغه چې يو ځل ÇÏ تېرæتنه æشوå¡ نو نه يې شو كولى

Ï ÑلكسانډÇ پاپ Ï چې íÏې مانا چې هغه پرې نه ږÏ په .åكړæ يې åماتولو پرېكړ Ï كپالنېÇæ ټوسكانېToscany  يالت خپلÇ
  .كړæÇ í له كبله يې Çړ شو چې خپله Çيټاليا ته æالړ شي

كوله¡ چې æيې غوښتل Ï ناپل هېوÏÇ هم  ÇÏسې ښكاÑېدá چې Ï كليسا Çæ Ïكمنۍ پرÇختيا Ï æÇ ملګرæ خپګاä هغه ته بسنه نه
كاÑ يې يو بل ځوÇكمن ټولوÇ Ï ßÇيټاليا خاÑæې ته Ïننه كړ¡ ترڅو ÏÏې  æنيسي æÇ بيا يې له Çسپانيې سرææ åېشي چې په Ïې

هېوÏÇ يوÒÇېنى متنفذ ګڼل  ته يوå بله پناå ګاå پيدÇ كړí. په ÇÏسې حاá كې چې Ï فرÇنسې ټولوÇ Ï ßÇيټاليا Ç Ïيالت ناÇÑضيانو



æټاكي¡ هغه يو غښتلى ټولوÇ ßÇيټاليا ته æÇÑست¡ چې äÇ  كېدÏ Ï æÇ åې پر ځاì چې Ï ناپل په هېوÏÇ كې خپل يو السپوڅى
Ï خپله لوېي áباسي كولى يې شوæ ېÑæيټاليا له خاÇ. 

æÇ ګډ حس ºìÏ هغه æخت چې يو څوß يې Ï ځوßÇ په كچه يو كاßÇæ  Ñ ته Ñ Ïسېدæ هيله په Ñښتيا هم Çنسانانو كې يو طبيعي
مالمتۍ æړ  æړ ìÏ نه Ï مالمتۍ æÇ سزÇ¡ خو كله چې له æسې پوÑته كاÑ ته الÇ Óچوí نو Ï سزæÇ Ç ته الÇ Óچوí تل Ï ستاينې

áنيو ìæ ìيرغل كړ ÏÇناپل پر هېو Ï لوæÑپه كا æخپلو لښكر Ï ګرځي. كه لوېي  Ñكا ÇÏ كه æÇ æ نه Ñڅه ستونزمن كا åÑيې هغه لپا
 سرå يې بايد نه æ ìæېشلى. كه څه هم له æېنېسيانو سرÏ å لمباÑډې æېش يوå موخه ÑÏلوåÏ يې له æسه پوÑته ګاڼه نو له Çسپانيې

åæ ېشنه كې هېڅ موخه نهæ ېÏ خو په íكړ Çپيد ìپښو ځا Ï ته äيټاليا كې ځاÇ ړتيا نه  چې پهÇ ې پلمېÏÏ لتهÏ ځكه ºنغښتې
ìÏ نو لوېي پړ åكېد áليد. 

 :تېرæتنې æكړې لوېي Ïغه پنځه
١. áړæنه يې له منځه يوæÏÇلي هېوÒبېو æÇ ÑÇخو. 
 .كې يې يو ستر ځوßÇ ال پسې پياæړæÇ ì په يوÒ åبرځوßÇ بدá كړ په Çيټاليا .٢

 .ځوßÇ يې Çيټاليا ته Ïننه كړ يو بهرنى غښتلى .٣
 .خپله په هغه هېوÏÇ كې پاتې نه شو .٤
 .بايد Çيټاليا ته كډÇ áÇæستولي ìæ هغه .٥

ÒياÇ äړææنكې نه ìæ پرېوتي¡ كه هغه شپږمه تېرæتنه نه ìæ كړېº مانا  خو له Ïې سرå سرå به نوموړí ته Ïغه تېرæتنې
Ñæ ìæكړې æÇ پياæړې  خپلو السته æÇÑړنو نه ìæ بې برخې كړí. له åÑÇ كه هغه Ï كليسا Çæكمنۍ ته پرÇختيا نه æېنېسياä يې له

ìæ پرÇنستې نو Çړينه æÇ معقوله åæ چې æېنېسياæ äځپي æÇ  كړې يې نه Ç Ï æÇ ìæسپانيې پر مخ يې Çيټاليا ته Ï ننوتلو الÑ نه
كړºì ځكه  له هغه ÇÏ تېرæتنه æ شوå هغه بايد نوæ Ï Ñېنېسيانو له منځه æړلو ته Òړå نه ìæ ښه كمزíÑæ يې كړí¡ خو يو ځل چې

لمباÑډې يې Ï يرغل هوډ ÑÏلوÏ¡ په بشپړå  كه æېنېسياä همدÇسې پاتې ìæ كولى يې شوÏ á هر بل هېوÏÇ په æړÇندې¡ چې پر
Òړå نه æ ښه كړì چې له هغو پرته Ïې بل څوÏ ß لمباÑډې Çæكمن شي ÇÏ æÇ هم  ÒړÑæتيا Ïفاæ ÚكړæÇ .í هېڅكله به يې Ïې ته

åæ لكې الندې شونې نهæ تر åæ كې Óنسې په الÇفر Ï ډې هغه برخه چېÑلمبا Ï æÇ شيÇÑ ېÏ ßبيا يې  چې بل څو æÇ ليæÇÑ
æ æÇېنېسيانو په æړÇندې ګاÇæ ãخلي æÇ لمباÑډې Ïې  æېنېسيانو ته ÑæكړæÇ í نه هم شونې åæ چې يو ÑÏيم ځوÏ ßÇې Ï فرÇنسې

  .تر æلكې الندې æÇÑلي
ìناپل يې په نو سړ æÇ لهÑسپاæ ته ÑلكسانډÇ پاپ Óال ìمانيا په لوæÑ ¡لسم لوېيææÏ يلى شي چېæ  Ïسپانيا ته پرېښوÇ ېÏ

íكړæ ìمخنيو æجګړ Ï چې. 
åسر ãاليلو ته په پاÏ تنيوÑپو åÒ چې ìæ ìښه كړ åړÒ ې تهÏ په پلمه يې íمخنيو Ï چې له جګړې æ نه Ñيم: هغه ته په كاÇæ  Ñنو

Ïې چې æځنډáæ شي æÇ ځنډáæ يې هم Ï  څوÏ ßې Ï هغه نقشې æÇ پالنونه له منځه يوسي. ځكه جګړÏ å مخنيوí نه åÏ پرته له
íÏ äياÒ په ßÇټولو. 

مرسته  كه پاپ Ï فرÇنسې Ï پاچا په�Çشاæ åÑكړí چې پاچا پاپ ته Ñæكړې æÇ åæ هغه åæ ÇÏ چې:  كه بل څوß هغې ژمنې ته
Ï æÇ åخبر Þطال Ï لومړۍ مېرمنې Ï پاچا Ï كې به يې پاپ áباسي¡ نو په بدæ ئين)) لښكرæÑ Ï په توګه ((áډيناÑكا 

((D�amboise)) Rouen íسوÑæ ټاكلو ژمنه سرته Ï�نوځكه ¡  ÈÇسې خلكو ته په ځوÇÏ .íكړæ Ñكا ÇÏ چې æ ړÇ ې تهÏ هغه
Èې كتاÏ Ï ¡ãپا ìهغو Ï åÒ ¡كې ãæړÇæÑæ ¡لمæÇÑ åړÇ ساتلو په Ï ژمنې Ï ßÇټولو Ï سته به يېæÑæ چې  هغې برخې ته چې لږ څه

 Ïغه ژمنې څنګه بايد æساتل شي¿
السه Ñæكړå چې هغه پوÑتني æÑÇنه¡ چې نوæÑ ((ټولوÇكو)) Ï نيوá شويو  Ï فرÇنسې پاچا ææÏلسم لوېي¡ لمباÑډí ځكه له

كاæÑنو پايلې  لپاåÑ پكاæ Ñړæ ¡áæ íنه كاæÇ áæÑ هغه څه چې پېښ شوÑÇ Ï áيانتيا æړ نه íÏ. ځكه ÏÏې هېوæÏÇنو Ï ساتلو
 .حتمي æÇ طبيعي æې æÇ ټولو ترې همدÇ تمه كوله

æÑمانيا په  Cesar Borgia Ï كې له æÑئېن سرæ åغږيدÇÏ æÇ ¡ã هغه æخت æ چې سېزÑÇ بوÑجيا åÒ Nantes پدې Çړå په نانټ
په سياست)) نه پوهېږí. كه هغوì پوهيدì )) نيولو بوخت æ. كاÑډيناæÑ áئېن په ځوÈÇ كې ÇÑته ææيل چې Ç Ïيټاليا خلك

 .æÏمرå غښتلې æÇ سترå شي هېڅكله به خوښ نه ìæ چې Ï كليسا Çæكمني
Ï كمنۍÇæ Ï كليسا Ï له چېÏښو æ ستنيو پېښو بياæÑæ  نسهÇهنې المل هماغه فرæ Óال Ï سپانيېÇ Ï يټاليا كېÇ په æÇ ختياÇپر

 .Ï برباÏۍ المل هم همدÇæÏ Çړå¡ كليسا Ç æÇسپانيا شوÏ æÇ .åæ á فرÇنسې



 حقيقت ته Ñسېږæ چې هېڅكله ناسم نه خيژí: هغه څوß چې Ï بل چا Ï سترتوæÇ È پياæړتيا æÇ له همدې ځايه Ïې Ñښتيني
 .المل ګرځي خپله له منځه ځي

Ï يا æÇ پلمې Ï غښتلتيا æÇ Èسترتو áæډ ÇÏ په هغه چا كې چې  څرنګه چې åړÇæÏ ÇÏ نو ¡íمنځته كېږÇÑ په پايله كې ßÇځو
Ï ìÏ سېدلىÑ ته Èسترتو íته كوÑپو ÇÑ ۍ حسÑæبې با.  

 
 
 

 څلوãÑ څپركى
 
  

 
Ï لېæ ¡غىÇÑ لكې الندېæ تر Ñسكند Ï نيېæمقد Ï چې ÏÇهېو ÓيوÑÇÏ Ï  هغه Ï ستهæÑæ تر مړينې Ñسكند Ï æګړæ ÏÇې هېوÏ

 كړ¿ ځايناستو په æړÇندې پاڅوæ äنه
 

ټوله Çسيا æلكه كړæ ¡íمړ. هغو ستونزæ ته  لوì سكندÇ Ñسيايي هېوæÏÇنه Ï څو كلونو په ترڅ كې æنيوæÇ á مخكې له Ïې چې
ÏÇهېو íشو áنيو íنو åچې په يو åسر ãپه پا  ÇÏ سته بهæÑæ هغه تر مرګ Ï شي چېæ ټكلÇ سېÇÏ åæ شونې ¡íمنځته كېږÇÑ كې

سرÏ å سكندæÇÑ  ÑپاÑېږÏ ¡í هغه æÏ Ïلت په æړÇندې به پاڅوæÇ ä سرغړæنه æكړí. خو له Ïې Çټكلونو سرå ټوá هېوæÏÇنه
åېنۍ ستونزÒÇيو æÇ ساتيæ نهæÏÇهېو ÎÇغه پرÏ چې áæ ې جوګهÏ Ï خپلمنځي  ځايناستي æÇ ((طلبي åجا)) كپالنهÇæ يې هماغه

 .ÑÏلوÏې كينې æې¡ چې Ï يوæÇ å بل په æړÇندې يې
ãكړÑæ به ÈÇسې ځوÇÏ ¡پوښتيæ ې المل له ماÏ Ï ßكه څو: 

Çæكمني كوæÇ í  چې په تاÑيخ كې ثبت íÏ له ææÏ حاالتو خالي نه íÏ. يا يوÒÇې يو مطلق ټولوßÇ پر هغوì ټولې هغه Çæكمنۍ
Òæ ÏيرÇنو په بڼه چاÑې پر مخ بيايي¡ مرسته Ñæسرå  نوÑ ټوá يې ځانګړí نوكرíÏ äÇ¡ چې Ï هغه Çæ Ïكمنۍ په æړÇندې بېولو كې

يويې  نژÏې كساíÏ ä. يا ÇÏچې يو ټولوßÇ هلته له يو شمېر ÇشرÇفيانو سرå سلطنت كوí چې هر كوÇÏ æÇ í هغه ډله åÏ چې åÏ ته
ÇÏ خو .íلر ((æقلمر)) ېÑæالندې خا Óال æÇ ãنومونه (( لقبونه))¡ مقا íځانګړ  íæ نه ßÇمقامونه هغو ته ټولو æÇ نومونه

ميرÇثي ډÑÑæ áæسېدلي Ï æÇ هغوÏ ì شتمنۍ يوå برخه åÏ. په ìæÏ كې هر يو  Ñæكړí بلكې له پخوÇنيو Òمانو څخه هغوì ته په
توګه پېژني¡ Ñæسرå پاكه  Çيالتونه æÇ ځانګړæ íګړí لرæÇ í خپله يې åÑÇÏÇ كوí¡ چې æګړí هغوÇæ Ï ìكمنانو په ځاä ته بېل

 .مينه كوÏ æÇ í هغوì په æړÇندې ځانګړې عالقه ښيي
په ټوá هېوÏÇ كې  هېوÏÇ كې چې يو مطلق ټولوßÇ حكومت كوæÇ ßÇæ ¡í ځوßÇ خپله Ï ټولوßÇ په الÓ كې ìÏ¡ نو په هغه

ټولوßÇ پرته Ï بل چا Çطاعت æÇ پيرíæ كوí¡ يوÒÇې ÒæيرäÇ  خپله له ټولوßÇ پرته بل څوÏ ß نفوÐ څښتن نه æÇ ìÏ كه æګړí له
Ï چې ¡íÏ äمنصب څښتنا Ï æÇ áÏڅه مينه نه ښو Çلس له خوæ Ï ندېÇړæ په ìهغو Ï خو ¡íټاكل شو Çله خو ßÇټولو íكېږ. 

ټولوæÇ ßÇ بل يې Ï فرÇنسې پاچا ìÏ. ټوá  موږ په خپل æخت كې Ï پوÑتنيو ÇæÏړÇæ æكمنيو بېلګې لرæ¡ چې يو يې عثماني
ټولوåÑÇÏÇ ßÇ كوí¡ چې نوÑ ټوá يې نوكرíÏ äÇ. ټوá عثماني خالفت يې پر  عثماني هېوÏÇ ((خالفت)) يوÒÇې يو مطلق

ټاكلى æÇ بېرته ليرې  æېشلى¡ هر æاليت ته حاكم ÇستوæÇ í له خپلې خوښې سرå سم¡ هر æخت چې æغوÇړí¡ هغوæ ìاليتونو
ÇشرÇفيانو تر منځ ځانګړì ځاì لرí¡ چې هر يو يې Ï خپلو  كولى شي. خو Ï فرÇنسې سلطنت ÇÏ ډáæ نه ºìÏ ټولوÏ ßÇ ګڼ شمېر

Ï Çله خو æګړæ عيتونو ياÑ ثي لقبÑÇ ìهغو Ï .íÏږ åته غاړ ìتوګه هغو åپه بشپړ íګړæ ãعا æÇ íړ ګڼل كېږæ íæناÑÏ  ãمقا æÇ
له Ïې چې ټولوßÇ ته Ï ځاني ګوÇښ  ټاكل شوì¡ چې ټولوßÇ نه شي كولى له هغوÏ ìغه لقب æÇ ځاì ځايګى Çæخلي¡ پرته

 .المل شي
Ï ډáæ توپير íæÒÑÇæ¡ نو Ñæته جوته به شي¡ چې Ï عثماني هېوÏÇ نيوá څومرå  له همدې Çمله كه څوÏ Ï ßې Çæ ææÏكمنيو

Ñپه نيولو كې يې ستونزمن كا .ìÏ سانه همÇ غى¡ بيا يې ساتل ډېرÇÑ لكې الندېæ چې تر Çخو همد .ìÏ  ملهÇ ېÏ ستونزې له
هېوÏÇ ته ÏÇÑننه كړÇÏ æÇ íسې هيله هم ترې نه شي كېدÇÑ  ìمنځته كېږí چې هلته ÇشرÇفياä نه شته¡ چې يرغلګر ټولوßÇ خپل

æله لښكر ßÇيرغلګر ټولو Ï ندې به چېÇړæ په ßÇخپل ټولو Ï æÇ íښه كړ åړÒ مرستې ته äضياÇÑنا ßÇسني ټولوæÇ Ï به åسر 
مقاÇ æÇ ãعتباÑ يوÒÇې Ï ټولوßÇ  پاڅوæ äكړí. ځكه لكه څنګه چې مو پوÑته ææيل¡ هغوì ټوÏ á ټولوßÇ نوكرíÏ äÇ¡ چې خپل

نه ګرځوí يا ژÑ نه بېالíÑ كېږæÇ í كه بيا بېالíÑ هم شي¡ نو æÏمرå نفوÐ  پېرæÒنه ګڼي. له همدې Çمله له ټولوÇكه په Çسانۍ مخ



 .شي كولى چې ځايي خلك له ځانه سرÇæ åړíæ نه لرæÇ í نه
يرغل æكړí بايد په فكر كې ÇÑغبرګه كړí چې Ï يوالÓ ((متحدæ)) خلكو له يو  له همدې كبله هغه څوß چې غوÇړí پر تركې

åشمېر سر ìهغو Ï ې هيله چېÏ هي نه پهææ åډډ ßÇځې په خپل ځوÇې يوÏ åÑلپا Ñې كاÏ æÇ íلى  مخامخ كېږÇترېخوæنى تاÑكو
íكړ åÑÇæÇ åÑته الÑæ به. 

æلښكر ßÇعثماني ټولو Ï خو كه ((æÇ áبيا سمبالو æلښكر Ï ¡åخوړæ په ډګر كې ماتې ((جګړې Ï)) كونو)) يو ځلÇځو 
كوã بل المل æنه لرí¡ پرته Ï پخوÇني  ÇÑټولوá يې شوني نه æÇ .íÏ له Ïې æÑæسته به ((نيوÇكګر)) په خپله مخه كې Ï خوÇشينۍ

áټو Ñæ هغې ټغر هم Ï نۍ څخه چې كهÑله كو ßÇټولو  åېرæ لس څخه بايد هېڅæ پاتې نه شي. له Ñæ ندېښنه بهÇ هېڅ åÑنو ¡íكړ
كومه æېرå ترې  Ï نوí هېوÏÇ له نيوßÇ څخه مخكې يې هغوì ته هېڅ تمه نه كوله له فتحې æÑæسته هم بايد æنه لرí¡ لكه چې

خوښو ÇشرÇفيانو په مرسته چې په ÇÏسې  æنه لرí. خو Ï فرÇنسې په شاä سلطنتونو كې Ï عثماني خالفت برعكس Ï نا
æÇښتوä ((تحوá)) Ï æÇ هېوÏ ÏÇ فعلي æÇضاÏ Ú تغير په هڅه كې æÇ ¡íæ هېوÏÇ  سلطنتونو كې يې شتوä حتمي æÇ ¡ìÏ تل Ï يو

Ï په نيولو ته ÏÇهېو Ï سانۍÇ åپه ډېر ßÇيرغلګر ټولو ¡íفاتح پر مخ خالصو Ï Ñننوتلو ال íبريالى كېږ. 
æساتئ له بې شمېرå ستونزæ سرå مخ كېږÆ. ستونزې Ï  خو كه ÓæÇ تاسې æغوÇړÆ چې ÇÏ هېوÏÇ له Ïې æÑæسته æ Ïلكې الندې

 سرå ېې هېوÏÇ ته په ننوتلو كې مرسته كړې Ï æÇ هغو له خوÇ چې تاسې ÇÑپرځولي ÇæÏ íÏړæ هغو ((خلكو)) له خوÇ چې تاسې
ځكه هغه با نفوåÐ  .ته بسنه æنه كړÇÑ íپوÑته كېږÏ .í هېوÏ ÏÇ ټولوÇكو Ï لړۍ (( Ï ټولوßÇ كوÑنۍ)) له منځه æړá به هم تاسې

چې Ï نويو غوÑځنګونو مشرí پر غاړÇæ åخلي æÇ تاسې به ÏÏې جوګه نه  ÇشرÇفياÇ æÇ äعياä چې ال پاتې íÏ هر æخت كولى شي
ìستاسې ياست چې له هغو Ï به ÏÇهېو íترالسه كړ ÑÇæ چې څنګه æÇ .يوسئæ يا يې له منځه æÇ Æكړæ åجګړ åلكې  سرæ له

 .æباسي
چې له عثماني خالفت سرå يو شاæ ä. ځكه نو  ÓæÇ كه تاسو ÑÇÏ ÏيوÏ Ó حكومت ځانګړتياæې ÆæÒÑÇæ¡ نو جوته به شي

Ï ته ÓيوÑÇÏ چې æ Ñې په كاÒÇته يو Ñسكند  ¡íپركې كړ æÇ ې ځپي¡ بيا يې لښكرې تيتېæ æÇ íكړÑæ جګړې په ډګر كې ماتې
ÇÏ ټوá پرÇخه  æنيسي æÇ هغه تېښتې ته Çړ كړí¡ چې له Ïې جګړې æÇ فتحې æÑæسته ÑÇÏيوÓ هم ææژá شو æÇ خاåÑæ يې ترې

Ï كه .áته پاتې شو Ñسكند åÑتل لپا Ï اليلو له مخېÏ تنيوÑپو Ï نهæÏÇهېو  Óسته يو الæÑæ هغه له مړينې Ï äÇÑÇÏسر Ñسكند
æÇ ìæ ÑÇبه كر åÑتل لپا Ï نو ¡ìæ پاتې  åړæنا áæنو كې بل هېڅ ډæÏÇغو هېوÏ ځكه په .ìæ سانۍ ساتليÇ نه به يې پهæÏÇهېو

ÇÑپېدÇ كړې. خو Ï فرÇنسې  ÇÑمنځته نه شوå¡ پرته له هغو پېښو چې Ï سكندÑ سرÇÑÇÏنو په خپل سرí توګه په خپل الÓ پېښه
Ï لكې الندې ساتل¡ چېæ نو ترæÏÇتشكيل شويو هېو äسانۍ شوني  په شاÇ سېÇÏ په ¡íÏ نكيæترتيباتو لر æځانګړ æÇ ټاكلو

íÏ نه. 
كوچنيو Çæكمنيو له خوÇ  چې بيا æÑ Ïميانو په æړÇندې په Çسپانيا¡ فرÇنسې æÇ يوناä كې æÇÑپاÑېدÏ á هغوكڼو æÇ هغه پاڅونونه

هغوì ته خپله پخوÇنۍ خپلوÇكي Ñæپه ÒړæÑ Ï ¡åæ åميانو  ÇÑمنځته كېدá چې په Ïې هېوæÏÇنو كې يې شتوÑÏ äلوÏ. تر هغې چې
æ ډمن نهÇډېر ډ ìنه ((خاطرې حكومت پر هغوæÏيا ÇÏ ې چېÏ سته لهæÑæ خو .åæ مخامخ åۍ سرÑÇله ډېرې نا كر äمياæÑ æÇ))  Ï

مغزæنو څخه ææتل¡ بيا æÑ Ïميانو  æÑميانو æÇ ÏږÏې Çæكمنۍ له Çمله æ Ï æÇخت په تېريدÏ Ï æې هېوæÏÇنو æÇ Ïسېدæنكو له
شوá. كله چې ÏÏې هېوæÏÇنو æÇ Ïسيدæنكو تر منځ Ï پولو Ï ټاكلو پر  Çæكمني هلته په كرåÑÇ شوÏ æÇ å هغوì له ÑÇÏÇې ډÇډمن

ټولوÇكو لړۍ په همدې  ÇÑپوÑته شو¡ هر يوÏ å هېوÏÇ له خاÑæې¡ يوå برخه خپل ځاä پوÑې æتړله Ï æÇ پخوÇنيو سر تاÄتريخوÇلى
منځ Ï نفوÐ كوã بل څښتن نه åæ پاتې¡ نو ځكه يې ãæÑ Ï  ځاì كې غوڅه شوæÇ å توكم يې له منځه الړå. څرنګه چې Ï هغوì تر

 .يې Ñæته كېښوÏ هېوÏÇ ته Çæكمني æسپاÑله æÇ سر
سكندÑ څنګه æ كړì شوá په æÏمرÇ åسانۍ Ï ټولې  كله چې ÇÏ ټوá مسئلې په پاã كې æنيسي هېڅ څوß به تعجب æنه كړí چې

Ò æÇياÊ شمېر نوÏ æÑ خپلو æلكه  Pyrrhus كړí. پدÇسې حاá كې چې پېرهوÇ Óسيا څښتن شي Ç Ï æÇسيا ÇمپرÇتوæ íÑلكه
Ï فاتحينو Ï لږ يا  په ساتلو كې ډېرې ستونزې ÑÏلوÏې æ æÇې نشو كولى هغه هېوæÏÇنه åÑÇÏÇ كړÇÏ æÇ .í ټوá كړæ هېوæÏÇنو

Ï حكومت Ï نوæÏÇې هېوÏ Ï بلكې æ له مخې نه ÏÇستعدÇ æÇ لياقت ÊياÒ  غوÏ چې æ له مخې áæډ Ï حكومت Ï æÇ æÄځانګړتيا
  .يې ځاä ته Ñعيت كړÇ áæ íتالنو Ñæسرå سرæ كاÑÏ ÑلوÏ¡ نو ځكه

 
 
 
 
 



 پنځم څپركى
 
  

 
Ï خپل æÇ ÏæÏ قانوä الندې æÇسېدá¡ هغوì څه ډÏ  æÇ áæ خپلوÇكو يا هغو هېوæÏÇنو æÇ ښاæÑنو په Çړå چې له æلكې æړÇندې

 شي¿ څنګه تر æلكې الندې æساتل
 

ځانګړí قانوæÇ ä خپلوÇكۍ الندې په  هركله چې Ï نوí نيوá شوí هېوæÇ ÏÇسېدæنكي لكه پوÑته چې ææيل شوÏ ¡á خپل
 :يا الÑې- چاÑې شته Ç íÏستوګنه æÑږíÏ شوíæ í¡ ساتلو لپاåÑ يې ÑÏې æÑÇنه

ßÇچې ټولو ÇÏ يمæÏ ¡íكړ åتبا æÇ äÇÑæ ìچې هغو ÇÏ ìچې  لومړ ÇÏ ېيمÑÏ ¡تر منځ ميشت شي ìهغو Ï هلته æÇ خپله الړ شي
ÏÇهغه هېو Ï íكړÑæ åÒجاÇ Ï æÇ íكړæ قلنګ بسنه åې پر يوÒÇيو æÇ íكړæ ندæالندې ژ ÏæÏ æÇ äخپل قانو Ï نكيæسېدæÇ  ÏÇهېو

æÇ ېÏنژ ßÇټولو Ï بښي¡ چېæ نكو تهæسېدæÇ سېÇÏ يو شمېر ÏÇهغه هېو Ï كمنيÇæ  يو ßÇټولو íنو Ï .íÏ íخوږÇخو ÑÇÏفاæ
تېرíæ¡ چې Ï ټولوßÇ له مرستې æÇ ملګرتيا پرته Ï ځاÏ ä ټينګولو نه ìÏ¡ نو  ÇÏسې السپوڅى حكومت به په Òړå كې تل ÇÏسې

 .كوí چې ((نوí ټولوßÇ)) Ï سلطنت مالتړ خپل كړí ځكه به هڅه
ÏÇهېو)) Ñهغه ښا Ï ملهÇ ېÏ الندې په ((له ÏæÏ تر خپل æÇ ìالندې تېر كړ äخپل قانو Ï ند يېæنكو¡ چې سياسي ژæسېدæÇ 

  .æÇسېدæنكو يې æساتي æÇسېدلو æÑږåÑÇÏÇ Ï ¡íÏ íÏ كولو ښه الÑ يې åÏ ÇÏ چې Ï هماغه ښاÑ يا Çيالت په
äتياÑلته سپاÏ بېلګې په توګه موږ Ï ې حكومتونوÏ Ï Spartans äمياæÑ æÇ Romans تنÇ Ï تيانوÑسپا .æلر Athens  æÇ

 .په مرسته Ï خپلې æلكې الندې æساتل¡ خو æÑæسته يې له السه ÑæكړOligarchy á ښاæÑنه æÇ ÏليګاÑشۍ Thebes تېبس
ښاæÑنه æÇ äÇÑæ ړنګ كړá¡ تر  ÑÏې ÇæړæÇ Numantia å نومانسيا Carthage ¡ كاÑتاژCapua بلې خوæÑ Çميانو Ï كاپوÇ له

æغوښتل يوناä هسې æساتي¡ لكه Ï سپاÑتيانو په æلكه كې چې æ¡ په  پايه يې æساتل¡ æÇ له السه يې Ñæنه كړá خوكله چې يې
Ñهغه ښا Ï ې مانا چېÏ خپل حكومت تر خپلو íګړæ ìهغه ځا Ï چې ¡åكړÑæ كي بياÇنۍ خپلوÇنكو ته يې پخوæسېدæÇ  ټاكلو

äمياæÑ)) له همدې كبله æÇ áنه شوæ سېÇÏ خو .íكړ åÑÇÏÇ نينو الندې خپلهÇشمېر  ((قو ÊياÒ ÏÇې هېوÏ Ï چې áړ شوÇ ې تهÏ
هغوì ته غاړå كېږæÇ íÏ تر æلكې الندې يې æÇÑلي. ځكه جوته åÏ چې Ï يوå  ښاæÑنه ړنګ æ æÇيجاړ كړí¡ چې æÇسېدæنكي يې

Ï لتæÏ ډمنÇنه ډ Ñال íخوند æÇ ډمنهÇبله ډ åÑلپا íمخنيو Ï ښونوÇتلونكو ګوÇÑ له æÇ منځته كولوÇÑ  ې چېÏ شته¡ پرته له
Ï ßÇنه شي نو خپله به ټولوæ Ñكا ÇÏ كه .Æړنګ كړ æÇ äÇÑæ ìهر څه  هغو æÇ íمخ كېږ åتباهۍ سر æÇ نۍÇÑæ له Çله خو Ñهماغه ښا

شعاÑ  ښاÑ پاڅوæ äكړæÇ í ياغي شي¡ تل كولى شي ځاÏ ä خپل پخوÇني ÏæÏ¡ قانوæÇ ä خپلوÇكۍ تر به بايلي. ځكه كه هماغه
æÇ ÏæÏ هغه Ï áسوÑ مرستو æÇ ګټو Ï æÇ áخت تېرېدæ Ï ساتي¡ هېڅكله بهæ نه  الندېæ هنهÐ نكو لهæسېدæÇ Ï غېزېÇ äقانو

æÇ نيسئæ ندېÇړæ بير يې پهÇتد áæباسي. كه هر ډ  ßپر æÇ نكي تيتæسېدæÇ ÏÇې هېوÏ Ï چې تر څو Æلرæ Ïپه يا ¡Æكړæ هر څه
æÇ هركله چې  åÏ هغه æÏæÏنه æÇ قوÇنين چې Ïغه æګړÑæ íسرæÑ åږíÏ íÏ¡ ((Ï هغوì)) له ياÏښته æباسئ نه كړÆ شونې نه

 Pisa په æړÇندې به پاڅوä كوí. لكه Ï پيزÇ موقع په الÑæ Óغله¡ يا تاسو له كومې بدمرغه پېښې سرå مخ شوÏ ¡Æ ستاسو
Ï ستهæÑæ Èچې تر سلو كلونو مرييتو ÏÇكړ هېوæ äندې پاڅوÇړæ په äېنسياÑفلو. 

چې نوí تر æلكې الندې ÇÑغلي¡ Ï يو ټولوßÇ تر Çæكمنۍ الندې پر  خو كله چې Ï هغو هېوæÏÇنو æÇ ښاæÑنو æÇسېدæنكي¡
Ï æÇ íæ íÏږæÑ ندæژ ÇÏ چې ¡íæ به Ñكا ßډ æله ستونز ¡íæ شوې áړæ نۍ هم له منځهÑلړۍ يا كو ßÇټولو Ï ìپه  هغو íګړæ

Çڅرنګه چې له يوې خو æÇ íكړæ ìيا مشر پر ټاكنه جوړ جاړ ßÇيو ټولو Ï نه  خپلو كې íÏږæÑ ند تهæكو خلكو په څېر ژÇخپلو Ï
بلې خوÇ يې Ï پخوÇني ټولوßÇ نسل هم له منځه تللى ìÏ¡ ممكنه نه åÏ چې په  íÏ بلكې تر Çطاعت الندې æÇÑستل شوæÇ ¡í له

په ÇÑپوÑته كولو æÇ  بل څوß پر Ïې څوكۍ æټاكي æÇ حكومت په خپل الÓ كې Çæخلي. نو له همدې Çمله به æ Ïسلو خپلو كې يو
ټولوßÇ كولى شي په Çسانۍ هغوì ځانته ÇæÇÑړÏ  Ï æÇ íæ پاڅوä په ÇÑپاæÑلو كې ډېر پڅ íæ. په Ïې صوÊÑ كې يو بهرنى

 .æكړí سولې په چاپېرياá كې حكومت پرې
æÇ خهÑ åتېر åډېر åيو ¡ÍæÑ نو كې يو غښتلىæړÒ لس پهæ لتونوæÏ íÑجمهو Ï هېڅكله به  خو æÇ íخيستلو كلك حس لرÇ غچ Ï

¡åÏلوÑÏ ندې يېÇړæ ښتونه چېÏكۍ ياÇهغې خپلو Ï  Ï Êæبغا æÇ äله پاڅو ìهغو Ï ې كبلهÏ نو له .íÏپرې نږ åÑÇپه كر ìهغو
ټولوßÇ خپله هلته الړ شي æÇ  ډÇډمنه الåÏ ÇÏ Ñ چې Ïغه ښاæÑنه يا Çيالتونه په بشپړå توګه ړنګ كړæÇ í يا ÇÏ چې كرÑÇۍ تر ټولو

  .Ï هغوì په منځ كې ميشت شي



 
  شپږã څپركى

 
 

 لښكرæ په مرسته تر æلكې الندې æÇÑستلي Ï íæ هغو نويو هېوæÏÇنو په Çړå چې يو چا Ï خپلې æړتيا يا خپلو
 

åÒ كه ¡Æنه كړæ چې هېڅ تعجب åÏ نو تر ټولو مهمې بېلګې ښهæÏÇهغو هېو Ï كې æخپلو خبر åړÇ نو پهæÏÇنويو هېو æبشپړ Ï 
Ñسېدلي íæ. كه څه هم هغه æګړí چې æ  Ïڅېړã¡ چې هم خپله نوí تر æلكې الندې ÇÑغلي æÇ هم يې ټولوÇكي نوæÇ í تاßÇæ åÒ ته

كړنو تقليد æكړí¡ نه شي كولى خپل منزá ته ÑæسېږÏ ¡í هغوì الÑې په  نوæÑ پر پله پښه ږæÇ íÏ غوÇړí چې Ï هغوÏ ì ښو
æÇ هيææ سمه توګه æÑبايد تل پر هغو ال Ñخو يو هوښيا .íېږòسÑæ ته ÏÇستعدÇ æÇ ړتياæ شويو ìتقليد كړ Ï  چې íكړæ تګ

íكړæ هغو خلكو تقليد Ï æÇ íÏ هليæ Èپه برياليتو æنومياليو څېر æÇ چتوæÇ  ((åعمل له نظر æÇ فكر Ï)) چې په نړۍ كې
áæنډÇ په ìهغو Ï كه .áæ Ñمشهو æÇ نوميالي íته كړÑكړنو خو به څه ګټه پو æÒله ممتا ìهغو Ï نو ¡íنه لرæ ړتياæ. 

Ï ¡íæÒÑÇ خپلې  خپلې كړنې Ï يو ماهر غشي æېشتونكي په څېر ترسرå كړí چې Ï نښې Çæټن له ليرې ځايه پرېږÆÏ چې هغه
پر مهاá خپله نښه له هدÝ څخه ډېرå پوÑته  ليندۍ æ Ïېشتونكي ځوßÇ كچه هم ښه Ñæته څرګندÏ æÇ íæ å نښې æ Ïېشتلو

غشى æÏمرå جګ لوړÇæلي ته Ñæسوí بلكې غوÇړí چې Ï جګې نښې په نيولو  نيسي¡ خو له Ïې يې موخه ÇÏ نه íæ چې خپل
Ýخپل غشى هغه هد íېشتلو هيله يې لرæ Ï چې íسوÑæ ته. 

ßÇپه ساتلو كې چې ټولو ÏÇيو هېو Ï ¡يمÇæ نو  Ï ÏÇهغه هېو Ï لىÇæډېر æÇ لىÇæلږ æستونز Ï ¡íæ سېدلىÑ ته ßÇæ ìيې هم نو
ßÇټولو íنو íلر åړÇ ېÑړتيا پوæ په لږې- ډېرې. 

ÓæÇ Çهمد æÇ æ نه ßÇچې مخكې ټولو ßڅو ¡ðصالÇ  تيÇÐ بايد له ¡íæ يا له شخصي مقامه پر ګدۍ ناست íسړ íÏله يو عا
كړæÇ í موخې ته æÇ  Ï تقدير څخه برخمن íæ. له Ïې ÇæÏړÏ æ يوå شتوä به هغه ته Ï برياليتوÈ الæ åÑÇæÇ åÑړتيا æÇ يا ښه بخت

Òړå تړلى¡ Òياترå ډېر بريالي شوæÇ í ځوÇكمن  Ñسېدæ لپاåÑ به Ï هغه ستونزې حل كړí. خو هغه چا چې په بخت پوÑې لږ
 ټولوßÇ بل Çيالت يا هېوæ ÏÇنه لرí¡ نو Ñæته په كاåÏ Ñ چې په خپله په Ïې هېوÏÇ كې¡ æÏلتونه يې ÇÑمنځته كړíÏ í. كه ÇÏسې

 .كاÑ نوÑ هم Çسانه كړí چې نوì يې تر æلكې الندې æÇÑستلى ìÏ¡ ميشت شي¡ چې ÇÏ به Ï هېوÏÇ په ساتنه كې Ï هغه
æ Ïړتيا Ç æÇستعدÏÇ له مخې Ï ټولوÇكۍ مقاã ته Ñسېدلي ÓæÇ  æÇ íÏ كه هغه چاته ÇÑشم¡ چې Ï بخت æÇ تقدير له الÑې نه بلكې

 ¡ æÑمولوCyrusÓ ¡ لوì كوMosesÓæÑ په كاÇææ åÏ Ñيم چې حضرÊ موسى عليه Çلسالã په Çړå يې خبرې æكړã¡ نو
RomulusÓتيسيو ¡ Theseusكه .íÏ چتې بېلګېæÇ æÇ يې تر ټولو ښې Ñپه څېر نو ìهغو Ï æÇ  Êشي حضر ìڅه هم كېد

ìÇخد ßپا Ï نه خلو. ځكه هغهÇæ ې بحث كېÏ په ãلسالÇ موسى عليه  Ï لي يا برترۍÇæ åÑخو بيا هم په هغه غو ¡æ ìÒستاÇ
جالله سرå يې Ï مخامخ خبرæ مستحق æګرځاåæ. خو كه لوì كوæÇ ÓæÑ نوÑ په پاã كې  ستاينې æړ ìÏ¡ چې له خدìÇ جل

æبه æينو چې هغوì ټوÏ á  چې پرÇخه هېوæÏÇنه يې تر æلكې الندې æÇÑستلي æÇ لوì سلطنتونه يې ÇÑمنځته كړæ ¡íÏ íنيسو¡
ìلو ìهغو Ï بيا كه åپه تېر æÇ كړنې ìهغو Ï ¡íÏ ړæ شي¡ جوته به  ستاينې áæÒÑÇæ Ñپه غو ¡áæ يې íمنځته كړÇÑ لتونه¡ چېæÏ

ÇلسالåÑÇÏÇ  Ï ã كې له حضرÊ موسى عليه Çلسالã څخه كم نه æ¡ سرå له Ïې چې حضرÊ موسى عليه شي چې هېڅ يو æÏ Ïلت په
ÏلوÑÏ ÏښوÑال ìÑيو بې سا äجل جالله په شا ìÇخد ìلو. 

Ï كه åې سربېرÏ هم پر åتقدير æÇ له بخت ìينو چې هغوæ بهæ ¡ææÒÑÇæ åپه ځير سر åړæ åكړ æÇ ندæژ ìپرته  هغو ¡áæ نه íړæÑپو
شي له خپلې خوښې سرå سم يې هغه ډáæ قالب كړí¡  له هغو فرصتونو¡ چې هغوì ته يې ÇÏسې خاã توكي æÇÑړá¡ چې æكولى

پرته له هغو مناسبو مهالويشونو څخه چې په مرسته يې æكولى شوÏ á خپلو عصرæنو تر  :چې Ñæته ښه برېښېدá. په بله æينا
هغوÏ ìماغي ځوßÇ  ستونزمنې مسئلې له خپلې خوښې سرå سمې ÑÇæÇې كړí. ښايي له Ïې مناسبو فرصتونو پرته Ï ټولو

نشتوÇلي كې به هغه مساعد فرصتونه بې ګټې شوìæ í.  بېځايه لګېدلى æÇ ìæ له بلې خوÏ Ç هغوÏ ì فطرÇÐ æÇ íتي æړتيا په
 عليه Çلسالã بني ÇسرÇئيل Ï مصريانو تر تعقيب æÇ غالمۍ الندې پيدÇ كړæÇ í بني ځكه نو په كاåæ Ñ چې حضرÊ موسى

Çطاعت ته غاړå كېږæÇ íÏ په Ïې توګه Ç  ÏسرÇئيل Ï مصريانو ÒÇÑ ÒÇÑ Ï تېريو له كبله پوÒې ته ÇÑشي چې Ï پاß خدÏ ìÇ پيغمبر
 .مصريانو له غالمۍ خپلوßÇ شي

Çستوګنځى æنه لرæÇ í  لپاåÑ چې Ï ãæÑ Ï تاÑيخي ښاÑ بنسټ كېږÇ ¡íÏړينه åæ چې æÑمولوÓ په Çلبا كې هېڅ همدÑÇنګه ÏÏې
 .پرېښوáÏ شي بايد æÒ Ïكړې پر مهاÏ á بې كوåÑ ماشومانو په څېر چېرته يوÒÇې



په æړÇندې څرګندå كړæÇ í همدÒÇÑÇ پوå شي  Ï حكومت Medes لوì كوÓæÑ ته پكاåæ Ñ چې Ï فاÑسيانو ناخوښي Ï ماÏيانو
Çمله Ç Ïتلولۍ هغه ځانګړې æÑحيه له السه Ñæكړې æÇ ښځني شوíÏ í. تيسيوÓ  چې ماÏيانو Ï سولې پر مهاæÇ Ï áږÇÑ Ïحت له

ځانګړې æړتيا ښكاæ  åÑګړí بې Çتفاقه æÇ پرÇګندå نه ìæ پيدÇ كړí¡ هېڅكله يې نه شو كولى خپله پرېكندæÇ å هم كه Ç Ïتن
نېكمرغه كړáæ í¡ خو Ï ÇÏ هغوì فطرæ íړتيا åæ چې ìæÏ  كړí. كه څه هم Ïغه فرصتونه چې Ï هغوì السته Ñæغلي¡ هغوì يې

 .فرصتونه æپېژني Ï æÇ خپلو هېوæÏÇنو æ Ïياړ¡ لوړتيا æÇ مشهوÑتيا لپاåÑ يې æكاíæÑ يې Ï Ïې æړ æګرځوá چې Ïغه مساعد
ډېرæ ستونزæ سرå مخ كېږæÇ í په  څوß چې Ï Ïې ډáæ خلكو په څېر په مېړÇنه Ò æÇړÑæتيا سلطنت ته Ñسېږí¡ په پيل كې له

 .Çسانه íæ خوÇÑ سختۍ يې ترالسه كوí¡ خو æÑæسته Ï هغه هېوÏÇ ساتنه
قوÇنينو æÇ تشكيالتو څخه ÇÑمنځته كېږí چې يو  له كومو ستونزæ سرå چې هغوì بيا æ Ïلكې پر مهاá مخ كېږí¡ له هغو

 .كلكوÇلي æÇ تلپاتېوÇلي لپاåÑ له ناچاÑۍ پلي كوí ټولوßÇ يې Ï خپلې Çæكمنۍ Ï بنسټ
åچې يو ãكړæ نهæÏيا åÏ Ñپه په كا æÇ ښه ډكهÇسې له ګوÇÏ كولو كې åÑÇÏÇ سې ستونزمنه¡ پهÇÏ مسئله هم په پلي كولو كې  íبر

åپر غاړ ßچې يو څو íصالحاتو مشرÇ æÇ نينوÇنويو قو Ï لكه ¡åÏ سې شكمنه نهÇÏ ې  كېÏ Ï چې ßخلي. ځكه هغه څوÇæ
ټولنه كې Ï هغو شمېر خلكو Ïښمني پر غاړÇ åخلي چې په تېرæ  بدلونونو Ç æÇصالحاتو نوښت يا مشرí پر غاړå لرí¡ په

له Ïې  ÑÏلوÏ æÇ ¡Ïغه ÇصالحاÊ به يوÒÇې يو څو بې پرې مالتړæ íلرÇÏ æÇ í به هغه څوíæ ß چې شرÇيطو كې يې سوكاله ژæند
ìÏ ìند ښه شوæيې ژ åصالحاتو سرÇ æÇ بدلونونو. 

æګړÏ æ  يوځايه له هغو مخالفينو æ Ïېرې له كبله ìÏ¡ چې قانوä يې مالتړ كوæÇ í تر يوې كچې Ï Ï هغو Ïغه بې پرېوÇلى هم تر
æÇږåÏ تجربه يې æنه لرæÑæ æÇ íستۍ  بې ÇعتباÍæÑ åÑ له كبله ìÏ چې هېڅكله چمتو نه íÏ يو نوì شى æمني¡ تر هغو چې

íنه كړ ÊباÒ ته پهÑæ ګټې æÇ ښتينوليÑ پېښې يې.  æÇ يرغل Ï بدلونونو مخالفين پر تاسو æÇ صالحاتوÇ نويو Ï هركله چې
Çموقع پيد äيو پاڅو æÇ ßله تعصبه ډ ¡ìملګر åحيې سرæÑ به له يوې پرېكندې äيرغل يا پاڅو ìهغو Ï ¡íكړ  íنو Ï .íæ Óال

له كبله به يې هم خپل ځاæÇ ä هم ټولوßÇ له  ټولوßÇ پلوياä به په ډېرې ضعيفۍ æÇ بېوسۍ Ï هغوÏ ìفاÚ ته ÇÏÑæنګي¡ چې
íمخ كو åښ سرÇګو. 
كولى شي په يوÒÇې  برخه په بشپړå توګه æÑښانه كړæ¡ په كاåÏ Ñ چې æګوÇ æÑيا Ï نويو Çصالحاتو نوښتګر Ï Ïې لپاåÑ چې Ïغه

لرí¿ په بله æينا: Çيا هغه Ï خپل پالÏ ä عملي كولو  سر Ïغه ÇصالحاÊ پلي كړí كه په Ïې برخه كې Ï نوæÑ مرستې ته Çړتيا
æترړ -æمنډ æله سوله ييز åÑڅخه¿ لپا ßÇخلي¡ كه له ځوÇ Ñڅخه كا... 

كې نه بريالى كېږæÇ í له Ïې الÑې څوß خپلې موخې ته نه Ñسېږí بلكې  كه لومړۍ الÑ غوåÑ كړí¡ هېڅكله په Ïې ÒÇموينه
äياÒ لو خپلې پايله يې همæÑپه كا ßÇځو Ï æÇ íلګو åړتيا ډډæ خو كه هغه پر خپلې .åÏ åړæنا æÇ نكېæسوÑ  äموخې ته ځا

íمخ كېږ åښ سرÇكې ډېر لږ له ګو ÊÑې صوÏ په ¡íسوÑ. 
خو هغوì چې  ته Ñسېږã: ټوá هغه پيغمبرäÇ¡ چې æسله áæ áÇæ¡ بريالي شوæÇ í برì يې ترالسه كړìÏ ì¡ نو Ïلته Ïې پايلې

æÇ íمخ شو åسر æړلو كې له ستونزæÇÑ فتحو په السته Ï)) ¡áæ نه áÇæ سلهæ)) íÏ íشو áژæ. 
åخلكو طبيعتونه په ډېر Ï چې åÏ ړæ نېæÏيا Ï هم ÇÏ ېÏ پر åسربېر  áماتوÇÑ ته Ñلكه څنګه چې يې يو كا ¡íÏ ښتونكيæÇ سانۍÇ

 áæÑÏ¡ ستونزمن هم íÏ. له Ïې Çمله بايد چاÑې ÇÏسې ترتيب كړæ چې كه خلك په خپله خوښه Çسانه íÏ په هماغه كاÑ كې يې
 .باÇ æÇ ÑæعتماÏ پيدÇ كړæÇ í مينه پر هغوì باÑæ پيدÇ نه كړí¡ نو Ï ځوßÇ په كاæÑلو يې بايد Ïې ته Çړ كړæ چې

Çلسالã¡ لوì كوæÑ ¡ÓæÑمولوæÇ Ó تيسيوæ Óسله áÇæ نه ìæ¡  كه Ï تاÑيخ Ïغه سترې څېرې¡ لكه: حضرÊ موسى عليه
íبريالي شو ìæ موږ په پېر كې چې هېڅكله به نهÒ لكه ¡íپه هرې موقع كې پلي كړ æÇ åتر ډېر ÊÇÑمقر æÇ áصوÇ چې خپل 

نوÇ íصوá¡ قوÇنين æÇ مقرÊÇÑ  ته Ñæپېښ شوÏ ¡á هغه ټوá نوښتونه¡ Fragirolamo Savonarola فرÇګيرæالمو ساææناæÑال
ÊياÒ ¡áسېدÑæ ته ìپا æهغه په ړنګېد Ï æÇ áخت  بې ګټې شوæ ېÏ په .áشو åÑæپرې بې با æÇ ښتلæÇæ شمېر خلك له هغه څخه

ÇعتماÑÏ  åÏلوáÏ چې مالتړí يې هماغسې Ï پخوÇ په څېر æفاæ åÑÇÏساتي æÇ نه يې كولى شوá چې بې كې هغه نه ÇÏسې æسايل
íكړ íيې ملګر åسر äله ځا æÇ íكړæ Ñæبا åÏ چې پر ¡íړ كړÇ ې تهÏ äكسا. 

كولو æÇ په Ç íÑÇÏÇصالحاتو كې  له Ïې كبله æÇچتې څېرې¡ چې پوÑته يې ياæÏنه æشوå¡ يوÒÇې Ï نويو Çصالحاتو په پلي نو
Ï هغه څه چې .íمخ كېږ åښونو سرÇله ګو æÇ íستونزې لر  æپر ستونز ìچې كولى شي هغو ¡åÏ تياÑæړÒ íÏ ړينÇ åÑلپا ìهغو

ځوßÇ  ستونزæ برالسي شوÏ ¡á پاملرنې ÑÏ æÇناæ íæړ æګرځېدá¡ له هغو څخه چې ìæÏ Ï له æÇ ßÇæ برالسي كړí. كله چې پر
ÑÇكر ¡íړ¡ سرلوړæ íæناÑÏ Ï ¡كمنÇنو بيا به ځو ¡áبې غمه شو ¡åÏلوÑÏ خهÑ يې åنېكمرغه پاتې شي سر æÇ. 



ÒياÊ مهم نه ìÏ خو له هغو سرå يو څه Ñæته Çæلى لرæÇ í  غوÇړã پوÑتنيو السوندæنو ته ÇÏ يو هم ÒÑæياÊ كړã. كه څه هم
íÏ ېÏنژ åتل .موضوعګانې يې سرÇ ÓكوÇسير Ï هغه .íكړæ به بسنه åÑلپا æشويو خبر æÏيا Ï چې ãهيله لر Hero the 

Syracusan æ نه ìړæÑله بخت څخه پو æÇ سېدÑæ كۍ تهÇڅخه ټولو ãمقا íÏچې له عا ìÏ.  كړÑæ ختæ ÇÏ ې مناسبې موقعÒÇيو
íسېږÑæ خپلې موخې ته æÇ íته كړÑچې ګټه ترې پو. 

Ï ¡áمخامخ شو åسر æستونز æÇ نوæÑياتو فشاÒ تېريو له كبله له Ï نكي چېæسېدæÇ ÓكوÇخپل مشر په  سير Ï يې ìغه سړÏ
 .چې æÑæسته Ï Ïې æړ æګرځېدå چې Ï هغوì ټولوßÇ شي توګه æټاكه æÇ هغه بيا Ïغه چاÑې په ÇÏسې ښه توګه ترسرå كړې

æÇ æ ìګړæ íÏسې ليكي كله چې هغه يو عاÇÏ åړÇ يې په áÇچې يو ليكو åÏلوÑÏ ړتيا يېæ ياتهÒ سېدلىÑ æ سلطنت ته ال نه:"  Ï
 ".پرته بل څه نه æ كم عاæ íÏګړí په توګه مخكې تر Ïې چې پاچايۍ ته Ñæسېږí¡ له يوå ټولوßÇ څخه يې له تخت

æÇ پر ځاì يې نوì پوځ ÇÑمنځته كړ. ټوá پخوÇني  ÇÏ سړì چې ټولوÇكۍ ته Ñæسېد پخوÇنۍ لښكرې يې له منځه يوæړې
خپل سياست سرå سم نوí متحدين æنيوá. له نوí ملي پوځ æÇ نويو متحدينو سرå هغه  متحدين يې پرېښوæÇ áÏ پر ځاì يې له

Ï æÇ ßÇæ Ïې څوكۍ æ  ÏتوÇنېد چې پر همدې بنسټونو خپله Çæكمني په هر ډáæ چې يې خوښه åæ ټينګه كړí. كه هغه په Ïې
æ سانهÇ ته ډېرÑæ ګاللې¡ ساتل يېæ ډېرې ستونزې åÑګټلو لپا.  

 
 
 

  ãææÇ څپركى
 
 

 
 مرسته ترالسه كړÏ íæ í هغو نويو هېوæÏÇنو په Çړå¡ چې يو چا Ï ښه بخت æÇ يا Ï نوæÑ په

 
ټولوÇكۍ Ñسېږí¡ كولى شي ÇÏ مقاã په ډېرÇ åسانۍ ترالسه كړæÇ í په  څوß چې Ï ښه بخت په ملګرتيا له يوې عاíÏ څوكۍ تر

ÇÏسې خلك  .ډېرæ لږæ ستونزæ سرå مخامخ كېږí. خو په Ïې مقاã كې Ï ځاä ټينګوÑæ áته ستونزمن íæ خپل پرمختګ كې له
íلر áسې مثاÇÏ ìځكه هغو .íكې هېڅ ستونزې نه لر Ñپه خپله ال Ñموخې پر لو Ï  خو كله چې لوړې .íæ äÇæÑ ته چېÑلكه مخ پو

ټينګولى æÇ الندې ÇÑلوېږÇÏ .í ډله هغه څوíÏ ß چې يا Ï نقدí الملونو ((شتمنۍ))  څوكې ((ÌæÇ)) ته Ñæسېږí¡ ځاä نه شي
íæ¡ لكه يو شمېر چې Ï يوناä په  بدá كې æÇ يا Ï يو ټولوÏ ßÇ مرستې æÇ پېرæÒنې په ترڅ كې ځينې Çيالتونه Ñæبښل شوí په

ÑÇÏيوÏ Ó پېرæÒنې په پايله كې Çæكمن æټاكل شوÑÇÏ .áيوÏ Óغه  ښاæÑنو كې æÇ Hellespont Ï هليسپانت Ç Ioniaيونيا
لپاÑæ åÑبښلي  Çمنيت په ټينګولو Ï æÇ هغوæ ìفاÑÇÏۍ ته په پاã سرÏ å خپل ځانګړÏ ßÇæ í تلپاتېوÇلي ښاæÑنه هغوì ته Ï ښه

áæ. 
æلښكر Ï ÏÇيو هېو Ï چې ¡ìÏ هم áنو مثاÇÑتوÇمپرÇ هغو Ï نګهÑÇتر  همد íګړæ íÏله كبله له يو عا Ïفسا æÇ ۍÑبېال Ï

بشپړå توګه Ï هغه چا پر پېرæÒنه æÇ بخت ډډå لګوí¡ چې ìÏ يې نوموړې څوكۍ ته  ÇمپرÇتوÑۍ ÑæسېږÇÏ .í ډáæ ټولوßÇ په
نه شي كېدÏ .ìغه ډìÏ  áæ. خو ÇÏ (پېرæÒنه æÇ بخت) åæÏ بې ثباته æÇ æÇښتونكي څيزæنه íÏ چې هېڅكله باÑæ پرې Ñسولى

Ñæته Çړتيا لرí. نو له كبله يې نه شي كولى Ïغه څوكۍ  ټولوÇكي نه Çړينه پوهه لرæÇ í نه هم هغه مهاÊÑ¡ چې Ïغه څوكۍ
äغه كساÏ ساتي. ځكه تر هغې چېæ  شخص íÏيو عا Ï ند يېæژ áكې چې ټو áسې حاÇÏ په ¡íæ نه äړتيا څښتناæ يوې سترې Ï

كاæÑلو هم ځاä نه شي ساتلى.  توګه تېر كړÏ Ï ¡ìÏ ìې څوكۍ Ï پر مخ بېولو هيله ترې نه شي كېدÇÏ .ì خلك Ï ځوßÇ په په
 .يې Òړæ åتړí ځكه هغوÇÏ ìسې ځوÇكونه نه لرí چې په æفاÑÇÏۍ æÇ مرستې

څېر چې په چټكۍ åÏæ كوÑ ¡íېښې æÇ له نوæÑ  هغه هېوæÏÇنه چې په چټكۍ تر æلكې الندې ÇÑځي Ï ټولو طبيعي شيانو په
íæ ټينګې نه åمرæÏ ړيكي يېÇ åنو سرæÏÇنه باسي هېوæ يې له بېخه äتوپا ìپېښو لومړ åړæنا Ï چې. 

چې ټولوÏ Ï ßÇې æړتيا æنه لرí چې په چټكۍ åÏÒ كړí¡ له هغه هېوåÏÇ به څنګه ساتنه  لكه څنګه چې ææيل شوá¡ تر هغې
íكو íسې كلك كړÇÏ كمنۍ بنسټÇæ خپلې Ï ستهæÑæ لكېæ تر ÒÇÑÇهمد ¡ìÏ لىæÒچې ښه بخت پرې پېر  Ï چې æÑلكه نو

 .السته æÇÑړنې خوندí كړí خپل Çمنيت Çæ æÇكمنۍ Ï تلپاتېوÇلي لپاåÑ كلك كړìÏ ì¡ نه شي كولى خپلې
åæÏ åÒ به åړÇ بخت په æÇ ړتياæ يانې ¡æÑال ææÏ ېÏ Ï  هغه .íÏ ښتونو كې پاتېÏموږ په ياÒ سه همæÇ چې تر ãړæÇÑ بېلګې

æÇ تساÑنسېسكو سفوÇفر äميال Ï كړæ پرمختګ يې ¡æ ìګړæ íÏتسا چې يو عاÑنسېسكو سفوÇفر .íÏ جياÑبو ÑÇسيز 



حاá كې چې Ï هېوÏ ÏÇ ترالسه كولو په  ټولوßÇ شو æÇ په ډېرÇ åسانۍ æÇ لږæ ستونزæ يې æكولى شوÇÏ á هېوæ ÏÇساتي. په ÇÏسې
 .الÑ كې يې ډېرې Ñبړې æÇ ستونزې æګاللې

په نامه مشهوDuke Valentino  Ï ¡æ Ñ ¡ چې Ï خلكو په منځ كې Ï ډيوæ ßلنټينوCesar Borgia بلې خوÇ سيزÑÇ بوÑجيا له
Ï هغه Ï æÇ لت ترالسه كړæÏ كپېر كې يېÇæ په Ñړتيا  خپل پالæ كړ. كه څه هم هغه له خپلېÑæ په پرېوتنه يې له السه Ðنفو æÇ ßÇæ

áسم ټو åړ سرæ يو æÇ ېæ ړينېÇ åÑساتنې لپا Ï ې څوكۍÏ Ï كړې چېæ ټولې هڅې يې æÇ áنيوæ Êيې  ترتيبا ßÇټولو Ñهوښيا æÇ
لوæÑلى íæ¡ خو هېڅ نتيجه يې Ñæنه كړæÇ å هېوÏÇ يې له  Ï هغې Çæكمنۍ Ï بنسټ Ï ټينګولو لپاåÑ كوí چې Ï نوæÑ بخت پرې

Êææ منګولو. 
كړì¡ كه Ï ښه  مخكې ياæÏنه æكړå¡ هغه چا چې له پيله Ï خپلې Çæكمنۍ Ï ټينګښت لپاåÑ بنسټ نه íæ كلك لكه څنګه چې مو

æÑæ ÇÏسته Çæلى بنسټ ÇيښوæÏنكى له ډېرæ  ځوæÇ ßÇ فطرæ íړتيا څښتن íæ¡ ښايي æÑæسته يې Ï ټينګولو هڅه æكړí¡ خو
 .ړنګه شي ستونزæ سرå مخ كوæÇ í كېدì شي ÇÏæنۍ پرې

Çæكمنۍ ÇÑ Ïتلونكي لپاåÑ ډېر پياæړì بنسټ  كه Ï ډيوæ ßلنټينو ټوá تدÇبير áæÒÑÇæ شي¡ نو æبه ليدá شي چې هغه Ï خپلې
نه بولم. ځكه Ï هغه ټولوßÇ لپاåÑ چې نوßÇæ ì ته Ñسېدلى Ï ¡íæ ډيوګ æلنټينو له  Çيښى åÒ æÇ æ يې په ÇړÇÏ å څېړنه بې ګټې

äæكړ Ï كې ßÇæ په æÇ äæكړ áهغه ټو Ï ځي. خو كهÇÑ ما نظر ته نهÒ ګامونه  څخه پرته بله ښه بېلګه íچت شوæ åÑلپا æپاتې كېد
 .له پوåÑ شومتيا څخه يې بايد æګڼو بې نتيجې شوÏ ÇÏ á هغه ګناå نه åæ بلكې Ï هغه Ï بخت
ßÇæ æÇ Èپه سترتو ìæÒ خپل Ï ÑلكسانډÇ پاپ ãمخامخ شو.  شپږ åسر æځنډنيو ستونز æÇ بېړنيو æسولو كې له ډېرÑ ته په

ÑÏلوæÇ åÏ كه يې  كولى خپل Ï ìæÒ يوÇÏ åسې Çيالت Çæكمن كړí چې Ï كليسا په Çæكمنۍ پوÑې يې Çړå نه لومړì هغه æنه شو
ßډيو äميال Ï نو ¡íكړÑæ يالت هغه تهÇ ندæړÇ ېÑپه كليسا پو ìæ ځكه  غوښتي .ìæ ìمخالفت كړ Ñې كاÏ Ï ېنېسيانو بهæ æÇ

Çفاينز Ï Feanza يمينيÑ æÇ Rimini له Ðنفو æÇ ßÇæ Ï پاپ Ï æÇ áæ كې ßÇæ ېنېسيانو پهæ Ï خت كېæ يالتونه په هغهÇ 
مالتړ لپاåÑ كاæÑلي ÇÏ Ï ìæسې  پرÇختيا څخه يې æېرÑÏ åلوÏ Ï .åÏې ترڅنګ هغه Çيټالوí ځوÇكونه چې ممكن هغه Ï خپل

 Colonesi ¡ كولونيسيOrsini څخه يې æېرÑÏ åلوåÏ لكه ÑæÇسيني خلكو په ßÇæ كې áæ چې Ï كليسا له سترتوæÇ È پرÇختيا
چې  يې پريكړæ åكړå چې Ï هغوì په æÇسني حالت كې بدلوæÇÑ äلي æÇ په يوې ګډæډۍ يې بدá كړæÇ í نوÑ. نو له همدې كبله

ÇÏ æÇ íيالتونو څښتن كړÇ څو Ï نوæÏÇې هېوÏ Ï äښ څخه ځاÇګو ãكولى شي پرته له كوæ  ځكه هغه .æ سخت نه åÑهغه لپا Ï Ñكا
æخپلو ځانګړ Ï چې æ ìشو åپو äېنېسيانو په يوæ Ï  نسې پاچا يو ځلÇفر Ï چې íړÇغو æÇ íÏ سيسو بوختÏ په نويو åÑګټو لپا

 .خاÑæې ته æÇÑبولي بيا Ç Ïيټاليا
Ï لوېي Ï نه كړ بلكېæ مخالفت Ñې كاÏ Ï چې ÇÏ ېÒÇپاپ نه يو  .åكړ åÑÇæÇ تهÑæ Ñهم ال åÑيې نو åكولو سر åله لغو Íنۍ نكاÇپخو

 .ننوÊ پاچا æ Ïېنېسيانو په مرسته Ï æÇ پاپ ÇلكسانډÑ په Ñضايت Ç Ïيټاليا خاÑæې ته له Ïې كبله Ï فرÇنسې
پر لوÑ يې لښكر  æÑ Ï æÇ Romagnaمانيا ميالä ته Ï پاچا له Ñسېدæ سرå سم پاپ له نوموړí څخه Ï لښكرæ مرسته Çæخيسته

 .نوæÇ ã غښتلتيا څخه خبر شو¡ نو سمدالسه يې پاپ ته ځاæ äسپاÇæ åÑيست. Ïغه Çيالت چې Ï فرÇنسې Ï ځوÇكونو له
نيوá شوې  Ï æÇ كولونيسي تر ټكولو æÑæسته Ï پاپ ìæÒ ډيوæ ßلنټينو هوډ æكړ چې خپل برì پرæÑ Ï æÇ ÎÇمانيا Ï نيولو

 :كاÑ ترسرå كړí سيمې هم ټينګې كړí. خو åæÏ المله áæ چې هغه يې له كبله æنه شو كولى Ïغه
 .Ï فرÇنسې Ï پاچا پر مرستو يې باÑæ نه ÑÏلوÏ لومړÇÏ ì چې هغه ته خپلې لښكرې æفاåÑÇÏ نه ښكاÑېدې æÏ æÇيم ÇÏ چې

Ï لښكرæ په توګه كاÇ Ñخيست¡ په Ïې æېرå كې شو¡ چې نه يوÒÇې به Ïغه ځوÇكونه تر  هغه چې ÑæÇ Ïسيني له æÇسېدæنكو څخه
الندې æÇÑستې¡ له السه به يې  Ï هغه مالتړ نه كوí بلكې Ï هغه په æړÇندې به يو الÓ شي æÇ هغه خاåÑæ چې åÏ تر æلكې پايه

Ï .åتمه كېد Ñهمدې كا Ï نسې له پاچا همÇفر Ï چې ¡íكړÑæ  Ï كړ¡ چېæ äۍ ګوماÑæبې با Ï ختæ يې هغه æسيني پر لښكرÑæÇ
Ïې كاÑ كې  æÑæسته يې هغوÏ ì بولونا Çيالت Ï نيولو لپاæ åÑلېږá¡ خو æيې ليدá چې Ïغه لښكرې په فاينزÇ Ï Çيالت تر æلكې

Ï كله چې يې ºæ پاچا په هوډ هم ښه پوهېدلى Ï نسېÇفر æÇ íÏ åړÒ نا åړÒ  لكه كړ غوښتل يې پر ټوسكانېæ ÏÇبينو هېوÑæÇ
كاåÑ ستوä كړ Ï æÇ كړنالÑې خنډ يې æګرځېد. همدلته ډيوß نوÑ له پرÏيو لښكرæ  يرغل æكړí¡ خو Ï فرÇنسې پاچا هغه له Ïې

íÏپر æÇ له ÏعتماÇ ندې يېÇړæ په åÏ Ï æÇ غىÇÑ فايۍ شكæ بې Ï يې ìبخت څخه نهيلى شو¡ پر هغو  Ñكا ìكړ. نو لومړÑæ السه
ډلګۍ ((ÇæÏړå)) كمزÑæې كړې æÇ هغه ÇÏ سې چې Ï هغوì  چې هغه æكړ æ ÇÏ چې په ãæÑ كې يې ÑæÇ Ïسيني æÇ كولونيسي

Ñمخو æÇ äفياÇشرÇ يې چې íته يې ښې مالتړ ìګڼل... هغوæ برخه يې åيو æÑمخو æÇ فيانوÇشرÇ خپلو Ï æÇ áæړÇæÇÑ ځانته ¡áæ 
æندÏ æÇ سم په لويو لويو څوكيو åسر äشا æÇ تبېÑ ټاكلې¡ هر يو يې لهæ ېæÇڅو مياشتو په  تنخو Ï يې Ñې كاÏ په æÇ åæÇÒناæ



¡áæ هغه مخالف Ï چې äهغه كسا áچې تر  ترڅ كې ټو áشلوæ åنه يې له خپلو ډلو ټپلو سرææÇتړ áټو ìهغو Ï æÇ áæړÇæÇÑ ځانته
بلې مناسبې موقع په ÇنتظاæÑæ  Ñسته يې خپلې هيلې يوÒÇې په ډيوæ ßلنټينو پوÑې æتړلې. له Ïې æÑæسته ډيوÏ ß يوې Ïې

æÇ ټوټه يې كړí. ځكه هغه Ï كولونيسي Ï مالتړæ په æېشلو  كېناست¡ چې ÑæÇ Ïسيني ÇشرÇفياæÇ ä نوÑ مخوÑ له ښې æباسي
كړÑæÇ Ï  .åسيني ÑÇæ هم ÑæÇÑسېد æÇ له Ïې مناسبې موقع څخه يې هم ښه æÇ پر ځاì ګټه پوÑته بريالى شوæ ì¡ چې په پاì كې

پرÇختيا Ï هغوÏ ì تباهۍ الملونه íÏ. همدÇ  همدلته بيا ÑæÇ Ïسيني æګړæ پاã شو چې Ï ډيوß سترتوÏ æÇ È كليسا Çæ Ïكمنۍ
په ښاÑ كې يې يوå غونډæÇÑ åبلله¡ چې Ï همدې ناستې په پاì كې پاڅونونه  Ï Magione ماجيوæ Prurgia ä چې Ï پرÑæجيا
Ïې ټولو ګوÇښونو  Ç ÏړæÏæړ شاهدæÇ åæ å ډيوß له سترæ ګوÇښونو سرå مخ æ¡ چې بيا Ï فرÇنسې په مرسته پر æشوæÑ ¡áمانيا

فرÇنسې يا كوã بل هېوÏ ÏÇ باÑæ له Çمله خپلې Ïغه السته  برالسى Ï æÇ پخوÇني ÇعتباÑ څښتن شو. خو ÇÏ ځل يې نه شو كولى پر
åښ سرÇړنې بيا له ګوæÇÑ áæډ åÑيې پلمې پيل كړې. ځكه هغه نه شو كولى چې په ښكا åسر ìنو له هغو .íمخالفت  مخامخ كړ

هوښياÑۍ æÇ مهاÊÑ څخه كاÇæ Ñخلي نو ÇÏسې  Ñæسرæ åكړí¡ نو Ïې ته ÇړÊæ چې خپلې موخې ته Ñ Ïسېدæ لپاåÑ له ځيركتيا¡
له منځګړيتوÈ څخه كاÇæ Ñخلي. سينوÑ پاګولو له هغو كسانو څخه  Signor Pagoloسياست يې غوåÑ كړ چې Ï سينوÑ پاګولو

بخشيشونه لكه پيسې¡  لپاåÑ يې ډيوß له هېڅ ډáæ پاملرنې æÇ مرستو څخه ÑÏېغ نه æ كړì¡ هغه ته يې ډېر æ چې ÇÑ Ïماتولو
äÇ áسيني پخال كړÑæÇ هغه .áæ íلۍ كړÇډ ÈسباÇ Ñنو æÇ سونهÇ ¡سينيګاليا جامې ìګۍ هغوÏسا ìهغو Ï ې چېÏ تر 

Sinigalia بيا چې æÇ áړæÇÑ لومو ته ßډيو Ï كې  Ï áæړÇæÇÑ ته äيې ځا íمالتړ ìهغو Ï æÇ áژææ äÇمشر ìهغو Ï ßكله ډيو
هغه ته تسليم  Çæكمنۍ Ï ټينګښت لپاåÑ يې ښه پوÎ بنسټ كېښوÏ¡ چې ÑæÇ Ïسينو هېوæÑ æÇ ÏÇمانيا ټوá خپلې ÇÑتلونكې

 .سوكالۍ يوÒÇېنۍ الæ Ñبلله شوá¡ ټوæÇ áسېدæنكي يې Ï هغه پلوياä شوÏ æÇ á هغه برياليتوÈ يې Ï خپلې
Ï Ï æÇ åÏې لپاåÑ چې Ï نوæÑ له خوÇ تقليد شي¡ نه غوÇړã همدÇسې يې  څرنګه چې Ï هغه Ï كړنو Ïغه برخه Ï ځانګړې پاملرنې æړ

 .چې په لنډå توګه يې æڅېړã پرېږãÏ. نو Çړ يم
Ïغه هېوÏÇ تر Ïې æړÇندې Ï كمزæÇ æÑæ ناæړÇæ åكمنو له خوæÑæ  åÑÇÏÇ Çسته تر هغې چې ډيوæÑ ßمانيا æنيوله¡ æيې ليدá چې

منځ يې يوÇæلى  هېوæ Ï ÏÇګړÑÇÏÇ æÇ æې Ï سموä پر ځاÏ ì هغوì لوټ- تاالä ته Òړå ښه كړÏ æÇ ì هغوì تر كېدÇæ .åكمنو Ï Ïې
íتېر áæډ áæډ æګړæ پر ÏÇې هېوÏ Ï چې له كبله به يې تل .æ ìړæ سپمولي له منځه íÏ يې نه Ñنو æÇ شخړې ¡íÑلوټ ما ºáكېد. 

íÑÇكې كر ÏÇچې په هېو åÑې لپاÏ Ï Ñيې ال åÑلپا æپلي كېد Ï æÇ íÏكېږ åته غاړ äخلك قانو ¡íæ النه حكومتÏيو عا æÇ 
 ÑMesser Remiro d�arcoيميرÑÇÏ æكو پرÇنيزÇ ¡íړينه يې æبلله چې هلته يو پوæÇ å اليق Çæكمن æټاكي. ځكه يې نو ميسر

æÇ åÑګوماæ هلته ¡æ ìظالم سړ æÇ åچې يو پرېكند  Äته بيا ټيكا ÏÇهېو áكې ټو åÏمو åلنډ åپه ډېر íې سړÏ .كړÑæ يې ßÇæ بشپړ
 .ÇÑستوä كړ æÇ يوÇæلى

نه ìÏ. ځكه هغه æېرېدå چې æګړí به يې بيا كركه  æÑæسته Ï ډيوß پاã شو چې يو چاته æÏمرÑæ ßÇæ åكوá ښه كاÏ æÇ Ñ سال æړ
åيې پرېكړ åسر äنو له ځا .íيو ترې كو Ï په مركز كې ÏÇهېو Ï ځكه يې نو .íÏټكى كېږ ìپا Ï ته ßÇæ æيميرÑ ميسر Ï چې åكړæ 

چې Çړæند ÇستاÏ íÒ خپلو  ته Ïندæ åسپاÑله Court of the Judgment اليق æÇ غوåÑ مشر تر څاÑنې الندې يوې محكمې
æÒستاÇ ېÏ .íكړæ ېæيناæ åړÇ په æÑنو چاÇæÑ æÇ ګټو Ï نوæÑته  ښا ßډيو æ Çبلل. همد äياæګټو ساتند Ï نوæÑخپلو ښا Ï ځانونه

لرí. نو په  ناæړå چلند æ Ïګړæ په Òړæنو كې كركه پيدÇ كړې Ï æÇ هغه په æړÇندې ښه ÇحساساÊ نه جوته شوå چې Ï تېر حكومت
ÇحساساÊ په ښو Çæړæ æÇ íæښيي پخوÇني  Ïې پلمه چې ځاä خلكو ته پاæ ßښيي æ Ï æÇګړæ تر منځ åÏ Ï په æړÇندې ناسم

ßÇپه ټولو ¡íكې هر څه كړ ÏÇې هېوÏ حكومت چې په  íمنځته شوÇÑ كمنو له بد چلند څخهÇæ Ï بلكې خپله íنه لر æÇې تړÑپو
æيميرÑ ميسر ¡áæ چې åپنډ لرګي سر åيې له يو ìهغه مړ Ï ¡كړÑæ ژلو حكمæ Ï هغه Ï يې Ñيو سها æÇ نيوæ يې  åينو لړلې چاړæ په

لويه الÑ كې Ï عامو خلكو تماشې ته كېښوÏ چې يوå  نومې Piazza په پياتسا Cesena يې هم تر څنګ پرته Ï ¡åæ سيسنا
åÑÇحشتناكه نندæ æÇ نكېææېرæ íæړÇæÇÑ ضايت يې ځانتهÑ æÇ نهæړÒ چې íكړ åړÒ خلك بې æÇ íمنځته كړÇÑ. 

غښتلى شو¡ تر يوې كچې يې  بېرته هغه ځاì ته æګرځو چې پيل مو يې كړæÑæ .æ ìسته تر هغه چې ډيوß تر يوå ځايه خو ÇÑځئ
منظمې æÇ خپلې خوښې سرå سمې لښكرې تياÑې كړې¡ له هغو  له بېړنيو ګوÇښونو څخه ځاä په Çمن كړ¡ Ï ځاä لپاåÑ يې

په ګاæنډ كې پرÇته æÇ áæ كولى يې شوÏ á پرمختګ مخه يې æنيسي¡ بېغمه شو¡ Ñæته پكاÑ  مخالفو ځوÇكونو څخه¡ چې Ï هغه
æ نسې پاچا تر يو ځايه په خپلوÇفر Ï ځكه .íګرځوæ Ñنسې پر لوÇفر Ï Ñنو ãهم  چې خپل پا ßډيو æÇ ìشو åتنو پوæنيو تېرÇپخو

æÇ هغه مرسته Ï Ñنسه به نوÇچې فر æ Ñæې باÏ په  æÇ نيسيæ متحدين íې لټه كې شو چې نوÏ نو له همدې ځايه په .íمالتړ نه كو
لوæ Ñخوځېدå چې پر  سرæ Ï åخت له غوښتنې سرå سم جوړ جاړæ ìكړí. ځكه نو له فرÇنسې سرÏ å ناپل هېوÏÇ پر له فرÇنسې



æكړæÇ .í له Ïې يې موخه åæ ÇÏ چې ځاä له هغوì څخه په  Çسپانويانو چې په هغه æخت كې Ï ګيتا پر كالبندۍ بوخت áæ يرغل
Ï خت كېæ غهÏ كه په .íمن كړÇ ìæ ìې طرحه كې به هم بريالى شوÏ نو په ¡ìمړ شو ìæ نه ÑلكسانډÇ پاپ ¡Ñهغه پال. 

ÇÏ تلونكيÇÑ Ï ìÏ خو .åæ يې خپله كړې åÑكولو لپا åترسر Ï æÑچا Ï چې åæ åÑهغه تګال Ï  چې åېرېدæ æÇ æ ندېښمنÇ ډېر åÑلپا
كېدå¡ ښايي نه يوÒÇې ÇÏ چې Ï هغه ملګرتيا به نه كوí بلكې له هغه څخه به  نوì پاپ¡ چې Ï هغه Ï پالÑ تر مرګ æÑæسته ټاكل

ممكنه پېښو Ï مخنيوæÇÑ  íړنې هم بېرته Çæخلي چې پالÑ يې¡ پاپ ÇلكسانډÑæ Ñبښلې æې. نو په æړÇندې يې Ï هغه السته
 :لپاÏ åÑ څلوÑ ډæله چاÏ æÑ ترسرå كولو هوډ æكړ

Ïې هېوÏÇ كې Ï السوهنې  هغو ټولوÇكو Ï كوÑنيو له منځه æړá¡ چې هېوæÏÇنه يې ترې æلكه كړáæ í¡ چې پاپ ته په Ï ټولو .١
 .پلمه برÇبرå نه شي

 .ÇæÇÑړíæ¡ چې Ï نوí پاپ مخه æنيسي æÇ همدÇسې æشوãæÑ Ï á ټوÇ áشرÇفياæÇ ä مخوÑ ځانته .٢
 .كېدæني بريدå ځانته ÇæÇÑړÏ íæ كاÑډيناالنو ډلې تر .٣
كلكوÇلي Ï هغو پېښو پر مخنيوí بريالى شي چې Ï پالÑ تر مرګ  Ï پالÏ Ñ ژæند پر مهاÏ á خپلې Çæكمنۍ Ï بنسټ پر .٤

 .æې æÑæسته يې Çټكل كړې
تنه ترې په تېښته بريالي شوãæÑ Ï .á ټوá  هغه نژÏې ټوá هغه ټولوÇكي¡ چې هېوæÏÇنه يې ترې نيولي ææ ¡æژá. يوÒÇې يو څو

Ï ¡áكړ ÊماÇÑ يې ځانته äفياÇشرÇ ړنې په څېرæÇÑ هرې نوې السته Ï æÇ åډيناالنو ډله يې هم خپلې ملګرتيا ته چمتو كړÑيې  كا
æÇ پيومبينو خپل كړPerugia  í هيله åæ ÇÏ چې Ï ټوسكانې Çيالت يوÒÇېنى څښتن شي¡ چې په Ïې æخت كې نوموړí پرæجيا

 .كړæÇ í له پيزÏ Ï ÇفاÚ په حالت كې æ¡ چې ÇÏ هم æلكه
ÑÇæ Óنسويانو الÇفر Ï ځكه له ناپل څخه ºåæ ړ نهæ ãپا Ï هغه ته åÑنسه نوÇفر  Ï æړÇæÏ æÇ æ ìلنډ شو Çسپانويانو له خوÇ Ï له مخه

æÇ åÏلوÑÏ ړتياÇ نې تهæÒپېر ßډيو áæ لو غوښتونكيæجوړ Ï لېÇټلو æÇ ملګرتيا Ï åله هغه سر. 
فلوÑېنسيانو له  سمدالسه Ñæته غاړå كېښوåÏ. ښايي يو څه به æÇ Seina Ï سينا æ Luccaكړ æÇ لوكا هغه ناببرå پر پيزÇ يرغل

Çپه خو ßډيو Ï چې æ ملهÇ كركې له æÇ سيالۍ Ï يو څه به هم æÇ æ ېرېæ  ندې څهÇړæ هغه په Ï ېنسيانو به همÑفلو .áېدÑÏæ كې
 طرحو كې هسې بريالى ìæ لكه Ï پالÏ Ñ مړينې په كاá چې يې æ نو هغه به په Ñښتيا æÏمرå چاåÑ نه ÑÏلوåÏ¡ كه ډيوß په خپلو

خپلو لښكرæ ډډææ åهي æÇ ځاä به  نفوæÇ Ð ځوÑÏ ßÇلوìÏ چې æÑæسته په يوÒÇې سر Ï هرې ناæړå پېښې په æړÇندې ÑÏæېږí¡ پر
 .يې Ï بل چا پر ځوÇكونو æÇ بخت Òړå نه ìæ تړلى يې ÇÏسې پياæړì كړìæ ì چې Ï خپل ځوæÇ ßÇ بخت پرته به

 æÑæسته¡ چې ìæÒ يې ډيوæ ßلنټينو Ï لومړí ځل لپاåÑ خپله توæÇÑ åÑيستلې æ ¡åæمړ æÇ خو پاپ ÇلكسانډÑ تر پنځو كلونو
Ïپرېښو ¡áæ ÑÇÏفاæ íګړæ ته يې ßچې ډيو ¡åمانيا سرæÑ يالتÇ åې له يوÒÇيې يو ìæÒ خپل  Ï ßډيو .áæ äښمناÏ يې áټو Ñنو æÇ

ÇÑتلونكي سرå مخامخ پاتې Ï æÇ æ ناæÑغۍ پر بستر يې Ï مړينې ÇنتظاææÏ  Ñ ډلو Ïښمنو لښكرæ تر منځ ÇÑګير¡ له ناڅرګند
چلند كوá پكاÑ  حاá كې هم ډيوÇÏ Ï ßسې æړتيا Ò Ï æÇړÑæتيا څښتن æ چې ښه پوهېدå له خلكو سرå څه ډáæ كوæ. خو په Ïې

Çړيكي Ñæسرå ټينګ كړæÇ í په Ïې توګه يې Òړæنه  Ï Ï ¡íÏې æړتيا يې ÑÏلوåÏ چې پوå شي Ï خلكو Òړæنه څه ډÇÑ áæخپل æÇ ښه
æÇ Êما áæيا يې څه ډ æÇ íæړÇæÇÑ ځانته ¿íكړÑæ له السه 

ډېر لنډ æخت كې يې ÇÏسې ټينګ كړáæ í چې كه Ïغه  ټوá بنسټونه چې ډيوÏ ß خپلې Çæكمنۍ ÇÑ Ïتلونكې لپاÇ åÑيښي áæ¡ په
íشو ìæ ې خنډ نهÑال Ï هغه Ï äښمناÏ  كمنۍÇæ Ï .ìæ ړېæ نو ټولې ستونزې به يې له منځه ìæ غتيايي حالت ښهæÑ يايې æÇ

 äÇ ¡åæ كه Ï باګليوني بنسټونه يې له Ïې ځايه ښه څرګندېږí چې æÑمانيا تر يوې مياشتې هغه ته سترګې په الÑ كلك
Baglioniيټيليæ ¡ Vetelli Ï ندېÇړæ يې هم په íګړæ سينيÑæÇ æÇ  ملهÇ له äشتو Ï æمالتړ Ï ¡ìæ غليÇÑ ته ãæÑ åÑجګړې لپا

 .نه شيندæÇ å ناكامه به ګرځېدلي ìæ يې Ï هغه پر Çæكمنۍ هېڅ Çغېز
æ يې åړÒ چې په ßنه شو كولى هغه څو ßچې په  كه ډيو íكړæ ìهغه چا له ټاكنې مخنيو Ï áيې كولى شو åټاكي¡ لږ تر لږæ پاپ

Ñæته Çسانه ìæ¡ خو Ï پاپ  æ. كه هغه Ï خپل پالÑ تر مړينې æÑæسته ښه æÑغتيايي حالت ÑÏلوìÏ¡ بيا به هم هر څه Òړå يې نه
 .كړÇ áلكسانډÑ مړينې Ï هغه لپاåÑ ټوá كاæÑنه ستونزمن

Óيم جوليوæÏ ځ چېÑæ هغه Julious II ßخپله ډيو ¡åپاپ په توګه ټاكل كېد Ï  ينهæندÇړæ هغو ټولو پېښو Ï يل چېææ تهÇÑ
پېښېږÏ æÇ í مخنيوí لپاåÑ يې هم الÑ لټولې åæ. خو Ï يوå شي æړÇندæينه يې چې  يې كړې åæ چې Ï پالÑ تر مړينې æÑæسته به يې

 .بستر پرíæ Êæ پالÏ Ñ مړينې پر مهاá نه åæ كړې æ ÇÏ چې خپله به هم Ï مرګ په åÑæ كې Ï ناæÑغۍ پر Ï خپل
كړã¿ ځكه Ï åÒ هغه په تګالæÑ كې هېڅ ډáæ تېرæتنې نه  كله چې Ï ډيوß ټولې كړنې åÒ ¡ãææÒÑÇæ نه پوهېږã چې څه ډáæ يې پړ



تقليد  ټولې كړنې له هوښياÑۍ ډكې æÇ پر ځاæ ìې. ماته خو ÇÏسې بريښي چې Ï هغه تګالÑې æ Ïينم Ò æÇما په نظر خو Ï هغه
يا مرسته ßÇæ ته Ñسېږí. ځكه هغه æچته  لپاåÑ ټولو هغو ټولوÇكو ته Ï يوې بېلګې په توګه æړÇندې كړã چې Ï نوæÑ پر بخت

يې شو كولى خپله كړæÇ äæ تګالåÑ په بل ډáæ تر سرå كړí. ځكه æ Ï ÇÏخت  æÑحيه æÇ پرÇخه موخې چې Ï هغه په پاã كې æې نه
åæ چې ټولې طرحې يې .غوښتنه åæ غيæÑهغه خپله نا Ï ¡منځته شوÇÑ ندېÇړæ هغه په Ï ېنى خنډ چېÒÇيو  Ï æÇ كړې åغېزÇ بې

 .شي Ïې æخت يې Ñæنه كړ چې هيلې يې بشپړې كړæÇ í په كې بريالى
áننوتلو پر مها Ï ته ÏÇهېو íشو áنيو íنو åيو íړÇچې غو ßمله¡ هغه څوÇ ېÏ له  Çپيد äستاæÏ íنو æÇ íæ ÑÇښمنانو په كرÏ له

æګړí په يوæ åخت كې هم ترې æېرæÇ å هم مينه Ñæسرæ åكړí¡ لښكرې يې  كړÏ ¡í ټګۍ يا ځوßÇ په مرسته برالسى شي¡
ìæناÑÏ æÇ طاعتÇ په áصوÇ æÇ Êترتيبا åړÇÒ ¡له منځه يوسي íسوÑæ äياÒ چې ممكن هغه ته ßهغه څو ¡íكړæ  áنويو بد

¡íæ خيالىÏÇÒÇ æÇ ìلوړفكر ¡íæ ìندÇسو åړÒ æÇ åخت كې بدچلندæ åپه يو ¡íپر  كړ ìهغو Ï æÇ ياغي لښكرې منحل æÇ خاينې
åكو سرÇله ټولو æÇ íنوې لښكرې جوړې كړ ìځا  æÇ íæ Ñلتيا تياÇچې مرستې ته يې په لېو íړيكي ټينګ كړÇ ستانهæÏ سېÇÏ

كړنو پرته نوÑې  په همدې مرسته كې نغښتې ګڼي æÇ پر هغه Ï تېرí په برخه كې محتاÏ Ï ¡íæ Øې ټولوßÇ له خپلې ټولې ګټې
åÑلپا Óيم جوليوæÏ Ï ېÒÇكولى. هغه يو Çندۍ بېلګې نه شو پيدæژ æÇ ښې  ÇÏ æÇ شي ìټاكل شو پړ كېدæ پاپ په توګه Ï چې

 æړÇندې چې مو ææيل كه هغه نه شو كولى Ï خپل Òړå سړæ ìټاكي Ï æÇې كاÑ ته يې ميالä هم يوå ډېرå ناæړå ټاكنه ºåæ ځكه لكه
هېڅكله نه ìæ خوښ چې له هغو  نه ÑÏلوÇÏ ¡Ï خو يې كولى شوá چې Ï خپلو مخالفينو له ټاكنې مخنيوæ ìكړæÇ í بايد

السه يې Òياä ليدلى æÇ ¡æ نه يې بايد Ï هغه چا ټاكنې ته خوښي  كاÑډيناالنو څوÏ ß پاپ څوكۍ ته æټاكل شي چې Ï ډيوß له
Ï چې ¡ìæ كړې åڅرګند æÇ غضب Ï هم åېرæ ځكه ºáæبرÇبر ÈسباÇ ېرېæ Ï سم يې هغه ته åسر æسېدÑ قهر په  پاپ څوكۍ ته له

åÏ ښمنهÏ ښه ډكهÇله ګو äنساÇ Ï څېر. 
سياست Ï ترسرå كولو پر مهاÒ áياÑÑæ äسولى æ¡ چې په هغوì كې ساä پيټرæ  ګڼ كاÑډيناالÇÏ äسې áæ چې ډيوÏ ß خپل

 Çسكانيو San Giargio æÇ ¡ ساä جاÑجيوColonna ¡ كولوناSan Pietro Advincula ((پاپ جوليوÓ)) Çډæينكوال
Ascanio ې ډله كې نهÏ په äډيناالÑكا íسپانوÇ æÇ ينæÑ ېÒÇيو .áæ هم شامل  Ï ßڅخه پرته هر څو æړÇæÏ ېÏ كه له æÇ تللÇÑ

 .له كبله بايد ډيوß له هغوæ ìېرå كړې ìæ پاپ څوكۍ ته ټاكل كېدÏ ¡á ډېرÏ æاليلو
íسپانوÇ كې له ãګا íين ټاكنې ته هغه بايد په لومړæÑ Ï نو بايد åæ كه شونې نه æÇ ìæ پاپ په توګه ټاكلى Ï ßډيناالنو څوÑكا 

Ïې ګرæهه íÏ چې نوې مرستې  يې خوښي ښكاåÑ كړې Ï æÇ ìæ ساä پيټرÇ æډæينكوال له ټاكنې خوښ نه ìæ. ځكه څوß چې په
Òيانونه هېر كړí¡ ځاä يې تېرÇيستلى ìÏ. له Ïې كبله ډيوæÇ  Ï ß نوې ښېګڼې به Ï سترæÇ æ نامتو څېرæ له ياÏښته پخوÇني

  .تېرæÇ Êæ همدې تېرæتنې æÇÑپرځاåæ پاپ جوليوÓ په ټاكنه كې
 
 
 
 

  Çتم څپركى
 
 

íسېږÑ ته ßÇæ ېÑجنايت له ال Ï چې åړÇ هغو په Ï 
 

هېڅ يوå يې له بخت æÇ  هم يو عاíÏ سړì كېدì شي په ææÏ الæÑ پرمختګ æكړÏ æÇ í ټولوÇكۍ مقاã ته Ñæسېږí¡ خو كه څه
æÑال æړÇæÏ ېÏ ې چې لهÏ له åسر .íنه لر æÇبشپړ تړ åړتيا سرæ  خو بيا هم ¡íلر åړÇ ېÑحكومتونو پو æلسمشريزæ په åڅخه يو

ãې څېړæ چې ãړÇغو. 
æÏ æÇيمه الåÑ يې åÏ ÇÏ چې  ÇæÏړæ الæÑ يوåÏ ÇÏ å چې يو څوÏ ß جنايت æÇ بېرحمۍ له الÑې Ï ټولوßÇ څوكۍ ته Ñæسېږí له Ïې

 .Çæكمنۍ ته Ñسېږí يو عاíÏ سړÏ ì خپلو هېوÇæÏÇلو يا همښاÑيانو په خوښه
برخې ته ننوåæÏ ãÒ بېلګې به æÇÑړã¡ چې يوå يې لرغونې  كه Ï لومړۍ الÑ په Çړå خبرې æكړæ¡ مخكې له Ïې چې Ï موضوÇ Úصلي

بېلګې به  چېرې لوستونكي Ï موضوÚ په ÇړÒ åياتې څېړنې Çړينې بولي¡ نو Òما په Çند Ïغه ÇæÏړæÇ å بله يې æÇسمهالې æÇ .åÏ كه
íڅېړæ ستهæÑæ ېÏ مسئله بيا تر ÇÏ چې íكړæ بسنه åÑلپا ìهغو Ï. 

١. Ï ګاتوكلسÇ سيسيلې Agathocles, the Sicilian چې ÇÏ ېÒÇشو¡ نه يو ßÇټولو ÓكوÇسير Ï چې  Ï بلكې æ ìسړ íÏيو عا



Ï چې ìسړ ÇÏ .åÏلوÑÏ åړÇ ې يېÑټيټ پوړ پو æÇ سپك åله يو æګړæ  بخت په هر Ï æÇ æÇخپل عمر په هر پړ Ï ¡æ ìæÒ áكوال åيو
æÇ ټلىÑ كې يې يو ډېر äړتيا هم لرله بدلوæ åÑپو äبد æÇ ÛماÏ Ï هغه åسر åسر Ïخالقي فساÇ خو له .ÏلوÑÏ ندæچې له  .فاسد ژ

Ï äخيستلو يې ځاÇ تبو پهÑ Ï æÇ كړÑæ پوځي مسلك ته äمله يې خپل ځاÇ كړ.  همدې ((ÑÇÏسر)) Ñساال æلښكر Ï ÓكوÇسير
كړ¡ هوډ يې æكړ چې ځاÏ ä ټولوÇكۍ مقاã ته Ñæسوæ æÇ íيې غوښتل هغه  æÑæسته تر Ïې چې په Ïې څوكۍ كې يې ځاä ټينګ

السه كړí.  په خپل الÑæ ÓسپاÑلې ìæ¡ په æÇ ÑæÒ پرته له Ïې چې Ï نوæÑ حقوÞ يې Ñعايت كړíæ í تر څوكۍ چې بايد خلكو
ÑميلكاÇ له åÑې موخې لپاÏ Ï نو Amilcar äتاجيناÑكا Ï چې åسر Carthaginian  يو åسر æله خپلو لښكر æÇ Ñپه نامه مشهو

 .پرېكړې ته Ñæسېد ځاì په سيسيلې كې په جګړå بوخت æ¡ يوې
هغوì سرÏ å هېوÏ ÏÇ يوې مهمې موضوÚ په Çړå خبرې كوí  يو سهاÑ هغه Ï سيرÇكوÓ خلك æÇ سنا په Ïې پلمه æÇÑبلل چې له

æغونډېدÇÑ خلي. لهÇ سال يې æÇ áژææ Ñمخو Ñې ښاÏ Ï æÇ äÇÑسناتو áټو æلښكر ¡åكړæ åÑشاÇ ته æسم هغه خپلو لښكر åتر  .سر
شي¡ Ï ښاÑ يوÒÇېنى څښتن شو Ï  æÇې æژنو æÑæسته پرته له Ïې چې Ï Ïې ښاÏ Ñ خلكو له كوã پاڅوä يا مقاæمت سرå مخ

السه يې åæÏ پال ماتې æخوړæÇ å په پاì كې يې ښاÑ كالبند شوì هم æ¡  سلطنت يې تر السه كړ. كه څه هم Ï كاÑتاژí لښكرæ له
æكړ¡ چې په Ïې ډáæ يې  خپل نيمايي لښكر Ï ښاÑ په Ïفاæ ÚګوماÏ æÇ åÑ نيمايي په مرسته يې پر Çفريقا يرغل خو سرå له Ïې يې

كاÑتاژياä چې ډېر تش السي شوÇ ¡áæ íړ áæ چې له Çګاتوكلس  .Ï سيرÇكوÓ ښاÑ په ډېر لږ æخت كې له كالبندۍ خالÕ كړ
بدá كې  شرÇيط æمني¡ چې له Ïې شرÇيطو سرå سم يې Ï سيسيلې جزيرÇ åګاتوكلس ته پرېښوæÇ åÏ په سرå سوله æكړÏ æÇ í هغه

 .يې يوÒÇې Ç Ïفريقا پر منلو قناعت æكړ
æ ¡íæÒÑÇæبه æيني چې Ïې څوكۍ ته Ï هغه پرمختګ له بخت سرå ډېر لږ æÇ يا هېڅ  كه څوÏ Ï ÓæÇ ßې سړí پوهه æÇ كړنې

Ï هغو Ñتبو په Çخيستلو چې Ï بې  ÑÏلوæÇ Ï نه يې Ï چا په مرسته ترالسه كړې åæ. يوÒÇې ګاã په ګاæÇ ã په پوځي Ïندå كې تړæÇ نه
له يو عاíÏ سړí سرتېرæÇ ì بيا له هغه ځايه Ï ټولوßÇ څوكۍ ته  شمېرå ستونزæÇ æ ګوÇښونو تر ګاللو æÑæسته يې ګټلې æې

الÏ Ï  Óې څوكۍ Ï ساتلو لپاåÑ ډېرې Ñبړې æÇ ګوÇښونه æګالل æÇ په ډېرæ ناæړÇ æعمالو يې هم Ñæسېد¡ چې æÑæسته يې هم
æÇ شرÇفت نه لرلو¡ بېرحمۍ æÇ بې Ïينۍ ته  پوÑې كړ. كه څه هم Ï هېوÇæÏÇلو æژá¡ له ملګرæ سرÑÏ åغلتيا¡ بې æفايي¡ Ï حيثيت

ځانګړنې íÏ چې كېدì شي په مرسته يې څوæ ßچتو څوكيو Ç æÇمپرÇتوÑۍ ته  ښه لياقت æ æÇړتيا نه شو æيلى. ÇÏ هغه
 .ته æقاÑ¡ حيثيت Ï æÇ سرلوړۍ æياړ نه Ñæپه برخه كوÑæ íسېږí¡ خو هغه

Ï ښونو تهÇګو æÇ æخو كه جګړ æÇ ښونوÇګو Ï ¡تياÑæړÒ ګاتوكلسÇ Ï áلو پر مهاÑژغو äځا Ï بيا له هغو څخه æÇ ننوتلوÑæ 
ته Ïې Ï ډېرæ نومياليو مشرÇنو  ستونزæ په Òغملو كې Ï هغه æÑحي ځوßÇ په نظر كې æنيسو¡ هېڅ Ïليل نه پيدÇ كېږí چې هغه

شمېرå تېرí¡ سخت ÒړيتوÈ¡ له æحشته ډكه بېرحمي æÇ غيرÇنساني  په پرتله لږ ÑÏنښت Ñæكړá شي. خو له بلې خوÏ Ç هغه بې
Ï ګڼ جنايتونه æÇ áعماÇ هغه Ï ¡áشي. خو په هر حا áشمېرæ كې Ñشخاصو په كتاÇ åÑغو Ï چې íكوÇÑ نه åÒجاÇ ېÏ  ېæټولې بريا

åسر æړÇæÏ ړتيا¡ مانا لهæ æÇ له بخت åæ ړېæÇÑ هغه څوكۍ چې السته يې æÇ ÏلوÑÏ نه æÇيې تړ. 
٢. áكمنۍ پر مهاÇæ Ï ÑلكسانډÇ ãشپږ Ï موږ په خپل پېر كېÒ فرمو ÇÏ ټوæÑليوæÇOliverotto da Fermo  Çچې ډېر كلونه پخو

لومړيو  له خوÇ لوáÒæÑæ æÇ ì شو Ï æÇ خپلې ځوÇنۍ په Giovanni Foglianiماما ګيوÇني فوګلياني يتيم پاتې شوÏ ¡æ ì خپل
كوماندې æÇ سرپرستۍ الندې جګړې ته  تر Pagolo Vetelli كلونو كې چې عمر يې ال æÏمرå ډېر نه Ï ¡æ پاګولو æيټيلي

 åÏÒ كړæÑæ æÇ íسته تر Ïې چې پاګولو æمړ¡ Ï هغه æ ÑæÑæ Ïيټيلوتسو Çæستوá شو¡ چې Ï نوموړÏ í تربيت الندې پوځي فنونه
Vitellozzo ښه تر Ï خت كېæ ټو په ډېر لنډæÑليوæÇ .بوخت شو åكړ åÏÒ پوځي فنونو په Ï سرپرستۍ الندې  æÇ äبد Ï æÇ ÊæكاÐ

 .نوميالى سرæ ÑÇÏګرځېد ÏماÛ په غښتلتيا سرå خپل مسلك كې لومړì شو Ï æÇ خپل هېوÏÇ يو
áمر الندې خدمت كوÇ تر æÑنو Ï ¡سېدÑæ ې څوكۍ تهÏ كله چې  ÏستاÇ خپل Ï ې كبله يېÏ ګڼه. نو لهæ ìæسپكا äځا Ï يې

 Ï يو شمېر ښاÑيانو په مرسته چې Ï خپل هېوÏÇ تر خپلوÇكۍ يې مريتوÏ æÇ Fermo È فرمو خوښه په æ Vitelleschiيتليشي
په يو Çستولي ليك كې ææيل چې له  ته غوÇæ åÑلى ÑæكوÏ ¡æ فرمو æ Ïلكې طرحه جوړå كړå. نو له همدې Çمله يې خپل ماما ته

غوÇړí خپل ماما æÇ هېوÏÇ له نژÏې æګوíÑ¡ تر يوې كچې به په خپلو  خپل Çصلي ټاټوبي څخه تر كلونو æÇږÏ بېلتوæÑæ äسته
ìÏ تېر كړì  برخه Çæخلي Ï Ï æÇې تر څنګ به هېوÇæÏÇلو ته ÇÏ هم æښيي چې خپل æخت يې په لټۍ كې نه پلرنيو كاæÑنو كې هم

نو هيله يې æكړå چې له هغو سلو تنو سرتېرæ سرÏ æÇ.  å عزæÇ Ê سرلوړۍ Ï ترالسه كولو پرته يې پر بل څه ÒياÑ نه Ç ìÏيستلى
åÑګې لپاÑبد Ï æÇ áæ يې íچې  چې ملګر åكړæ ې هيله همÏ Ï ني¡ څخه يېÇله خپل ماما ¡ ګيو æÇ íكړÑæ åÒجاÇ ¡íÏ åسرÑæ

المل يې æګرځي¡ ÇÏ æÇ  ترتيباæ Êنيسي چې Ï فرمو Ï ښاæÇ Ï Ñسېدæنكو له خوÇ يې بشپړ هركلى æشي چې Ï سرلوړۍ ÇÏسې



يې هم ښه íæ چې æښيي Ï خوÑيي په ÒæÑلو كې يې ګاللي  كاÑ به نه يوÒÇې Ï هغه ÇعتباÒ ÑياÊ كړí بلكې Ï ماما لپاåÑ به
 كبله ګيوÇني فوګلياني Ï خپل خوÑيي Ç ÏعتباÑ لپاÏ åÑ هېڅ ډáæ تياíÑ له نيولو ډډæ åنه Òحمتونه بې نتيجې نه áæ. له همدې

 .كړ كړ¡ هغه يې په ډېر شاÑÏ æÇ äناÏ íæ فرمو ښاÑ ته æÇÑست æÇ په خپل كوÑ كې يې مېشت
په Ïې لټه كې شو چې هوډ ته يې عملي بڼه  Ï څو Ñæځني Ï æÇ ãÇÑÇ ناæړå پالä لپاåÑ يې Ç Ïړينو توكو له چمتو كولو æÑæسته

íكړÑæ . 
 برÇبرå كړå¡ ګيوÇني Ï æÇ فرمو ښاÑ مخوÑ مشرäÇ يې æÇÑبلل. كله چې خوÇړæÇ å ګرÏې لوبې ځكه يې نو يوå پرتمينه مېلمستيا

ÇلكسانډÏ æÇ Ñ هغه ìæÒ په Çړå  چې په ÇÏسې مېلمستياÄ كې æ ÏæÏې¡ پاì ته Ñæسېدلې¡ æÇليوæÑټو په ډېرå هوښياÑۍ Ï پاپ
æÇ نيÇې خبرې پيل كړې. كله چې ګيوÑپو åړÒ شو¡ نو  ټاكلې په Ïمجلس تو æÇ ګډ كړÑæ äته ځا æهغه خبر Ï لوÇبرخو æÑنو

ÇÏ ¡åÏ خبرې بايد  ګډäæ كوæنكو هيله æكړå چې ÇÏ يوå ټوليزå خونه ÇÏ Ï æÇ åÏسې خبرæ لپاåÑ مناسبه نه æÇليوæÑټو Ï مجلس له
ÇÏÇÒÇنه ډæ áæڅېړæÇ æ له Ïې خبرې سرå سم يوې خونې  له Ïې هم په يوå ځانګړí ځاì كې æشي چې æكولى شو Ïغه موضوÚ په

äياÑښا Ñنو æÇ نيÇچې ګيو ¡Êته ننو  ¡íملګر åÑهغه سپا Ï چې له پټو ځايونو څخه áæ ال ناست نه ìغلل. هغوÑæ پسېÑæ هم
ÓÇ سپوæÇ Ñ په ښاÑ كې  كمين كې ناست áæ خوåÑÇ شوá¡ ګيوÇني æÇ نوÑ يې ææژá. تر Ïې æژنو æÑæسته æÇليوæÑټو پر چې په

چې خلكو له ډåÑÇ هغه ته غاړå كېښوæÇ åÏ په Ïې توګه  ښكته- پوÑته æګرځېد¡ Ï ښاÏ Ñ حاكم ماڼۍ يې كالبندå كړå¡ تر Ïې
 .شو æÇليوæÑټو Ï Ïې ښاÇæ Ñكمن

Ï سته يېæÑæ چې ممكن ßهغه څو æÇ خپلې عقيدې مخالفين Ï ¡äضياÇÑنا áيو  هغه ټو Ï æÇ áژææ ¡ìæ ې خنډ ګرځېدليÑال
الÓ كې åæ¡ نظامي æÇ ملكي ترتيباÊ يې ÇÏسې سم كړáæ í چې نه يوÒÇې  كاá په ترڅ كې چې Ï فرمو Ï ښاÇæ Ñكمني Ï هغه په

بوÑجيا Ï پلمو په  ځاä ټينګ æÇ كرÑÇ كړæ ì بلكې ګاæنډيو هېوæÏÇنو ته هم يو ګوÇښ æګرځېد. كه Ï سيزÑÇ په Çæكمنۍ كې يې
مخه نه ìæ نيوá شوې¡ ÇÑپرځوá به يې Ç Ïګاتوكلس په څېر  ãÇÏ كې نه ìæ بند شوæÇ ì له Ïې ډله ييزæ æژنو يو كاæÑæ áسته يې

 هغه له خپل Çستاæ Ïيتيليتسو سرå يو ځاì¡ چې په Ïې جنايت كې يې الÑÏ Óلوæ ¡Ïنيو æÇ ستونزمن ìæ. خو سيزÑÇ بوÑجيا
áندۍ كړÒ يې åړÇæÏ. 

چې څنګه كېدì شي Çګاتوكلس Ï æÇ هغه په څېر نوÑ له بې  ÓæÇ كېدì شي ځينو ته ÑÇ Ïيانتيا له مخې ÇÏ پوښتنه ÇÑپوÑته شي
الندې  بيا هم په هېوÏÇ كې سوله ييز ژæند تېرæÇ íæ پرته له Ïې چې Ï خپلو ښاÑيانو تر Ïسيسو شمېرå ټګيو ÑÏ æÇغليو æÑæسته

æÇ كې چې ګڼ بېرحمه áسې حاÇÏ په ¡íÑژغو äشي¡ له سختو بهرنيو يرغلونو ځاÇÑ  íÏ ې نهÏ په äÇ ¡كمن مو ليدليÇæ ßسفا
ÏÇخپل هېو áسولې پر مها Ï چې íې هم شكمن بريښي بريالي شوÏ له ìيطو كې خو يې برÇجګړې په شر Ï بيا æÇ íÑژغوæ. 

هغه چې په ښه نيت ترسرÇÏ.  å كاÏ Ñې پوÑې Çړå لرí چې æژنې æÇ بېرحمي په ښه نيت ترسرå شوæÇ í كه په بد نيت Òما په ګرæهه
مقاÇæ æÇ ãكمنۍ Ï ټينګښت Ç æÇمنيت لپاíæ åÑ¡ چې تر Ïې  شوې åÏ ÇÏ íæ چې يوÒÇې يو ځل ترسرå شي æÇ هغه هم كه Ï خپل

 .تكرÑÇېږí¡ خو يوÒÇې هغه æخت چې Ï خپل æلس په ښېګڼه æÇ سموä يې پاì ته ÑæسېږæÑæ íسته په هېڅ æجه بيا نه
Ï æÇ چې كه څه هم په پيل كې لږ íÏ ژنې هغهæ æÇ نيت په موخه عملي شوې بېرحمۍ åړæچې ال  نا ìې پر ځاÏ Ï خو ¡íæ كوچنۍ

íياتېږÒ æخت په تېرېدæ Ï ¡شيÇÑ لى په كېÇكمو ÊياÒ.  Ï شي ìكېد ¡íæÑكا áصوÇ ګاتوكلس په څېر لومړنيÇ Ï چې ßڅو
الæÑيانو ته  مرسته يې پايله نهيلي ÇÑمنځته نه كړæÇ í لږ سزæ ÑÇæÇګڼل شي. خو æÏ Ïيمې الÑې پاß خدæÇ ìÇ يا Ï خلكو په

íÑژغوæ äسونكو پايلو څخه ځاÑ äياÒ هغې له Ï چې åÏ ناشونې. 
ÓæÇ ټولې نو ßÇ((فاتح)) ټولو áلكې پر مهاæ Ï ÏÇهېو íنو åيو Ï چې æكړ åÏÒ ې ځايهÏ ې  ممكن لهÏ Ï يانونه¡ چېÒ æÇ بلېæژ

يو ÑÇæ يې ÑæÑæسوÇÏ ºíسې چې Ñæځني تكرæÇ ÑÇ بيا بيا  هېوæ ÏÇګړæ ته يې Ñسوí¡ بايد مخكې له مخكې æÇ íæÒÑÇæ په
چې Ï Ï  Ïې æړتيا هم æلرí چې Ï Ïې كاÑ په پرېښوÏلو Ï خلكو فكرæنه ډÇډæÇ å كرÑÇ كړí. څوÑÇ ßتكاÈ ته يې Çړ نه æÇ íæ بايد

توåÑ تياåÑ په الÓ كې æلرºí ځكه Ï هغه æ  Ïېرې يا ناæړå سال له مخې بل ډáæ كړنې ترسرå كوÑæ ¡íته په كاåÏ Ñ چې تل خپله
ټولوßÇ پر Ñعيتونو Òړå تړلى شي æÇ نه Ñعيتونه Ï هغه مالتړ كولى شي. نو هر  پرله پسې æÇ مكرæÑ تېرæتنو له Çمله نه خپله

æÇ ìهغه ترخې تېر Ï كې ÊÑې صوÏ شي. نو په åترسر ÑÇæ ې يوÒÇچې يو åÏ ښه ¡Æكو åغېزې¡ څرنګه چې يو  سختي چې ترسرÇ
æÇسېدæنكو سرå په تدÑيجي ډáæ لږ لږ مرستې æكړæÇ í ګټې  ځل ترسرå شوæÏ ¡ìÏ ìمرãÇæÏ å نه كوæÇ í كه فاتح ټولوßÇ له

 .ډېرÏ å هغوì په ياÏښت كې پاتې كېږæÇ í منفي Çغېزې له منځه æړÑæÑæ íسوí¡ مثبتې Çغېزې يې تر
بدلونونو كې Ïې  ټولوßÇ بايد له خپل æلس سرÇÏ åسې چلند æكړí¡ چې æÑæسته بيا په هر ډáæ ښو æÇ ناæړå پر Ïې سربېرå¡ يو

له سرå غوæ Ñكړºí ځكه كه چېرې Ï ناæړå پېښو¡  ته نه Ç íæړ چې æ Ïلس په æړÇندې خپل سياست ته بدلوÑæ äكړæÇ í يا پرې



æÇ چلند Ï بدلوÇ äړتيا پيدÇ شي¡ په Ïې æخت كې به Ï پرېكندå ګامونو پوÑته كوÏ  áښمنيو æÇ بدبختيو په æخت كې Ï سياست
ºíÏ ځكه ښكاåÏ åÑ چې Ïغه  æخته æÇ íæ په Ïې مهاá كې هر ډáæ سوله ييز ګاæÇ ã يا Ï بدې æÑيې كاáæÑ هم بې ګټې ډېر بې

  .æÑيه له خپل ټولوßÇ څخه خوښ æÇ خوشاله نشي نرمښت ستاسو Ï مجبوÑيت له Çمله æÇ ìÏ هغوì به هېڅكله په Ïې
 
 
 
 

  نهم څپركى
 

åړÇ سلطنت په äمتمد Ï 
 

Ï شو¡ كله چېÇÑ ې بل ټكي تهÏ مرسته  خو چې æÇ لو په خوښهÇæÏÇهېو Ï ې نه بلكېÑله ال íنكي تېرæغمېدÒ نه æÇ چلند åړæنا
 .æتلى ښاÏ íÑ خپل هېوÏÇ ټولوßÇ ټاكل كېږÏ ¡íې ته متمدä سلطنت Çæېي يو

Ï ې څوكۍ تهÏ ìÏ Ñپه كا ÊæكاÐ íفطر áæړتيا شته بلكې يو ډÇ نه هم بخت ته æÇ ړتياæ نه åÑلپا æسېدÑ.  يلى شم چېæ سېÇÏ نو
åæÏ مخالفې ډلې په ټولو هېوæÏÇنو كې شته æÇ íÏ سبب  ÇÏ سلطنت Ï خلكو يا Ç ÏشرÇفيانو په مرسته ÇÑمنځته كېږºí ځكه Ïغه

íړÇچې خلك نه غو íæ ÇÏ يې æÇ íلرæ لكهæ چې پر خلكو íړÇغو äفياÇشرÇ خو ¡íكړæ پرې ìيا تېر æÇ ې حكومتÏ äفياÇشرÇ 
 :كېږí تېرì پرې æكړí. نو Ï Ïې ææÏ مخالفو هيلو له Çمله له الندېنيو پايلو څخه يوÇÑ åمنځته

 .æÇ Anarchy ځانځاني Self-government ¡ خپلوÇكيPrincipality سلطنت
ÇشرÇفيانو ته څرګندå شي چې Ï  سلطنت موقع ته په پاã سرÏ å خلكو يا ÇشرÇفيانو په مرسته ÇÑمنځته كېږí. ځكه كله چې يو

ßÇنه شي¡ په خپلو كې يو ټولو ìېدÑÏ ندېÇړæ خلكو په  .íكړÑæ ãÇæÏ كپالنې تهÇæ الندې خپلې íÑهغه تر سيو Ï ټاكي¡ چې
íپوهېږæ يې كله چې خلك ßÇæ هغه Ï چې íسوÑ ته ßÇæ هم په خپلو كې يو ìهغو ¡íÏ نه æټينګېد Ï فيانو تهÇشرÇ  له
íكړ íفيانو خوندÇشرÇ. 

Çæكمنو)) په پرتله چې Ï خلكو په مرسته ßÇæ ته Ñسېدلي Ï ¡íÏ )) څوß چې Ç ÏشرÇفيانو په مټ ßÇæ ته ÑسېږÏ ¡í هغو
Ï æÇ كمنۍ په ټينګښتÇæ æÇ íكو íبرÇسربر åله هغه سر äفياÇشرÇ Ñځكه نو .íڅوكۍ په ساتلو كې ډېرې ستونزې لر  Ï ځانونه

يې خپلې خوښې ته ÇÑ ماتولى åÑÇÏÇ æÇ كولى شي.  هغه برÇبر ګڼي¡ نو له Ïې Çمله ټولوßÇ نه پر ÇشرÇفيانو Çمر چلولى شي æÇ نه
 Ñسېږí¡ ځاä يوÒÇېنى Çæكمن ګڼي(ÇÏكتاÏ È بېنوÇ پاڼي څخه كاپي شوìÏ ì ) æÇ په خپل هغوì چې Ï خلكو په مرسته ßÇæ ته

سربېرÏ å عاÏالنه چلند Ï æÇ نوæÑ په  چاپېرياá كې هېڅوß يا Ï ګوتو په شمېر ÇÏسې څوß لرí چې هغه ته غاړå نه ږíÏ. پر Ïې
æÇ نه شو له ځانه خوښولى äفياÇشرÇ بلولوæخلكو  نه ژ Ï خو .íÏ äياÒ په ßÇټولو Ï æÇ خلكو Ï منو¡ نوæ غوښتنې ìهغو Ï كه

ìغوښتنې پر ځا äفياÇشرÇ ساتئ. ځكهæ سانۍ خوښÇ ياتهÒ په ìچې تاسو كولى شئ هغو ¡íÏ ټولو په ګټه Ï æÇ  پر íړÇتل غو
äڅخه ځا íله تېر ìهغو Ï چې íهيله لر ÇÏ ېÒÇخو خلك يو ¡íكړæ ìخلكو تېر íكړ Õخال. 

خلكو په منځ كې æساتي. ځكه Ï هغوì شمېر ډېر لوړ  بايد ÇÏ هم Òياته كړã چې يو ټولوßÇ نه شي كولى خپله څوكۍ Ï نا خوښو
Ï فيانوÇشرÇ Ï شي ìخو كېد ¡ìÏ ìÏ شمېر ډېر لږ ìهغو Ï ښيي. ځكهæ عتناييÇ ندې بېÇړæ مخالفت په. 

تاسې مالتړ نه كوí  خلك به يوÒÇې ستاسو له مالتړ څخه الÇæ Óخلي¡ ناخوښه ÇشرÇفياä نه يوÒÇې ÇÏ چې له خو بيا هم ناخوښه
بسنه كوí. په بله æينا: تر ټولو ناæړå توقع چې ټولوßÇ  بلكې په æړÇندې مو ÑÏېږí. خلك يوÒÇې Ï ستاسې Ï پلوۍ په نه كولو

åÏ ÇÏ ¡íې پر نه مالتړ يې له ناخوښو خلكو لرÒÇفيانو څخه به نه يوÇشرÇ خو له ناخوښو ¡íÏې پرېږÒÇچې هغه به يو  íېرېږæ
ìته شي. ځكه هغوÑپوÇÑ ندېÇړæ به يې په äفياÇشرÇ چې íېرېږæ ې به همÏ بلكې له  Ñهوښيا æÇ íفكر Ñæكې ډېر ژ æÑې چاÏ په

چا Ï پېرæÒنې Ï ګټلو لپاåÑ¡ چې Ï هغوì په Çند به ßÇæ ته Ñسېږí¡ تل پر  Ï .íÏ خپلې څوكۍ æÇ ځاÏ ä خونديينې Ï æÇ هغه
يو ځاì ژæند  كوí. پر Ïې سربېرå ټولوßÇ تل كولى شي له æلس سرå نژÏې Çړيكي æساتي æÇ له خلكو سرæ åخت چمتوÇæلى

يو ځانګړí شمېر سرå يو ځاì ژæند æكړí. ځكه  æكړí¡ خو ÇÏ نه Ñæ åÏته په كاÑ چې له Ñæته ÇشرÇفيانو يا Ç ÏشرÇفيانو له
كړæÇ í هر æخت كه æغوÇړí¡ كولى شي Ï هغوßÇæ ì كم æÇ يا يې Ñæ ډېر كړí¡  ټولوßÇ كولى شي چې Ï هغوì شمېر ډېر يا لږ

 .ټولوßÇ په Ïې كاÑ كې له ستونزæ سرå نه مخامخ كېږí چې يو ځوÇكمن
Çيا هغوæÑ  ìښانه كړÇæ ¡ãيم چې بايد ÇشرÇفياåæÏ ä ټكو ته په پاã سرáæÒÑÇæ å شي. په Ïې مانا چې Ï Ïې لپاåÑ چې Ïغه ټكى ښه

هغوì چې په Ïې ډáæ ځانونه ټولوßÇ  .خپل كړäæ ته ÇÏسې بڼه Ñæكوí چې خپل برخليك Ï ټولوßÇ هغه پوÑې æتړæÇ í كنه



ßÇټولو ¡íæ نه Ñلوټ ما æÇ ډېر ځانپاله ¡íتړæ ېÑپو íæÒيې ناæ æÇ íكړæ åسرÑæ بايد مينه. 
Ï خپل برخليك æÇ íÏ نه áæغه ډÏ چې ßخو څو  .ìÏ ندې ممكنÇړæ له چلند يې پهæډ åæÏ نو ¡íې نه تړÑبرخليك پو ßÇټولو

Ï ìشي هغو ìكېد æÇ نه خليÇæ Óله مالتړ څخه ال ßÇټولو Ï ملهÇ له Èتو åړÒ بې æÇ ليÇطبيعي نشتو Ï هغه په  جرئت Ï نه هم
كړí په تېرå بيا له هغو څخه چې هوښياæ  æÇ ÑړÇندې ÇÑپوÑته شي. په Ïې صوÊÑ كې ټولوßÇ كولى شي چې ګټه ترې پوÑته

 .محتاæÇ íÏ Ø ښې سالæې Ñæكولى شي
æړÇندې نه ÑÏېږÏ æÇ í هغوì  توګه¡ كله چې په نېكمرغۍ æÇ خوښۍ كې Ï ستاسو ÑÏنښت كوí نو په بدÑæ åځ مو هم په په Ïې

åÑمتصو åÏ نه åېرæ تاسو ته كومه Çله خو. 
Ï چې ìچې له خو هغو åÏ åÑښكا ¡íې كوÏته نژ ßÇټولو äكپالنې په موخه ځاÇæ Ï له مخې نه بلكې ÕخالÇ  ßÇټولو Ï åهغو سر

بايد خپله ټولوßÇ له هغوì څخه ځاæ äژغوÇÏ æÇ íÑسې ترې  Ï ګټو په پرتله Ï ځاني ګټو Çندېښنه ډېرåÏ å. نو په Ïې صوÊÑ كې
åÑچې يې ښكا ìلكه هغو íېرېږææ  ښمنۍ له مخې ستاسو په له منځهÏ Ï ځ كېÑæ åځكه همدغه خلك به په بد .íæ äښمناÏ

 .كې æنډÇ åخلي æړلو
تل له خلكو سرå ښه Çړيكي æساتي æÇ له æلس سرÏ å  نو هغه څوß چې Ï خلكو په مرسته ßÇæ ته ÑسېږÑæ ¡íته په كاåÏ Ñ چې

Ñستونزمن كا åمرæÏ ¡áړيكو ټينګوÇ نه  ښو ìتېر æÇ ظلم ßې څوÏ ìچې پر هغو íæ ÇÏ ېÒÇخلكو هيله تل يو Ï ځكه .ìÏ نه
íكو. åې له خلكو سرÏ ìتر ټولو لومړ ¡íسېږÑ ته ßÇæ فيانو په مرستهÇشرÇ Ï چې ìهغو ÒÇÑÇهمد  ÇÏ æÇ íړيكي ټينګ كړÇ ښه

Ï ßÇسې چې ټولوÇÏ كولى شي. هغه åسانۍ ترسرÇ åهم په ډېر Ñساتي.  كاæ څخه يې íفيانو له تېرÇشرÇ Ï æÇ íكړæ خلكو مالتړ
كاÇ Ñخلي  ټولوßÇ څخه Ï ناæړå چلند æÇ تېرí تمه لرله¡ خوټولوßÇ يې په æړÇندې له ښه چلند څخه ځكه هغو خلكو چې له خپل

تړÑæ æÇسرå ساتي. په Ïې توګه خلك Ï هغه  æÇ ښېګڼې Ñæسرå كوÏ ¡í خلكو ښه ÇحساساÏ Ê هغه په æړÇندې ÇÑپاÑېږæÇ í نژÏې
Ñسېدلى íæ¡ له هغه سرå چې Ç ÏشرÇفيانو په مرسته ßÇæ ته Ñسېدلى ìÏ ډېرå  ټولوßÇ په پرتله چې Ï خلكو په مرسته ßÇæ ته

æÇ íمينه كو íæ سې يې ګڼي لكه په خپله خوښه چې يې ټاكلىÇÏ. 
æÇ نهæÒخلكو پېر Ï كولى شي ßÇغه ټولوÏ åسر ãخو څرنګه چې حاالتو ته په پا ¡íماتې كړÇÑ ځانته æÑښې هيلې له بېالبېلو ال 

ìبحث په همدې ځا ÇÏ هم åÒ نه شي پرې كولى نو åسمه پرېكړ åيو ßڅو æÇ íتوپير كو Ñكا ãسوÑ ته ìپا. 
 .نه په بدÑæ åځ كې به هېڅ Çمنځاæ ìنه لرí خو بيا هم Çæيم چې يو ټولوßÇ بايد له خلكو سرå ښه Çړيكي æساتي¡ كه

ټولو ډلو¡ توكمونو Ï ãæÑ Ï æÇ برياليو لښكرæ تر سختو يرغلونو الندې ÇÑغى. Ïې  ¡ Ï يوناÏ NabisÏ ä سپاÑټ ټولوßÇ¡ نبيس
ßÇكمنۍ څخه ټولوÇæ æÇ ÏÇله مرستې پرته له خپلې څوكۍ¡ هېو æيو لښكرÏپر Ï æÇ ې سرÒÇښ  په يوÇګو ÇÏ كله چې .åكړæ ÚفاÏ

پيدÇ كېدá چې هغه ترې Çندېښنه ÑÏلوæ æÇ åÏېرå يې ترې كوله.  نژÏې Ï ¡æ هغه په æلس كې يوÒÇې Ï ګوتو په شمېر ÇÏسې خلك
 .ترالسه كړې پلوæÇ æ ì كه چېرې ډېرæ ìلس Ï هغه پر ضد ìæ¡ نو هېڅكله به يې æÏمرå برياæې نه ìæ خو پاتې ټوæ áلس Ï هغه

¡Æنه كړæ مخالفت Ñنو ¡ãيې لر åÒ چې åله هغې عقيدې سر íæ ÇÏ ې په  ښه بهÑشاÇ Ï متل ته íشو áستعماÇ ډېر æÇ هغه لرغوني
¡ ÇÏسې Çæيم چې كېدì شي ÇÏ متل سم íæ¡ �ډډæ åهي¡ پر خاã بنسټ ÇÏæنۍ جوړíæ څوß چې پر خلكو�كولو¡ چې Çæېي: 

Ï ېÒÇخلكو خو يو Ï بيا æÇ ¡íæ سېدلىÑ څوكۍ ته ßÇټولو Ï شخص څخه íÏپلوۍ  هغه چا په حق كې چې له يو عا æÇ مالتړ Ï
Ñښونو يا قضايي قوې تر فشاÇګو æÇ يرغل Ï غليم Ï كله چې .íې يې  تمه كوÒÇيو æÇ íæړÇ شي¡ نو خلك مخ ترېÇÑ الندې

æÇ په فلوÑېنس كې Gracchi  Ï تېرæتلي Ï .íÏ بېلګې په توګه: په ãæÑ كې Ï ګرÇكي پرېږíÏ چې æÇÑپرځېږÇÏ .íسې خلك تل
Ï نفوÐ څښتن Ï ناæړå  برخليك همدæ Ç. خو كه همدغه ټولوßÇ يو æړ سړMesser Giorgio Scali ¡ì ګيوÑګيو سكالي ميسر

ØحتياÇ ړخيزÇهر æÇ íæ ې څښتنÏÇÑÇ ټينګې Ï æÇ ÑæړÒ áغلتيا نه  پېښو پر مهاÑÏ áæهېڅ ډ Çلس له خوæ Ï نو ¡íæ ìيې كړ
æÇ حاالتو åړæپه نا æÇ íكېږ åسرÑæ æ يښىÇ بنسټ ìړæكمنۍ ته يې پياÇæ ته جوته شي چې خپلېÑæ پېښو كې به. 

áæډ ÇÏ خپل مدني سلطنت يو مطلق íړÇغوæ ßÇچې ټولو íمخ كېږ åښ سرÇخت له ګوæ ځكه  سلطنتونه هغه .íæړÇæ سلطنت ته
¡íكو åÑÇÏÇ ßÇې يا خپله ټولوÑچا ÏÇهېو Ï سلطنتونو كې áæې ډÏ پلي  په äيا حاكما äفرمانونه قاضيا ßÇټولو Ï چې ÇÏ يا

Ï نو ¡íæ يمه بڼهæÏ كه په .íپه كو ßÇځكه ټولو .ìÏ ßډ æله ستونز æÇ ÑÇناكر ¡ìÑæكمز ÇÑحكومت يې خو æÇ لږ ßÇæ ßÇټولو 
Ï چې íلګو åنه يې ډډæÒپر پېر æÇ ìÏ الندې Ðهغې طبقې تر نفو Ï خلكو Ï توګه åبشپړ  áÑته سپاÑæ حكومت æÇ Êæقضا ÏÇهېو

åحاالتو كې په ډېر åړæخلك كولى شي په نا ÇÏ .ìسې حاالتو كې  شوÇÏ په .íشنډ كړ ÑÇقتدÇ æÇ ßÇæ څخه ßÇسانۍ له ټولوÇ
فرمانونو سرäÇ æÇ  å ناممكنه åÏ چې مطلق ßÇæ ترالسه كړí. ځكه هغه æلس æ æÇګړí چې Ï حاكمانو له ټولوßÇ ته ستونزمنه

ãحكاÇ ßÇټولو Ï حاالتو كې åړæچې په نا íÏ هېڅكله چمتو نه ¡íشو íÏږæÑ  له æÇ íÏسې شكمنو¡ غيرعاÇÏ مني چې پهæ



æګړæ ښه ډكو حاالتو كې به له څو ټاكلوÇپه هغه حاالتو  ګو ßÇچې ټولو åÏ Ñنو پكا .íæ ړ نهæ Ñæبا Ï ßÇټولو Ï ßڅو Ñپرته نو
يوå حكومت غوښتونكي íæ  كرÑÇۍ يا سمو شرÇيطو كې يې لرæÇ í په هغه æخت چې æګړí خپلو ÇړتياÄ ته په پاã سرÏ å چې په

مخكې كېږÏ æÇ í سرښندنې ژمنې كوí. كله چې ګوÇښ  باæ Ñæنه كړí. ځكه كله چې æګړÇ íړتياæې æلرí په خپلخوښي توګه
 ته هم ټټر æهي. خو كله چې عاæÇ íÏضاÚ بدلوæ äكړ¡ ÇړæÏæړ ÇÑمنځته ÇÏ æÇسې حاالÊ ليرې Ï íæ هېوÏÇ لپاÏ åÑ ځاä قربانۍ

æÇ íڅنګ ترې كو áټو ¡åكړ Çړتيا پيدÇ لس تهæ åÑنې لپاÑژغو Ï ÏÇچې هېو áشو åبرسېرÇÑ  نه Óپه ال Ñله يو څو كسانو پرته نو
 .ìÏ¡ خو بيا هم كولى شو چې يوÒÇې يو ځل يې ÒÇæمايو Ñæځي. كه څه هم Ï Ïې ÒÇموينې ګوÇښ له Çټكله بهر

Çړتيا  ÇÏسې تګالåÑ غوåÑ كړí چې æلس په هر ډáæ ښو æÇ ناæړå شرÇيطو كې هغه æÏ æÇلت ته يې نو يو هوښياÑ ټولوßÇ بايد
Çæكمنۍ Ï تلپاتېوÇلي هيله لرæÇ í غوÇړí چې  æلرí. بيا به تل هغه ته æفاíæ ÑÇÏ. په بله æينا: كه يو هوښياÑ ټولوÏ ßÇ خپلې

  .بايد ÇÏسې شرÇيط æÇ حاالÇÑ Êمنځته كړí¡ چې æلس هغه ته محتاجوæ íلس يې په æړÇندې æفاÑÇÏ پاتې شي¡ نو تل
 
 
 
 

  لسم څپركى
 

ßÇنو ځوæÏÇټولو سلطنتي هېو Ï څنګه كولى شو ¿ææÒÑÇæ 
 
 

بل ټكى هم په پاã كې æنيسو¡ هغه ÇÏ چې Çيا ټولوÓæÇ  ßÇ پكاåÏ Ñ چې Ï سلطنتي هېوæÏÇنو Ï ځانګړتياÄ په æÒÑÇلو كې يو
 پر مهاÏ á خپلو تدÇبيرæ په كاæÑلو سرÏ Ï åښمن په æړÇندې ځاæ äساتي æÇ كه تل Ï پرÏيو كافي Óæ لرí چې Ï ګوÇښ Ç æÇړتيا

¿íæ ړÇ مرستې ته 
يوÒÇې سر يا Ï پرÏيو له مرستې پرته Ï مقاæمت جوګه Ï Ï  íÏې لپاåÑ چې ÇÏ ټكى يو څه æÑښانه كړæ¡ نو Çæيم هغه ټولوÇكي په

 ډېرæ æګړæ يا پانګې په مرسته يو ÇÏسې لښكر تياÑ كړí چې Ï يرغلګر Ïښمن په æړÇندې æÇ Ï ځاä ساتلى شي¡ چې Ï خپلو
برعكسº هغه ټولوÇكي تل Ï پرÏيو  جګړې ډګر ته ÇÏæنګي æÇ په پوÒ åÑړÑæتيا Ï غليم په æړÇندې Ï خپل هېوÏ ÏÇفاæ Úكړí. خو

كې ځاä نه شي ښوÏلى æÇ تل Çړ íÏ چې Ï ښاÏ ÑېوÇلونو æÇ  لښكرæ مرستې ته Çړتيا لرí¡ چې Ïښمن ته Ï جګړې په ډګر
 .ÏفاÚ بوخت شي سنګرæنو ته پناå يوسي æÇ په

 .خبرې پرې æكړæ لومړì حالت يو څه æڅېړá شو¡ چې په هر ځاì كې مناسبه åæ¡ بيا به هم
áæغه ډÏ ې چېÏ نه بولم¡ پرته له ãÒيل الæ څه åړÇ يم حالت پهæÏ Ï  ¡ېرموÒ Ï په منځ كې Ñښا Ï åتر بريد äمكاÇ Ï كيÇټولو

په  ښاÑ كې Ï برجونو æÇ نظامي كالګانو جوړæلو ته æهڅوã¡ په تېرå بيا هغه ښاÑ¡ چې ټولوßÇ خوÇÑكي توكو ÇÑ Ïغونډæلو¡ په
ښاÑ په لښكركوټونو¡ سنګرæنو æÇ  كې Çستوګن Ï æÇ ìÏ هېوÏÇ نوæÑ سيمو ته æÏمرå پاملرنه æنه كړí. ځكه ټولوßÇ چې خپل

Ç æÇړيكي ښه íæ¡ هېڅكله به Ï يرغلګر له خوÏ Ç پوÇ åÑحتياæÇ Ø  كلكو برجونو سنباá كړíæ ì¡ له خپلو æګړæ سرå يې چلند
æÇ پرته تر يرغل Ñمنځته غوÇÑ بړېÑ æÇ چې ستونزې ìÏ هغو ګامونو مخالف Ï ځي. ځكه بشر تلÇÑ الندې نه íچې  تېر ¡íكو

ځاä سرÏ å ستونزæÇ æ ګوÇښونو æړÇندæينه æنه  ممكنه نه åÏ پر يو ÇÏسې ښه سنباá شوí ښاÑ تر يرغل كولو æړÇندې يرغلګر له
 .æلس كې ښه محبوبيت æلرí كړí¡ په تېرå بيا هغه æخت چې ټولوßÇ په

Ñښا Ï æÇ íند كوæكۍ كې ژÇخپلو åنه په بشپړæÑجرمني ښا Ï  ېÑپو Ñچې په ښا íسې سيمې لرÇÏ كې ډېرې لږې áپه چاپېريا
په  برېښي¡ Ï خپل ÇمپرÇتوÇ Ñطاعت كوí¡ په ÇÏسې حاá كې چې نه له ÇمپرÇتوæ åÑېرېږæÇ í نه تړلي æÇ كله چې مناسبه Ñæته

سنباá كړí چې هر غليم ته ښكاÏ åÏ åÑ  خپل ګاæنډ كې له كوã بل غښتلي ځوßÇ څخه æېرå لرí. ځكه هغوì خپل ښاæÑنه ÇÏسې
íÏ. هغوì خپل ښاæÑنه په ژæÑæ خندقونو¡ كلكو ÏېوÇلونو¡ حصاæÑنو Ï  æÇې ښاæÑنو نيوá څومرå ستونزمن æÇ ستومانوæنكي

Ïې سربېرÏ Ï åې لپاåÑ  سنباá كړæÇ í ټولې ډيپوګانې يې Ï يو كاá لپاÏ åÑ خوßÇÑ¡ څښاæÇ ß سوä توكي لرí. پر ÑÏنو توپخانو
¡íæ ساتي¡ ټولنې ته پېټي نهæ يانهÒ ãپرته له كو æÇ چې خلك غلي  Ï ته¡ چې æګرÑټولنې هغو كا Ï له ټوليزې پانګې څخه يې

Ñكا Ï ¡ìÏ ßÇځو æÇ ÍæÑ Ñې تر ښاÏ Ï æÇ íنو بوختېږæÑمله يې خلك په كاÇ چې له ¡íÏ íبر كړÇړين توكي برÇ æÇ سايلæ  څنګ
åÑې مشقونو لپاÏ Ï æÇ íæ تل په تمرين كې ¡íكو ìæناÑÏ پوځي فنونو ډېر Ï ìچې په  هغو ¡íلر ÊÇÑمقر æÇ áصوÇ íځانګړ

íكلكه يې پلي كو. 



 ټولوÇكي چې ښاæÑنه په حصاæÑنو æÇ سنګرæنو پياæړí كړæÇ í په خپلو æګړæ كې هم كرغېړä نو ÇÏسې پرېكړå كولى شو هغه
¡íكړæ هم شي چې يرغل پرې Çښمن پيدÏ سېÇÏ خو كه بيا .ìÏ يرغل پرې شونى نه ¡íæ ۍ پر شا  نهÑمختو ÇÑيرغلګر به په خو

چې Ï Ïې نړۍ چاÑې تل Ï بدلوä په حالت كې íÏ¡ ممكنه نه åÏ چې يوÒÇې  شي æÇ ښه پايله به ترالسه نه كړí. خو بيا هم څرنګه
Ï ې يو كس لښكرÏ منځته نهÇÑ په كې íډæګډ áæهېڅ ډ æÇ ساتيæ په ډګر كې تر كالبندۍ الندې åÑلپا áشي يو كا. 

سيمه كې كښت æÇ شتمني æلرí. كله  كېدì شي پوښتنه ÇÑپوÑته شي چې Ï كالبند شوí ښاæ Ñګړí ممكن له ښاÑ څخه په بهر
به يې پاì ته Ñæسېږí¡ له يوې خوÏ Ç ځاني ګټو لپاæÇ åÑ له بلې  چې ææيني Ï غليم لښكرې Ï هغوì ټوله شتمني سوځي¡ Òغم

 .به هېر كړí كالبندۍ له Çمله به تر ډېرæ ستونزÑ æÇ æبړæÑæ æسته باÇالخرå ستړí شي æÇ خپل ټولوßÇ خوÏ Ç ښاæÇ Ï ÑږÏې
Ñعيت ته Ï Ïې هيلې æÇ ډÇډ په Ñæكولو چې åÒ  ÇÏ ځوÑæ ÈÇكوã چې يو غښتلى Ò æÇړÑæ ټولوßÇ به Ïغه ټولې ستونزې خپل

Çسانۍ ÑÇæÇې كړæÇ í په بل ÑÇæ بيا Ï Ïښمن Ï تېرí ياæÏنه Ñæته æكړí چې ځاä  ستونزې به تر ډېرå همدÇسې نه íæ¡ په ډېرې
æÇ ساتي ټينګæ íخوند äڅخه ځا æګړæ له هغو ÊÑبيا په ډېر مها æÇ .íكړÑæ ãÇæÏ ې تهÒÑيا  خپلې مبا æÇ íÏ ÑæړÒ چې ډېر

íكړ ÑÇيې كر ÊÑمها ÇÑپه خو æÇ íÑناخوښه ښكا ÊياÒ. 
ÇÏ كاÏ Ñ جګړې په پيل  سربېرÏ åښمن له لومړí يرغل سرå ښاÏ æÇ Ñ ښاÑ شا æ خوÇ سيمه سوæÇ íÒ ړنګوí¡ څرنګه چې پر Ïې

لوړíæ å نوÑ هم هڅوá كېږæÇ í له خپل هېوÏÇ يا ښاÑ څخه  كې ÇÑمنځته كېږí نو Ï ښاæÇ Ï Ñسېدæنكو æÑحيه په Ïې æخت كې
 ÓæÇ يې æÑحيې سړې هم شي¡ هر ÇÑæنى چې Ï ښاÑ په چاپېرå سيمه كې كېدæنكى Ï ¡æمخه پېښ په ښه ډÏ áæفاÚ كوí. خو كه

Ñګرځي¡ نو خلك بله الÇÑ بېرته نه Ñكا ìسېد¡ شوÑæ ìæ سېدلىÑ چې بايد äياÒ هر ¡ìÏ ìې چې له خپل  شوÏ پرته له ¡íنه لر
پوÑې æتړí. لكه څنګه چې Ï هغوì كوæÑنه æÇ شتمنۍ Ï هېوÏ æÇ ÏÇ  ټولوßÇ سرå يو الÓ شي æÇ خپل برخليك Ï ټولوßÇ هغه

Ï له څوكۍ څخه ßÇڅخه ټولو ìله هغو ßÇچې ټولو íنو پوهېږ ¡íÏ له السه يې تللي æÇ íشو áكې سوځو Ñپه ال ÚفاÏ  ډېر
خپله مينه æښيي¡ ځكه بشر يو ÇÏسې  خوښ Ï æÇ هغوì پوæÑړìÏ ì. ټولوßÇ هم Çړ ìÏ چې تر Ïې æÑæسته Ï هغوì په æړÇندې

كوí¡ نو ټولوßÇ بايد هغوì ته Ï ګټو په ÑÑæسولو يا Ï هغوÏ ì مالتړ  Ï يو څه تمه طبيعت لرí چې تل Ï كړí خدمت بدá كې
نه íæ چې له پيله  بدله Ñæكړí. نو كه په Ïې موضوÚ كې ښه Ïقت æكړæ¡ يوå هوښياÑ ټولوßÇ ته به ستونزمنه په كولو هغوì ته

په Ïې شرØ چې خوÇÑكي توكي Ï Ï æÇفاÚ نوæ Ñسايل  تر پايه پوÑې Ï خپل æلس æÑحيه پياæړې åÏÇÑÇ æÇ يې ټينګه æساتي¡ خو
íæ منظم æÇ ÊياÒ يې.  

 
 
 

 يوæلسم څپركى
 
 

 Ï íÏ هغو سلطنتونو په Çړå چې Ï كليسا تر Çæكمنۍ الندې
 

Çæكمنۍ الندې åÑÇÏÇ كېږæÇ í هغه ستونزې  ÇÑ ÓæÇپاتې åÏ چې يوÒÇې Ï هغو سلطنتونو په Çړå خبرې æكړã چې Ï كليسا تر
كې ÇÑمنځته كېږí. ځكه Ï هغوì نيوÏ ¡á ښه بخت æÇ يا æ Ïړتيا له مخې شوني  æڅېړã چې Ï Ïې ډáæ سلطنتونو æ Ïلكې په پيل

مرسته پر مخ بېوá  يې له Ïې ÇæÏړæ په يوå پوÑې هم Çړå نه لرí بلكې Ï لرغونو æÇ سپېڅلو مذهبي Çحكامو په íÏ¡ خو ساتل
ìÏ چې كه ټولوßÇ هر ډáæ ژæند¡ چلند æÇ كړæ åړå  كېږí¡ چې ÑÏ Ïناæ íæړ íÏ. سلطنت يې له ÇÏسې ځانګړتياææ څخه برخمن

كې ÇÏ .íæسې ټولوÇكي هېوæÏÇنه لرí خو له هغوì څخه هېڅكله ÏفاÚ نه كوí¡ بې  خپل هم كړí¡ په بشپړ Çمن æÇ هوساينې
åڅخه شمېر ìنه له هغوæÏÇهېو ÇÏ ې ټولو بيا همÏ له åسر ¡íخو حكومت پرې نه كو íعيتونه لرÑ  ÚفاÏ Ï ¡نيولي íÏ چا نه

شته. څرنګه چې حكومت پرې نه كوÑ ¡íعيت هم پاڅوä نه كوæ  ¡íسايل نه لرí نو Ñ Ïعيتونو په Çړå يې هم كومه Çندېښنه نه
ځكه Ï  .لرí چې ياغياä شي. له Ïې Çمله Ïغه هېوæÏÇنه په بشپړå سوله æÇ هوساينه كې ژæند كوÇÏ íسې æ æÇ ßÇæړتيا هم نه

Ï æÇ يلىæ څه نه شي åړÇ يې په ìچې سړ åÏ كې Óپه ال ÊÑسې قدÇÏ Ï åÑÇÏÇ ìهغو  Ï بايد åÒ چې åÏ تهÑڅخه پو Ñبشر له تصو
Ï ìځكه هغو .ãنه كړæ ې خبرېÑنو åړÇ په ìنه  هغوæسرغړ åكې به يو ÊÑې صوÏ په æÇ íپه مرسته ساتل كېږ ìÇخد ßپا

ÇÏ åÒ چې íæ ((åګنا)) ساتمæ äÇæÑ بحث. 
ßÇæ íæنياÏ كليسا Ï لېæ پوښتي چېæ له ما ßخو كه بيا هم څو Temporal Power  ندې ډېر بېÇړæ ÑلكسانډÇ پاپ ãتر شپږ

Ï يټاليا كېÇ په æÇ æ ښتهÒÑÇ æÇ نانوæÑكوچنيو با äÇ ¡هغې ته په سپكه سترګه كتل ((كوÇټولو)) ټولو څښتنانو Ðچې  نفو æÑنو



كليسا Ï ځمكني ßÇæ له پلوæÏ åمرå پرÇخه æÇ سترå  كه څه هم څوكۍيې æÏمرå لوړې نه æې¡ څه Çعتنا يې Ñæته نه لرله. خو څنګه
 Ï فرÇنسې ټولوßÇ يې هم له ډÑ åÑÇېږÏ ¡íÏ فرÇنسې لښكرې يې له Çيټاليا څخه شړلي æÇ شوÇÏ æÇ ¡åسې مقاã ته Ñسېدلې åÏ چې

 .بيا هم پكاåÏ Ñ چې æيې څېړæ ãېنېسياä يې هم له ماتې سرå مخ كړíÏ í. كه څه هم ÇسباæÇ È الملونه يې ښكاíÏ åÑ¡ خو
خاÑæې ته ننوځي¡ ÇÏ هېوÏ ÏÇ پاپ¡ æېنېسيانو¡ Ï ناپل Ï ټولوÏ ¡ßÇ  مخكې تر Ïې چې Ï فرÇنسې ټولوßÇ¡ شاÇ Ï ¡áÑيټاليا

æÇ ßډيو äموضوعګانې په نظر كې ميال åæÏ نو تلæÏÇغو هېوÏ .æ لكې الندېæ ېنېسيانو ترæ ېÏلوÑÏ: 
نه ننوځي. æÏيم ÇÏ چې له Ïغو هېوæÏÇنو څخه به  لومړÇÏ ì چې Ï هېڅ بهرني هېوæ ÏÇسله áÇæ ځوÇكونه Ïې Ç Ïيټاليا خاÑæې ته

 .په موخه ګاã نه پوÑته كوí يو هم Ï خپلې سيمې يا خاÑæې Ï پرÇختيا
¡íæ ندېښمنÇ åړÇ خل كې يې پهÇÏ په áæ Ñچې په كا ìهغو  æÇ íكړæ نهÑېنېسيانو څاæ Ï چې åÑې لپاÏ Ï .áæ äېنېسياæ æÇ پاپ

æÑنو Ï ¡نيسيæ مخه يې åÑæپر خا æÑنو Ï Çله خو ìهغو Ï íÏچې پرې نږ ¡åæ ړتياÇ لې تهÇلي يا ټلوÇæټولو يو  Ï شي¡ لكهæ ìتېر
Ï æÇ åæ كړې åله جوړÇسې ټلوÇÏ په مسئله كې چې يې هم ÚفاÏ Ï ÇÑÇفر  åæ Ñپه كا ¡íكړæ ìمخنيو æÇ نهÑپاپ څا Ï چې åÑې لپاÏ

Ñفيانو څخه كاÇشرÇ له ãæÑ Ï مخالفې ډلګۍ جوړې كړې  چې åæÏ كولونيسي æÇ سينيÑæÇ Ï كې ãæÑ فيانو پهÇشرÇ ېÏ .خليÇæ
ÑÏلوÏې¡ تل به Ï پاپ Ï سترګو  چې تل به يې له يو بل سرÏ Ï åښمنۍ Ï æÇ ګډæډۍ ÇÑ Ïمنځته كولو منلې پلمې له ځانه سرæ åې¡

 .æÇ بې ثباتۍ ÇسباÈ به يې برÇبرáæ په æړÇندې æسله په الÑÏ ÓېدÏ æÇ ¡á پاپ Ï قلمرÏ æ ضعف
Óسيكسټو Ï كه څه هم كله كله به Sixtus په څېر  æÇ ړتياæ ې به بيا هم نه ښه بخت¡ نهÏ له åخو سر ¡æ كمنÇæ پاپ هلته ÑæړÒ يو

عمر æ¡ په لسو كلونو كې چې Ï  هوښياÑۍ هغه له Ïې Ñبړæ څخه ژغوÑلى شو. Ï كمزÑæۍ بل بنسټيز المل Ï پاپ Ï Ïندې لنډ نه
ډلګيو څخه يوå كمزÑæې Ï æÇ ځاä تابع كړÏ .í بېلګې په توګه:  يو پاپ Ï Ïندې æÑæستى عمر ìÏ¡ په سختۍكولى شي له Ïغو

Ï پاپ åتر څو چې به يو íخت كې به نوæ ېÏ په æÇ åسېدÑ ته ìخت پاæ ندېÏ Ï هغه Ï ¡ړلهæ كولونيسي ډلګۍ له منځه  Ï پاپ
ÑÏلوÏ چې Ï كولونيسي ډلګۍ په بشپړå  هغه ځاæ ìنيو. څرنګه چې به نوì پاپ ÑæÇ Ïسيني Ï ډلګۍ Ïښمن æ¡ فرصت يې نه

Ï كې به ÊÑې صوÏ له  توګه له منځه يوسي¡ نو په Ï ډلګۍ Ï سينيÑæÇ Ï پاپ به íنو ¡åكړæ åÏæ بيا åكولونيسي ډلګۍ له سر
Çيټاليا په خاåÑæ كې Ï پاپ Ï  لپاåÑ پوæ åÑخت نه ÑÏلوæÇ Ï پر ځاì به يې بل پاپ æټاكل شو¡ چې له همدې Çمله به Ï منځه æړلو

åكېد ìæناÑÏ ډېر لږ ßÇæ íæنياÏ. 
تېر شوí  شپږã پاپ ÇلكسانډÏ Ñ پاپ Ïندå په الÓ كې Çæخيسته¡ هغه Ï ټولو پاپانو برعكس چې مخكې له هغوæÑæ ìسته

ترسرå كړÏ .íې پاپ ډيوæ ßلنټينو æ ¡áæ  ÏښوÏله چې يو پاپ څنګه كولى شي Ï پانګې æ æÇسلې په مرسته سترې كاÑنامې
له ÇÑتګ څخه يې ګټه پوÑته كړæÇ å ټولې هغه برياæې يې ترالسه كړې¡ چې  الÂ Óله æګرځوله¡ Ç Ï æÇيټاليا خاÑæې ته Ï فرÇنسې

ßډيو Ï ندېÇړæ åæ ختيا نهÇكمنۍ پرÇæ Ï كليسا Ï هغه موخه Ï شوې. كه څه هم áڅېړæ لنټينو په كړنو كېæ  هغه ìځو Ï بلكې
æÇ سترتوÈ كې مرسته æكړÏ æÇ ¡å كليسا په ګټه پاì  يې åæ¡ خو سرå له Ïې Ï هغه ټولو كاæÑنو Ï كليسا Çæ Ïكمنۍ په پرÇختيا

áسېدÑæ ته. 
پاتې شوá. تر  Çلكسانډæ Ñمړ ìæÒ æÇ يې ډيوß له منځه الړ¡ هر څه يې ځايناستو ته Ï ميرËÇ په توګه æÑæسته تر Ïې چې پاپ

Óسته پاپ جوليوæÑæ ìæÏ Pope Julious ېÏ ټاكل شو¡ چې پهæ پاپ په توګه Ï  æÇ ÏلوÑÏ ßÇæ ÊياÒ خت كې كليسا ډېرæ
äفياÇشرÇ ãæÑ Ï .åæ كې Óمانيا يې په الæÑ نو په پايله  ټولهæÑÇÒګو Ï ÑلكسانډÇ Ï ډلې ìهغو Ï ¡áæ íشو íÑæكمز æÇ íستړ Ñنو

æړÇندې Ï هېڅ يوå پاپ  æتلې æې æÇ پاپ ÇلكسانډÑ كليسا ته ډېرÒ åياته پانګه غونډå كړې åæ چې تر ÇلكسانډÑ كې له صحنې
Ç ÏلكسانډÑ پر پله الړ ÇÏ æÇ پانګه يې æنه لګوله بلكې نوÑ  په پېر كې يې ساìÑ نه æ ليدá شوì. پاپ جوليوÓ نه يوÒÇې ÇÏ چې

فرÇنسويانو æÇÑ  Ïست¡ Ï æÇ بولونا æ Ïلكې¡ æېنېسيانو Ï له منځه æړلو Ç Ï æÇيټاليا له خاÑæې څخه Ï يې هم ÒياÇæ Êلى په كې
áبريالي شو åګامونه له هغه سر íته شوÑپو áغه ټوÏ كړ¡ چېæ غه هر  .شړلو تكل يېÏ يو چې هغهÇææ هم ÇÏ ياړæ هغه په Ï بايد

لپاæ åÑكړæÇ á هېڅكله يې Ç Ïشخاصو Ï سترتوÈ لپاåÑ ګاã نه پوÑته كاåæ. سربېرå پر  څه يوÒÇې Ï كليسا Çæ Ïكمنۍ Ï پرÇختيا
هم Ï هغوì تر منځ Ï  هغه ÑæÇ Ïسيني æÇ كولونيسي ډلګۍ په هماغو حدæÏæ كې چې موندلې يې æې æساتلې¡ كه څه Ïې

åæÏ ې هغهÏ له åې¡ خو سرæ شوې Çطاعت نه كولو ځينې نظريې پيدÇ نيولېæ ې په نظر كېÑچا: 
سرå مخ كړæÏ .áيم هغوì ته Ï خپلو كاÑډيناالنو ÑÏ ÏلوÏلو  لومړÏ ì كليسا Çæ Ïكمنۍ پرÇختيا¡ چې هغوì يې پرې له æېرې

Ï چې ¡æ áكوÑæ نه åÒجاÇ هېڅكله ¡ìÏلوÑÏ äډيناالÑې ډلګيو خپل كاÏ ځكه كه .åæÇيو بنسټيز المل يې جوړÏæبه په  ټولو ګډ
ÑæÇ ې ډلګيو په منځ كېÏ Ï Çډيناالنو له يوې خوÑې چې كاÏ ناست. په ìæ نه ÑÇڅخه  كر ãæÑ يې له Çله بلې خو æÇ هلهæ ته لمن

ګرځېدÇ .áشرÇفياÇ äړ áæ چې په Ïې Çختالفاتو كې Ï يوې خوÇ مالتړ æكړÏ  æÇ íباندې ډلګۍ ÒæÑلې¡ چې Ï تاæتريخوÇلي المل



ÇÑمنځته كېدÏ  ÓæÇ .å مذهبي مشرÇنو Ï ځانپالنې په پايله كې Ç ÏشرÇفيانو په منځ كې ګډæډæÇ í تاæتريخوÇلى په Ïې توګه
æيني ÇÏ æÇسې هيله كېږí چې كه مخكېنيو¡ æ Ïسلې  كليسا æÇ ßÇæ Ï برã په لوړå څوكه كې Pope Leo عالي جناÈ پاپ ليو

Èكليسا ته سترتو ÑæÒ ې پهÑتو æÇ هم åÑفضيلتونو نو æÑنو åبې شمېر æÇ عمالوÇ باښه. پاپ ليو به كليسا په خپلو ښوæÑæ  åستر
íتمه ترې كېږ Çموږ هم همدÒ چې ¡íنه كړÑÏ æÇ.  

 
 

  æÏلسم څپركى
 

 ÇړÏ å لښكرÏ æ بېالبېلو ډæلونو Ç Ï æÇجيرæ لښكرæ په
 

Èې كتاÏ Ï چې ¡åړÇ په Äځانګړتيا æÇ لونوæډ Ï نوæÏÇسلطنتي هېو Ï حكومت  څرنګه چې Ï ìپر هغو ¡íÏ خيستيÇÑ له پيله مو
æÇ ¡لۍ الملونهÒæ بې æÇ ßÇځو Ï ¡ېÑې چاÑال  ãړÇغو ÓæÇ ¡شوېæ خبرې áæډ íسايلو په ځانګړæ ساتلو پر æÇ نيولو Ï åهر يو Ï

 .هېوæÏÇنو Ï يرغل Ï æÇفاæ Ï Úسايلو په Çړå خبرې æكړÏ Ï ãغو
منځه تلل  څومرÇ åړينه åÏ يو ټولوÏ ßÇ خپلې Çæكمنۍ بنسټ كلك جوړ كړæÇ í كه نه Ï ټولوÇكۍ له مخكې مو ياæÏنه æكړå چې

íÏ يې حتمي. 
يې ښه قانوæÇ ä ښې لښكرې íÏ. څرنګه چې يو هېوÏ ÏÇ  ټوá سلطنتونه¡ كه نوÇÒ ¡íړæÇ å يا مركب سلطنتونه íæ¡ بنسټ

 شي لرلى æÇ كه ښې لښكرې æلرí¡ حتمي åÏ چې ښه قانوä به هم لرí. نو åÒ قوÇنين پر ځاì لښكرæ په نشتوÇلي كې ښه قانوä نه
ãخبرې كو åړÇ په æلښكر Ï ېÒÇلته يوÏ æÇ ãÏپرېږ. 

Ï يې ßÇ((ملي لښكرې))  هغه لښكرې چې يو ټولو æګړæ له خپلو ßÇټولو Ï يا ¡íÑګما åÑساتنې لپا Ï سيمې ßÇخپلې ځو
ÇجيرæÇ æ مرستندæيه  æÇ ¡íæ يا ÇÏچې æÇ Mercenaries Ï يا هم Çجيرې لښكرې Auxiliaries يا مرستندæيه لښكرې جوړې¡

ãله يو ګډ نظا æلښكر Mixed Soldiery íæ څخه جوړې شوې. 
ÇجيرæÇ æ مرستندæيه  æÇ مرستندæيه لښكرې¡ ÇæÏړå¡ بې ګټې æÇ له ګوÇښه ډكې íÏ. هغه ټولوßÇ چې خپل هېوÏÇ په Çجيرې

په يوå سوله ييز چاپيرياá كې پر مخ بيولى شي.  لښكرæ ساتي¡ هېڅكله يې Çæكمني نشې ټينګېدæÇ ì نه هم æÏ Ïلت چاÑې
æÇ íæ لښكرې يو موټى نه áæغه ډÏ ې  ځكهÑæړÒ ته æملګر .íÏ غلګرېÑÏ æÇ نكېæډې¡ سر غړæ ځانپاله¡ ګډې .íلى نه لرÇæيو

æÇ íÏې مو پرېږÒÇغى¡ يوÇÑ چې ستاسو سلطنت تر يرغل الندې Çهمد æÇ íÏ åړÒ ښمنانو ته بېÏ.  مله په سوله كېÇ ېÏ له
ÑÇæ ښمن تهÏ áجګړې پر مها Ï æÇ íېرمې لوټوÒ æÇ ستاسو شتمني  Ï ېÒÇيو ìځكه چې هغو ÇÏ .íچې تاسو لوټ كړ ¡íكوÑæ

 تېرÏ ¡íæ سيمې æÇ ستاسو Ï ساتلو هدÝ يا له تاسو سرå كومه بله ځانګړې مينه نه لرæÇ í يوې تنخا لپاåÑ له تاسو سرæ åخت
Ï ¡ìكومې سرښندنې تمه هم نه شي كېد Ï ìكې له هغو áې په بدÑجوÇ ېÏ Ï په حقيقت كې  Ï ېæكمې تنخا ÇÏ په نظر ìهغو

íÏ Ñې ته تياÏ ìهغو .íښت نه لرÒÑÇ åسرښندنې هومر Ï äځا  ìينا: هغوæ پاتې شي په بله åې په سوله كې له تاسو سرÒÇچې يو
ليرې كوí¡  سرتېرíæ í¡ خو په Ïې شرØ چې تاسو جګړå پيل نه كړÏ ¡Æ جګړې له پيل سرå سم ځانونه چمتو íÏ چې ستاسو

پوهوæÇ á ثبوÊ به يې Òما لپاåÑ لږ څه ستونزمن  له Ïښمن څخه تېښته كوæÇ í ځانونه له سترګو پناå كوí. كه څه هم پر Ïې ټكي
Ï يټالياÇ Ï يم چېÇææ خو بايد ¡íæ هيسې پرÇÑ له كلونو كلونو ÏÇې هېوÏ ځكه .ìÏ ې پرته بل نهÏ ېنى علت لهÒÇتباهۍ يو 

æÇ كله كله يې Ï ځانښوÏنې په  Çجيرæ لښكرæ باÑæ كړìÏ ì. كه څه هم هغوÏ ì خپلو ځاني ګټو لپاåÑ خدمت æÇ مرسته كړې
ښوÏلي íÏ¡ خو بيا يې هم له بهرني Ïښمن سرÏ å مخامخ كېدæ پر مهاá  موخه له يو بل سرå مباÒÑې هم كړæÇ í ځانونه يې مېړني

 سرå �تباشير ìÏ. نو له همدې Çمله ìÏ چې Çæېي: Ï فرÇنسې پاچا¡ شاÇ ¡áÑيټاليا يوÒÇې له يوå خپل Çصلي Ñنګ ښوÏلى
Òموږ له �پرځاåÏ ì¡ خو په Ïې شرØ چې  æنيوله. څوß چې Çæېي((Ï Ïې تباهۍ)) Çصلي المل Òموږ تېرæتنې íÏ¡ خبرå يې

Ñæته كړې åÏ¡ مانا ÇÏ هغه تېرæتنې نه æې چې هغوì يې تصوÑ كاåæ بلكې   هدÝ هماغه تېرæتنې íæ¡ چې ما نغوته�تېرæتنو
Òياä يې هم يوÒÇې  ما يې ياæÏنه كړې æÇ åÏ لكه څنګه چې ÇÏ تېرæتنې Ï Ïې ټولوÇكو Ç Ïعمالو پايله åæ¡ نو يوÒÇې هغه íÏ چې

ìÏ ګاللى ìهغو. 
 :لږ څه نوÑ هم æÑښانه كړÓæÇ ã غوÇړã چې له Ïې لښكرæÇÑ æالړ شوÒ íيانونه

نه íæ. كه اليق æ æÇړ خلك íæ¡ تاسو باÑæ نه شئ پرې كولى. ځكه  Ç Ïجيرæ لښكرæ مشرäÇ ((قوماندÇناä)) يا æړ خلك íæ¡ يا
Èخپل سترتو Ï تل ìهغو Ï يا æÇ پرځولوÇÑ ستاسو په Ï ستاسو هغه¡ چې هغه هم Ï نه ¡íÏ په لټه كې ãښه نو æÇ  æÑنو



 .غوښتونكي íÏ مخالفينو په مرسته السته Ñæځي.خو په هر صوÊÑ¡ هغوì يوÒÇې Ï خپلو شخصي ګټو
ستاسو په ÒياæÇ íÏ ä له تاسو سرÏ å هېوÏÇ په ساتنه  له بلې خوÇ كه چېرې Ï Ïې لښكرæ مشرäÇ ماهر æ æÇړ خلك نه íæ¡ بيا هم

 .كې هېڅ مرسته نه شي كولى
æÇ په توګه æلښكر Ï خو يو ځل چې ¡íæ ېÑكه نو æÇ جيرېÇ چې لښكرې íكړæ Ñټينګا ßكه څو  áæيو ډ åندÏ شوې خپله áنيوæ

íكو åترسر. 
æلسمشر Ï لښكرæ په كاÇ ÑچوæÇ á بياÑغوá غوÇړí¡ كه هغه ټولوÇ íæ ßÇړ ìÏ چې åÒ  Ï ځوÑæ ÈÇكوã: هركله چې يو ټولوßÇ يا

æلښكر ¡íæ لسمشرæ كه æÇ åÏ Ñجګړې ګټلو تر ټولو ښه ال Ï ÇÏ خلي¡ چېÇæ åپر خپله غاړ íمشر  Ï ېÏ ÑÇÏسر íÑæخپل يو با
ÑÇÏسر ìكې نوموړ ÊÑې صوÏ ټاكي. كه پهæ åÑمشرۍ لپا Ï æكه  لښكر æÇ íكړ áلى¡ كولى شي هغه بدÏنه شي ښوæ ړتياæ خپله

 .شي Ï قانوä په مرسته يې Ïې ته Çړ كړí چې Ïندå پرې نږíÏ يو æړ æÇ ماهر شخصيت íæ¡ كولى
 æÇ جمهوíÑ هېوæÏÇنو له منځه هغه هېوÏÇ چې خپلې ملي لښكرې يې ÑÏلوÏې¡ Ï هغو هېوæÏÇنو تجربې ښوÏلې چې Ï سلطنتي

Çجيرæ لښكرÒ æړå تړلى æÇ تكيه يې  په پرتله چې پر Çجيرæ لښكرæ يې Òړæنه تړلي¡ ډېرې برياæې يې ترالسه كړíÏ í. چا چې په
åÏ پرې كړې پايله يې ماتې. 

ډډæ åهي¡ په  جمهوíÑ هېوæÏÇنه چې خپلې ملي لښكرې لرÏ ¡í هغو په پرتله چې يوÒÇې پر Çجيرæ لښكرæ سربېرå پر Ïې هغه
لپاåÑ تر ټولو ښه الåÏ ÇÏ Ñ چې يو څوÏ ß خپل هېوÏÇ  ګرÇنه Ï پرÏيو تر نفوÐ الندې ÇÑتلى شي¡ په Ïې مانا چې Ï هېوÏ ÏÇ ساتنې

æسرتېر Ï نكو څخهæسېدæÇ ټاكي په لهæ نكىæسېدæÇ ÏÇخپل هېو Ï مشر يې هم æÇ خليÇæ Ñبڼه كا. 
يې ژæند كاåæ  هېوæÏÇنه په پېړيو پېړيو æسله æÇ áæ áÇæ خپلې لښكرې يې ÑÏلوÏې¡ په بشپړå خپلوÇكۍ كې æÇ ãæÑ Ï سپاÑټ

لرæÇ í تر ټولو خپلوæ ßÇلس بلل كېږæÇ  Ï .í همدÑÇنګه Ï سويس هېوæÇ ÏÇسېدæنكي هم ګرæ Ïسله íÏ áÇæ¡ خپلې لښكرې
په تاÑيخ كې لرæ¡ چې كه څه هم Ï Ïې لښكرæ مشرÏ äÇ كاÑتاژيانو خپل سرäÇÑÇÏ  لرغونو Çجيرæ لښكرæ بېلګه موږ Ï كاÑتاژيانو

 .ãæÑ سرå يې Ï لومړۍ جګړې په پاì كې نژÏې Ï همدې لښكرæ له Çمله ماتې خوړلې áæ åæ¡ خو له
Ï ÓÇيپي مېنونډÇ Ï نكوæسېدæÇ تبس Epiminondas خپلو Ï ني فلېپæسته مقدæÑæ ې  تر مړينېÏ ټاكه¡ خوæ ÑÇÏسر æلښكر

åكي شنډÇخپلو ìهغو Ï ستهæÑæ فتحې æÇ ìجګړې تر پا Ï ÑÇÏفلېپو سر ßډيو Ï نكوæسېدæÇ äميال Ï نګهÑÇهمد .åكړ Duke 
Filippo ستهæÑæ ېنېسيانو له يرغل څخه تر مړينېæ Ï äجير كړ¡ چې ميالÇ åÑۍ لپاÑÇÏخپلې سر Ï تساÑنسېسكو سفوÇفر 

Óبېرته يو ال åښمن سرÏ كړ¡ له همدې Êښمن يې ماÏ ìهغو Ï ې چېÏ سته ترæÑæ خو ¡íÑژغوæ  هغه Ï يې چې äميالنيا æÇ شو
¡ له خوÇ Çجير نيوJohanna á هم چې كله Ï ناپل Ï ملكې¡ جوهانا څښتناä بلل كېدá¡ تس نس كړÏ Ï ...áې سړí پالÑ سفوÑتسا

Ï ګژيو شويو¡ ملكه يېÇæÇكرCaravaggio چې په پايله كې ملكه ¡åÏپرېښو åبې لښكر æÇ ÚفاÏ كې بې åپه جګړ  åشو åړÇ ې تهÏ
äګوÇÑÇ Ï åÑنې لپاÑژغو Ï سلطنت æÇ ÏÇخپل هېو Ï چې Aragon ته ßÇته  ټولو æلښكر äګوÇÑÇ Ï ساتنه ÏÇهېو Ï æÇ يوسي åپنا

íÑسپاæ. 
 لرغوني پېر كې خو æېنېسيانو æÇ فلوÑېنسيانو Ï همدې لښكرæ په مرسته خپله خاåÑæ پرÇخه كېدì شي څوÇææ ßېي چې په

æÇ íلرæ åفكر له ځانه سر ãځانپالنې كو Ï ې چېÏ پرته له äÇمشر æې لښكرÏ Ï æÇ ¡åÏ كي  كړېÇنو ټولوæÏÇې هېوÏ Ï يا ځانونه
 .åÏ كړÏ ¡í هغوì په چوپړ كې Ï æÇ åæ هغوì ساتنه يې كړې

Ï ځكه .æ ìبخت ملګر åېنسيانو سرÑكې له فلو ÊÑې صوÏ چې په ìÏ ÇÏ ÈÇما ځوÒ  چې ممكنه ¡äÇÑÇÏځينې سر æلښكر æجيرÇ
نه شوá. ځينو يې په خپل منځ كې له يو بل سرå سيالي كوله æÇ نوæÑ يې Ï åæ  Ï هغوæ Ï ìېرې ÇسباÈ يې برÇبر كړìæ í¡ فاتح

 Ç Giovanniكوتو حس نوæÑ خوææÇ ته Çړæلى Ï .æ هغو سرÇÑÇÏنو له منځه¡ چې فاتح نه شوá¡ يو هم ګيوÇني خپلې ځانپالنې
Acuto كې بريالى نه شو¡ نو هېڅكله يې åپه جګړ ìغه سړÏ څرنګه چې .æ  مني ÇÏ áنغله. خو ټوÇÑ ميښت الندېÒÇ تر íÑÇÏفاæ

áنو ټو ¡ìæ ìچې كه هغه بريالى شو ìæ غليÇÑ الندې ÑÇقتدÇ æÇ Ðهغه تر نفو Ï به äېنسياÑفلو. 
لمباÑډې ته  ÑÏلوæÇ Ï يو بل ته يې پاæ ã. فرÇنسېسكو خپله ځانپالنه æ BraccechiړÇندې برÇكسيشي سفوÑتسا هم Ï ځاä په

 .ځانپالنې حس يې هم هغوì ته ÇÑæړæلى Ï æ كليسا Ï æÇ ناپل Ï سلطنت پر ضد Ç Braccio Ï æÇ æړæلې æÇ ¡åæ برÇكسيو
 :په Ïې æÑæستيو كې څه پېښ شوíÏ í خو ÇÑځئ چې خپل پېر ته ÇÑشو æ æÇګوæÑ چې

ìسړ åÑتجربه كا æÇ Ñيټيلي¡ چې يو هوښياæ پګولو  ìچې لومړ ÑÇÏغه سرÏ .ټاكهæ ÑÇÏسر æلښكر Ï Çېنسيانو له خوÑفلو Ï ¡æ
ìسړ åÏسا æÇ íÏعا Ï ÑÇÏغه سرÏ يست. كهÇæ يې ãنو æÇ سېدÑæ ۍ تهÑÇÏكړ¡ سرæ يې پرمختګ æخت په تېرېدæ Ï æ  له Çپيز

Çæكمنۍ الندې ÇÑغلى æÇ æ كه له Ïښمن سرå يو الÓ  جګړې بريالى æتلى ìæ¡ بې له شكه به Ï فلوÑېنسيانو ټوá هېوÏ ÏÇ هغه تر



 äÇÑæ æÇ شوÏ æÇ ìæ ì هغه په æړÇندې به يې Ï مقاæمت هېڅ ÇسباÈ نه ÑÏلوæÇ .áÏ كه شوÏ ¡ìæ ì فلوÑېنسيانو هېوÏÇ به ړنګ
 .ته يې غاړå كېږíÏ غوښتلي يې ìæ چې Ï خپلو لښكرÏ æ سرÑÇÏ په توګه يې æساتي نو Çړ به áæ چې هرې غوښتنې

Ï ينو چېæ بهæ ¡نيسوæ ېنېسيانو پرمختګونه په نظر كېæ Ï كه موږ  áæ äÇæÑ برياليتوبونه تر هغو æÇ íسرلوړ ¡Èسترتو ìهغو
ÏÇخپل هېو Ï ې يېÒÇجګړې ته چې يو áÇæ سلهæ ¡áæ åله ټيټ پوړ æګړæ Ï يا æÇ ليÒشتمن¡ بيو ¡Ñنكي¡ كه مخوæسېدæÇ  ¡áلېږ

æÇ æ ÏæÏ څخه مخكې æيي جګړÇكې له صحر ìپه هغو Ñكا ÇÏ .áæ äÇæÑ په مينه áسته يې  چې ټوæÑæ له پيل æيي جګړÇصحر Ï
æÏæÏنه يې خپل كړá. نو Ï Ïې كاÑ په پيل كې چې هغوæ ìغوښتل خپل  پخوÇني æÏæÏنه æÇ فضيلتونه هېر كړÇ Ï æÇ áيټاليا

æ Ïېرې  پرÇختيا Ñæكړí¡ څرنګه چې ÒياÊ شهرæÇ Ê لږې سيمې يې ÑÏلوÏې¡ له خپلو سرÇÑÇÏنو څخه يې هېوÏÇ ته په æچه كې
تر مشرۍ الندې يې Ï Ïې تېرæتنې  Ç CarmignolaحساÓ نه كاåæ¡ خو Ï خاÑæې له پرÇختيا æÑæسته په تېرå بيا Ï كاÑمګنوال

ته Ï Ïې سړÒ íړÑæتيا æÇ تجربه جوته شوې åæ¡ په ځانګړí ډáæ هغه æخت چې تر  Òياæ äليد æÇ پرې پوå شوá. ځكه æېنېسيانو
منځ كې ډېر نوã  يې Ï ميالä ډيوß ته هم Ï جګړې په ډګر كې ماتې Ñæكړå¡ چې په Ïې ډæ Ï áæېنېسيانو په مشرۍ الندې

Ï æÇ æ åړÒنا åړÒ æÇ كې ډېر پڅ æسنيو جګړæÇ په Çيست¡ خو له بلې خوÇæ  áشو åپو äېنېسياæ نه كوله¡ نو åپه څېر يې جګړ Çپخو
 برخه كولى. ځكه Ïې سرÑÇÏ نوÑ نه غوښتل چې هغوì لپاåÑ په كلكه جګړæ åكړæ .íېنېسيانو چې هغه نوÑې برياæې نه شي Ñæپه

بېرته له السه Ñæنه كړæÇ í  هم Ï Ïې Óæ نه ÑÏلوÏ چې ßÇæ ترې Çæخلي. ځكه نو Ï Ïې لپاåÑ چې خپلې السته Ñæغلې سيمې
 .ځانونه æژغوÇ ¡íÑړ شوá چې هغه ææژني

 æÑ ¡ Roberto da Sanبرټو ÇÏ ساä سيوÑينو Bartolomeo da Bergamo باÑټولوميو ÇÏ برګامو تر Ïې æÑæسته يې
Severino پټيكليانو كونټ Ï æÇ the count of Pitigliano Ï Ñپه څېر نو ìهغو Ï æÇ áجير كړÇ نو په توګهÇÑÇÏسر. 

Çندېښنه Ï السته Ñæغليو سيمو له السه Ñæكوáæ á¡ نه نوÑې برياæې. Ï بېلګې  Ï Ïې سرÇÑÇÏنو په پېر كې æ Ïېنېسيانو يوÒÇېنۍ
بې شمېرå ستونزæ په  په جګړې كې ټولې هغه سيمې¡ چې په Çتو سوæ كلونو كې يې Vaila Ï هغوæÑæ ìسته æ Ïيال :په توګه

څرګندېږí¡ هغه ګټې چې Ç Ïجيرæ لښكرæ له جګړې ترالسه  ګاللو تر ßÇæ الندې æÇÑستې æې¡ له السه Ñæكړې... له همدې ځايه
 .æې¡ خو Òياä يې ډېر چټك Ò Ï æÇغملو نه æ ((كېدې¡ ډېرې كمې æÑæ æÇ ((سستې

åÏ  ته Çړíæ. هغه هېوÏÇ چې په كلونو كلونو يې ځاä په Çجيرæ لښكرæ ساتلى ìÏ¡ نو په كاÏ Ñغه خبرې بيا Òموږ پاã بېرته Çيټاليا
بيا څوÏ ß هغوÏ ì سموä په  چې ÇÏ موضوÚ ښه æڅېړã¡ چې Ï Ïې لښكرæ پيل æÇ پرمختګ په ښه توګه æÑښانه شي æÇ كه

خوÇ ÇÑسانۍ به يې په سموä الÓ پوÑې كړæÑæ .íسته تر هغې چې  موخه ګاã پوÑته كوí ښه مالوماÊ به هم په كې æلرæÇ í په
Ï ستيو كېæÑæ ېÏ په åÑنو ßÇæ íæنياÏ كمني پهÇæ كليسا Ï پاپ æÇ لنډ شو Óۍ الÑتوÇمپرÇ Ï ېÑæيټاليا له خاÇ  ړېæهم پيا

ښاæÑنو æÇسېدæنكو Ï خپلو ÇشرÇفيانو پر ضد  كړÇ ¡åيټاليا پر نوæÑ كوچنيو هېوæÏÇنو ææېشل شوå. ځكه چې Ò Ïياترæ لويو
 ÇشرÇفياÇ Ï äمپرÇتوÑ له مرستې برخمن áæ¡ نو تل به يې پر خلكو Çæكمني چلوله æ Ï æÇسله ÇÑپوÑته كړå¡ له هغه ځايه چې Ïغه

لېوÇلتيا ښوÏله¡ نو په پايله كې Ï Ïې  كليسا كشيشاä هم Ï Ïې لپاåÑ چې ÏنياßÇæ íæ ترالسه كړí¡ له هغوì سرå يې Ï مرستې
ÑÏلوÏ ¡Ï ټولوÇكۍ مقاã ته ÑæسېدæÇ á له همدې ځايه ÇÏسې پېښ شوá چې  ښاæÑنو ډېرæÇ æسېدæنكو¡ چې عاíÏ ژæند يې

Ï يټاليا نيماييÇ áæ äكشيشا äكمناÇæ كليسا Ï څرنګه چې .íلوېږæ كې Óيت په الÑجمهو Ï نيمايي æÇ كشيشانو  Ï æÇ
نه ÑÏلوæÇ åÏ له æسلې سرå  جمهوÑيت مشرÇÏ äÇسې ښاÑياáæ ä چې په جګړæÇ æ لښكريزæ موضوعاتو كې يې هېڅ تجربه

æلښكر æجيرÇ Ï يټاليا كې يېÇ چې په åæ Çهمد .áæ نه íÏږæÑ  Ñبهرنۍ لښكرې په كا åÑلپا Ñې كاÏ Ï چې ¡åكړ åبرسېرÇÑ خبر
 .æګوماáÑ شوې

 æÑمانيايى Çلبريګو ÇÏ كونيو شخص¡ چې Ïې ډáæ لښكرæ ته يې نوÑæ ãپه برخه كړ æÇ نړيوÇلو ته يې æÑæپېژÇندې¡ لومړنى
Alberigo da Conio ېÏ Ï تسا همÑسفو æÇ كسيوÇچې بر ¡æ  áÒæÑ Ï نځي كېæښو åييز åهغه په جګړ Ï æÇ äياæÑې الÑال Ï íسړ

هغوÇÑ  ìځي. Ïغه ÇæÏړå څېرې په خپلو æختونو كې Ç Ïيټاليا يوÒÇېني Çæكمناä تېر شوíÏ í. تر شويو كسانو په ډله كې
íمشر æلښكر Ï يټالياÇ Ï مه يېÏ ېÏ چې تر ¡áشو ÇپيدÇÑ äÇÑÇÏسته ګڼ شمېر سرæÑæ  æÇ ېÑتو Ï چې ¡åÏ خيستېÇ åپر غاړ

 Ferdinand بلهاíÑ (قرباني) æګرځېد¡ Ï لوېي له خوÇ لوټ¡ Ï فرÏيناند ÒړÑæتيا په پايله كې يې Òموږ هېوÏ ÏÇ شاÏ áÑ تېريو
Ï æÇ ړنګ Çسويسيانو له خو Suitzers شوæ ìæيې سپكا Çله خو. 

ÇÏ نو لومړنۍ موخهæÑÇ Ï æلښكر æجيرÇ Ï  خلكو په Ï كولى شيæ Ñې كاÏ هميت له منځه يوسي¡ چې پهÇ ãپلي نظا Ï چې åæ
ملكيت يې په ÇختياÑ كې  خپل كساä كاæ æÇ íÑړ æښيي ÇÏ æÇ كاÑ يې Ï Ïې لپاåÑ ترسرå كاåæ¡ چې هېڅ يوå سيمه æÇ نظرæنو كې

سرتېرæ ټوá لګښت نه شو برÇبرæلى æÇ يو څو پليو سرتېرæ هغوì  نه ÑÏلوÏ¡ يوÒÇې Ï خپلې لښكريزې Ïندې په تنخا يې Ï خپلو



سپرې  برخه كولى æÇ كه غوښتي يې ìæ چې Ï پليو شمېر ÒياÊ كړí¡ په ßÇæ كې يې نه åæ. نو هغوì ته بشپړ ßÇæ نه شو Ñæپه
Ï نو ¡ÏلوÑÏ سى نهÑ Óته يې ډېر ال æلښكر æلې. څرنګه چې سپرÑګوماæ Ñكم  لښكرې په كا ðيو منځني يا نسبتا Ï æې لښكرÏ

æياړ ÑÏ æÇناìæ يې پيدÇ كړ Ï Ï æÇې لښكرåÑÇÏÇ æ كوá هم æÏمرå ستونزمن  شمېر په مرسته هغوì ځاä يو څه ټينګ كړ¡ يو څه
هم نه ليدá كېدÏ .áې  æÑæسته بيا ÇÏ ترتيب æÏمرÏæÏ å شو چې په يو شل ÑÒيز لښكر كې به åÑÒ åæÏ پلي سرتېرí نه áæ. خو

æÇ ææله ستړيا íسرتېر æÇ نو تل هڅه كوله¡ چې خپل ځانونهÇÑÇÏسر  áژæ كې نه åپه جګړ ßهېڅكله يې څو ¡íÑژغوæ ښونوÇګو
نه  تر بريا æÑæسته پرته له كوã قيد æÇ شرطه پرېښوÏ .áÏ شپې له خوÇ يې پر ښاÑګوټو يرغل بلكې ÇسيرäÇ كوá يې æÇ بيا به يې

يرغلګرæ لښكرÏ æ شپې له خوÇ يرغل æكړí.  كاæÇ åæ هغوì چې به Ï ښاÑ په چوڼيو كې ميشت áæ¡ له ښاåÑ بهر نه æتل¡ چې پر
æÇ موÑچې نه تاææلې¡ په ژمي كې يې جګړå نه كوله Ï Ï æÇې ټولو ترتيباتو  هغوì له خپلو چاæڼيو يا لښكركوټونو خندقونه

كاæÑنو خالÕ  ځانګړí نظامي æÑÇنه ټاكلي áæ¡ چې هغوì لكه مخكې چې ææيل شوá¡ له ستونزæÇ æ سختو لپاåÑ يې خپل
 .Ï æÇ پرÏيو په Ðهن كې سپك æÇ حقير كړ íæ. په Ïې توګه Ïې لښكرÇ Ï æيټاليا هېوÏÇ له مرييتوæÇ È بدمرغۍ سرå مخ

 
-----------------------------------  

Çتم شاæ áÑكولى شوÇ áيټاليا æلكه  Ï ÇÏ پاپ ÇلكسانډÑ له ټوكو څخه æÇ åÏ هغې Çسانۍ ته ÇشاåÑ كوí چې Ï فرÇنسې پاچا �
áÑتم شاÇ له چېæÑسې ښكاÇÏ يناæ ېÏ هغه په .íتباشير  كړ Ï چې íلېږæ يټاليا تهÇ áÇېرموÒ پوځ Ï چې åكړ æ ې بسنهÏ ځې پهÇيو

مېشت شي Ï æÇغه هېوÏÇ  خپلو لÜښكرæ ته پنډغالي æÇ چاæڼۍ ګانې په نښه كړæÇ í په Ïې توګه Ïهغه لښكرې هلته په مرسته
هينرí تاÑيخ كې Çæيي چې شاÏ áÑ ناپل هېوÇÏ ÏÇسې په  په خپل كتاÇÏ Èتم Lord Bacon تر æلكې الندې æÇÑلي. الÑډ بكن

له  .Ñæكړ لكه خوÈ چې æينيº هغه ټوله Çيټاليا پرته له كوã ټينګاåæ (مقاæمته) څخه æنيوله چټكۍ æنيوæÇ å بيا يې ژÑ له السه
áæ چې ځاä ته پنډغالي په نښه كړí نه  Ïې Çمله پاپ ÇلكسانډÑ په خپله خبرå كې Ñښتنى æ چې فرÇنسوياä له تباشير سرÇÑ åغلي

íكړæ åچې جګړ åې سرÑله تو.  

  ÏياÑلسم څپركى
 

åړÇ په æملي لښكر æÇ æيه¡ ګډæمرستند Ï 
 

خپل بل سياæÇ íÏ  á هغه æخت كاáæÑ كېږí چې يو ټولوAuxiliaries ßÇ يو بل ډáæ مرستندæيه لښكرې يا Ï ناكاåÑ ځوÇكونو
æÑæستيو كې Ï پاپ جوليوÓ له خوÇ ترسرå شوá. كله  له لښكرæ سرå يوځاì خپلې مرستې Ï æÇفاÚ ته æÇÑبولي. لكه چې په Ïې

Çجيرې لښكرې æÏمرÇ åغېزمنې نه íÏ مرستندæيه لښكرæ ته يې مخه æكړÏ Ï .åې كاÑ  چې يې Ï فرÇÑÇ په جګړå كې æليدá چې
åÑسپرې لښكرې يې لپا æÇ السليك كړ¡ يو شمېر پلې äæتړ åيناند سرÏسپانيا له پاچا فرÇ Ï خپلې  يې ìيو ځا åنو سرÇÑÇÏله سر

 .مرستې لپاÇæ åÑخيستې
له  ځاä لپاåÑ ښې æÇ ګټوÑې íæ. خو Ï هغه چا لپاåÑ چې Ï خپلې مرستې لپاåÑ يې ÇÑبللې íÏ¡ مرستندæيې لښكرې ښايي Ï خپل

ماتې خوæÇ ÆÑ كه هغوì جګړې ګټي¡ نو  ÒياæÇ ä ګوÇښه ډكې íÏ. كه هغوì ماتې خوíÑ نو ښكاåÏ åÑ چې تاسو جګړå بايلئ يا
 .تاسو Ï هغوì تر ÇساÊÑ الندې ÇÑځئ

كوÇÏ .ã هغه پېښه åÏ چې  لرغونى تاÑيخ له ÇÏسې بېلګو څخه ډìÏ ß¡ خو Ï åÒ پاپ جوليوÏ Ï Óې نوې پېښې ياæÏنه كه څه هم
ìÏ هن كېÐ موږ پهÒ سه همæÇ يې تر ÑÇډ. 

Ï لكې تهæ ÇÑÇفر Ï يوÏپر Ï يې äځا íكړæ څه فكر åې چې له ځانه سرÏ چې پرته له åæ åبيړ åمرæÏ Óپاپ جوليو  .åæچاÇæ غېږ ته
كبله يې Ï Ïې بې ځايه ټوپ تريخ خوند æنه څاكه.  خو سرå له Ïې بخت له هغه سرå ملګرì شو ÑÏ æÇېيمه پېښه شوå¡ نو له Ïې

كې ماتې æخوړå¡ سويسي لښكرې Ï ناڅاپي بريد په  Ravenna لښكرæ په æÇÑنا ځكه æÑæسته تر Ïې چې Ï هغه مرستندæيو
ÇÏسې پېښ شوá چې كه څه هم  ÇÑپاڅېدلې Ï æÇ پاپ æÇ نوÏ æÑ هيلو برخالÝ يې فاتحين æشړæÇ á له منځه يې يوæړæÇ á ترڅ كې

ÇساÊÑ الندې ÇÑنغى¡ ځكه هغه æتښتېد æÇ څرنګه چې Ï نوæÑ په  Ï هغه ((پاپ)) لښكرæ ماتې خوړلې åæ¡ خو هغه Ï Ïښمن تر
Ï نو ¡æ ìنغى مرسته بريالى شوÇÑ الندې هم ÊÑساÇ تر æيه لښكرæمرستند. 

لښكرې يې نه ÑÏلوÏې¡ لس åÑÒ فرÇنسوí سرتېرí يې æÇÑستل æÇ پيزÇ يې كالبندå كړå  فلوÑېنسيانو په ÇÏسې حاá كې چې ملي
Ï Ïې لپاåÑ چې Ï  .كاÑ هغوì ته ÇÏسې ګوÇښونه پېښ كړá چې Òغمل يې له بل هريوå ستونزمن حالت څخه سخت Ï æې



لښكرæ څخه يې لس åÑÒ سرتېرÏ í خپلې مرستې  قسطنطنيې ÇمپرÇتوÑ ځاÏ ä ګاæنډيو له شر څخه خالÕ كړÏ ¡í تركيې له
åخت چې جګړæ څه æÇ بللæÇÑ ته äيونا åÑالمذهبانو لپا Ï ÇÏ æÇ تلېæ نهæ څخه äتركيې لښكرې له يونا Ï ¡åسېدÑæ ته ìپا 

Infidels تر åæ غالمۍ پيالمه Ï äيونا Ï الندې Óال. 
بې برخې پاتې شي¡ پرېږÆÏ چې له مرستندæيه لښكرæ څخه كاÇæ Ñخلي. ځكه Ï  نو هر څوß چې هيله لرí له فتحې æÇ برí څخه

æÇ خطر ìهغو åسر äتباهي له ځا åÑبلونكي ته تيا .ìÏ په پرتله څو ځلې ډېر æلښكر æجيرÇ Ï äياÒ  يو áټو ìځكه هغو .íړæÇÑ
íÏږ åتوګه غاړ åمر ته په بشپړÇ نوÇÑÇÏخپلو سر Ï æÇ íÏ Óپه  .ال æيو لښكرæمرستند Ï ستهæÑæ جيرې لښكرې تر فتحېÇ خو

æمساعد æÇ ختæ ÏږæÇ پر پرتله ډېر åسربېر .íسوÑæÑÏ äياÒ تاسو ته æÇ íته كړÑپو ãګا åړæچې نا ¡íړتيا لرÇ ې  فرصتونو تهÏ
åÑجوÇ څخه ßÇله ټولو ìهغو .íÏ بلكې ډلې ډلې ¡íنه لر åړÇ ېÑپه يوې ټولنې پو ìهغو  Ñپه كا Çله خو ßÇټولو Ï ¡íترالسه كو

íټاكل كېږ äÇÑÇÏپر سر سر ìهغو Ï æÇ íكېږ áچوÇ.  چې íترالسه كړ ßÇæ åمرæÏ سانۍÇ æÇ ې چټكتياÏ چې په åÏ نو ممكنه نه
 .سرå مخ كړí ټولوßÇ له ګوÇښ

æÇ Èتو åړÒ بې ìهغو Ï ¡خطر æلښكر æجيرÇ Ï åÑلپا ßÇټولو Ï چې ÇÏ åلنډ  .åÏ تياÑæړÒ ìهغو Ï خطر æيه لښكرæمرستند Ï
ډډå كړې æÇ يوÒÇې يې پر ملي لښكرæ ډډæ åهلې æÇ كه يې په ÇÏسې يو حالت كې  هوښياæÑ ټولوÇكو تل له ÇÏسې لښكرæ څخه

كېږÑæ æÇ .íته جوته شوې  خوړلې¡ هغه ماتې يې پر هغې فتحې پوÑته ګڼلې åÏ چې Ï پرÏيو لښكرæ په مټ Ñæپه برخه ماتې هم
برخه كېږí¡ حقيقي فتحې نه íÏ. نو پكاåÏ Ñ چې په Ïې ځاì  چې كومې فتحې Ï پرÏيو لښكرæ په مرسته يو ټولوßÇ ته Ñæپه

 :Çعماá يو ځل بيا تكرÑÇ كړã كې سزÑÇ بوÑجيا Ï æÇ هغه
 æÇ Forli فوÑلي Imola ننوÏ æÇ Ê هغوì په مرسته يې Çيموال ډيوæÑ ßمانيا ته Ï فرÇنسوí مرستندæيه لښكرæ په مرسته

لږ خطر  جوته شوå چې ÇÏ لښكرې Ï باæ Ñæړ نه æÇ íÏ په Ïې فكر چې له Çجيرæ لښكرæ له خوÑæ Çته æلكه كړá. خو æÑæسته Ñæته
æÇ سينيانوÑæÇ له æÇ .åæÇړÇæ ته æلښكر æجيرÇ يې بيا ãخپل پا ¡íمتوجه كېږ  æÇ جيرې لښكرې جوړې كړېÇ يټيليانو څخه يېæ

عمالæ ðليدÏ áغه لښكرې هم شكمنې¡ بې æفا¡ ÑÏغلګرې æÇ له ګوÇښه ډكې íÏ¡  مشرí يې پر خپله غاړÇæ åخيسته. كله چې يې
ìچې له خپلو خلكو يې نو له هغو åæكا Ñæبا æې پر هغو لښكرÒÇسته يې يوæÑæ ېÏخيست. ترÇæ Óې يې هم الæ جوړې. 

æÇ سينيÑæÇ ¡íنسوÇفر Ï ÑعتباÇ æÇ ãجيا مقاÑبو ßډيو Ï كه تاسې ÓæÇ  æÇ يېæپه پېر كې ((چې مرستند æيټيلي سرتېرæ
يوÒÇې يې له خپلو كسانو څخه پر جوړæ شويو لښكرæ باÑæ كاÆæÒÑÇæ åæ¡ نو æبه  Çجيرې يې نيولې æې)) æÇ هغه مهاá چې

Ï æÇ نوæÑ لښكرæ په  له Ïې لښكرæ سرå څومرå توپير لرí¡ هغه Ï ملي لښكرæ پر æفاÑÇÏۍ Ñ æÇښتينولۍ æياړ æ íينئ چې
  .څومرÑÏ åناìæ كوí پرتله يې څو ځلې غوåÑ بولي. ÓæÇ يې هر څوÏ ß ملي پوځ په ÑÏلوÏلو

شم¡ په تېرå بيا هغه پېښې æÇ بېلګې چې په نژÏې æختونو  ما نه غوښتل چې Ç Ïيټالويانو له پېښو æÇ موضوÚ څخه ليرې الړ
 هم بايد Ï يوې بېلګې په توګه æÇÑلم چې له íÏ Hero the Syracusan. خو Ï سيرÇكوÇ Óتل كې ترسرå شوí يا ÓæÇ هم ÇæÑنې

ìÏ كسانو څخه æشو æÏيا æتېر. 
ÑÇÏسر æلښكر Ï Çنكو له خوæسېدæÇ Ï ÓكوÇسير Ï ìسړ ÇÏ  جيرې لښكرې ((هغهÇ چې åسمالسي يې جوته كړ æÇ ټاكل شوæ

 كې لرæ)) بې ګټې íÏ. ځكه خو نه شو كولى Ï خدمت تمه ترې æكړæ. نو څرنګه چې نه يې شو لښكرې چې موږ يې په Çيټاليا
چې نوÑ به له بل چا څخه Ï مرستې  كولى هغوæ ìساتي يا يې منحل كړí¡ له ناچاÑۍ يې ټوá له توÑې تېر كړæÇ á هوډ يې æكړ

 .لښكرæ په كاæÑلو سرå جګړå پيل كړí تمه نه كوæÇ í بايد له خپلو خلكو څخه Ï جوړæ شو
æÇ Ïسني Çنجيل هغه برخه چې Ï يهوæÏ ژæند ته بېله شوې Old Testament (( ((åÏ په Ïې ځاì كې غوÇړã چې Ï لرغوني متن

 :Çشاæ åÑكړã¡ چې مطلب يې Òموږ له موضوÚ سرå ډېر نژÏې تړæÇ لرí يوې پېښې ته
Êكله چې حضر ãلسالÇ عليهÏæÇÏ David Êپه خپلخوښي توګه طالو Saul حاضر كړ چې له فلسطيني äته ځا Êجالو äÇپهلو 

Goliath سلهæ هغه ته خپله åÑتشويق لپا Ï Êطالو .íكو åبه جګړ åنه  سرÇæ سلهæ غهÏ ãلسالÇ عليه ÏæÇÏ Êخو حضر .åكړÑæ
چې تر æÇسه پوÑې يې ÒÇمويلې نه åÏ¡ نه شي كولى كاÇæ Ñخلي æÇ پر Ïښمن برالسى  له Ïې æسلې څخه�خيسته æ æÇيې æيل: 

 .ÑÏæېږÇÏ í يې غوæ åÑبلله چې Ï خپلې مچلوغزې æÇ توÑې په لرلو سرÏ Ï åښمن په æړÇندې  æÇ�شي
ìيا سړ ¡íæ نېÑÏ يا æÇ غټې íسلې پر سړæ æÑنو Ï چې æسېږÑ ې پايلې تهÏ ډېر ټينګ نيسي چې په هر حالت كې ستاسو له  نو

íكو ìعملياتو څخه مخنيو. 
Ñæته جوته شوå چې  پالãææÇ Ñ شاáÑ¡ چې په خپلې ÒړÑæتيا æÇ لښكرæ يې ÇنګريزäÇ له فرÇنسې څخه æشړá¡ ښه Ï يوæلسم لوېي

Çمله يې فرماä صاÑÏ كړ چې په ټوá هېوÏÇ كې Ïې  ترڅو ملي لښكرې æنه لرí پر Ïښمن يې برالسي ناشونې åÏ ¡ نو له همدې



 .شي سپرې æÇ پلې ملي لښكرې برÇبرې
څخه يې Çجيرې لښكرې æÇÑنيولې چې Ï  تر هغه æÑæسته يې Ï ìæÒ پالÏæÏ Ñ ماÊ كړ¡ ملي لښكرې يې منحل كړې æÇ له سويس

ÇÏسې حالت ته Ñسېدلي íÏ چې سلطنت يې له ګوÇښ سرå مخ كړÏ æÇ ì خطر  هغه ځاì ناستو هم همدÇ تېرæتنه æكړÓæÇ æÇ å يو
 .حيثيت Ñæته لرÏ í يوې سرچينې

كړ æÇ خپلې ملي لښكرې يې په بشپړå توګه بې ÒÑÇښته  ځكه هغوÇÏ ì ټوæ áياړ æÇ شهرÊ سويسي Çجيرæ لښكرæ ته Ñæپه برخه
بشپړå توګه له منځه æړæÇ í سپرې لښكرې يې Ï پرÏيو تر الÓ الندې Ñæكړí. نو Ï  كړې æÇ څرنګه چې يې پلي پوځونه په

كوÏ í سويسي  لښكرې Ï سويس له لښكرæ سرå ګډې ((څنګ په څنګ)) جګړې ته ÇÏسې æÑږÏې شوې íÏ چې فكر فرÇنسې
Ï ې چېÏ تر äÇ .ìÏ ناشونى ìله مرستې پرته يې بر æبهرنيو لښكر æÑله  يا نو æÇ سيالي هم نه شي كولى æسويسي لښكر

 .Ïښمن برالسي شي مرستې پرته يې هم Ï Ïې جوګه نه íÏ چې پر
يې Çجيرې æÇ نيمايي يې ملي لښكرې æې. كه څه هم Ï  په Ïې ډÏ áæ فرÇنسې لښكرې له ææÏ ډلو څخه جوړې شوې¡ چې نيمايي

يوÒÇې Çجيرæ لښكرæ څخه څو ځلې ښه ìÏ. خو بياهم Ï ملي لښكرæ په پرتله ډېرې بې  ÇæÏړæ ګډäæ له يوÒÇې مرستندæيه يا
 .Ï æÇ ټيټې كچې ÒÑÇ íÏښته

ãææÇ Ï åړÇ په æملي لښكر Ï ÏÇنسې هېوÇفر Ï چې كه åÏ åÑيې هم  ښكا åÑنو æÇ كړې ìæ نه نهæتو څخه سرغړÇÑله مقر áÑشا
چاæÑ كې  ìæ¡ نو هېوÏÇ به يې هېچاته غاړå نه Ç ìæيښې. خو Ç Ïنساä ناكافي عقل سړì په ÇÏسې پرÇختيا Ñæكړې æÇ ساتلي يې

شي تشخيصولى. لكه مخكې چې مو  ښكېلوí¡ چې په پيل كې ښې æÇ بريالۍ ښكاíÑ¡ خو په هغو كې نغښتي Òيانونه نه
 .كولى په Çسانۍ سرå يې تشخيص كړÇ æشاÑæ åÑته æكړÏ ÇÏ ¡å توÏې تبې په شاíÏ ä چې نه شو

ßÇټولو Ñيلى شم: هوښياæ سېÇÏ ې ځايهÏ خلكو ته  له æې لږÒÇځيركتيا يو æÇ لرليد ÇÏ æÇ íمخه بېلوÏ ېÏæ مصيبتونه تر
 .Ñæ åÏكړá شوې

 Ç Gothsصلي علت يې Ç Ïجيرæ ګوتې كه موږ Ç Ï ãæÑ ÏمپرÇتوÑۍ Ï لومړí پېر ÇÑپرځېدنې علتونه æ ¡ææÒÑÇæبه æينو چې
Ï ãæÑ Ï چې له همدې ځايه .áæ áړæ Ñپه كا æنه يا نېك  لښكرÇهغه ټوله مېړ æÇ ته الړ Çضعف خو Ï ÊÑقد æÇ Ðۍ نفوÑتوÇمپرÇ

منځه æړلو ÇسباÈ يې برÇبر  æÑمياä يې Ïې مقاã ته Ñسولي áæ¡ نوæÑ ته æلېږáæÏ شوÇ Ï ãæÑ Ï æÇ áمپرÇتوÑۍ Ï له صفتونه¡ چې
 .ترې Ïفاæ Úكړí كړá. ځكه ÇÏسې لښكرې يې نه ÑÏلوÏې چې په æÑæستيو Ñæځو كې
خپلې باíÑæ ملي لښكرې æÇ هغه ÒړÑæتيا چې له هېوÏÇ  لنډÇÏ å چې له ملي لښكرæ پرته هېڅ هېوÏÇ په Çمن كې نه ìÏ. خو كه

Ñيې په كا åÑكولو لپا ÚفاÏ Ï څخه æÇ ìډېر لنډ عمر Êشهر æÇ ÑÇقتدÇ هغه چا Ï .íÑسپاæ ې خپل بخت تهÏ äنو ځا ¡íنه لرæ åÏ 
ملي لښكرæ څخه هدÝ هغه  بې ثباته ìÏ چې بنسټ يې پر يو حقيقي ځوßÇ نه æ íæالړ. چې ÇÏ ځوßÇ ملي لښكرې íÏ. له

الندې æګړæÇ æ نوæÑ تر الÓ الندې كسانو څخه جوړې شوې  لښكرې íÏ چې Ï ټولوÏ ßÇ خپل هېوÏÇ له æÇسېدæنكو¡ æ Ïلكې
 .لښكرې يا Çجيرې æÇ يا مرستندæيې æÇ íæ íÏ له Ïې پرته نوÑې ټولې

æړÇنديز كړìÏ ì¡ په كلكه عمل æكړÆ په Çسانۍ كولى شئ يو ملي لښكر چمتو كړæÇ Æ  كه پر هغو æÑÇنو æÇ مقرÇÑتو چې ما يې
Ï كه Ñيې په كا åÑلي لپاÇچمتو Ï æملي لښكر Ï طرحو ته چې æفلېپ¡ ځانګړ ¡Ñپال Ï Ñسكند ìهغو  لو æÇ شيæ پاملرنه íړæ

ځانونو Ï سمبالولو Ï æÇ لښكرæ په جوړæلو كې كاæÑلي æ  íÏسايلو څخه چې نوæÑ سلطنتونو æÇ جمهوíÑ هېوæÏÇنو Ï خپلو
 .ملي لښكرې تياÑې كړåÒ .Æ پر Ïې Çصولو پوåÑ باíÑæ يم ګټه Çæخلئ¡ كولى شئ په Çسانۍ

   
  څوÑÇلسم څپركى

 
 

åندÏ ßÇټولو Ï ييز هنر په برخه كې åجګړ Ï 
 

ßÇيو ټولو åيو Ï Ñكا ÇÏ ځكه چې .íكړæ فكر åړÇ ترتيب په æÇ نظم Ï سايلوæ Ï جګړې Ï منځته كولو  بايد تلÇÑ Ï كمن لښكرÇځو
لپاæ åÑنه ټاكي æÇ نه بل هوډ æلرí. ځكه ÇÏ يوÒÇېنى فن ìÏ چې له هر يوå  لپاÇ åÑړين æÇ .ìÏ له Ïې پرته نوÑ څه Ï خپلې åÏÒ كړې

ټولوÇكي په خپله څوكۍ  يې åÏÒ Ï كړې تمه كېږÇÏ .í فن له ÇÏسې ÒÑÇښت څخه برخمن ìÏ چې نه يوÒÇې ميرÇثي ټولوßÇ څخه
æسيلې په بڼه ÇÏ توÑæ äÇكړì چې پرمختګ æكړÇÏ æÇ í  هماغسې ټينګ ساتي بلكې عاíÏ خلكو ته يې هم Ï يوې Çغېزمنې

íڅوكۍ ترالسه كړ. 



Çله بلې خو æÇ په ترتيب æلښكر Ï چې ìې پر ځاÏ Ï ختæ كو چې خپلÇليدلي هغو ټولو ÑÇæ ÑÇæ په  موږ په ¡íتنظيم كې تېر كړ
تللې æÇ نوæÑ ته Ñæپه برخه شوې åÏ. څرنګه چې له Ïې هنر  هوساينې ÇÑ æÇحت كې تېر كړìÏ ì¡ خپل هېوæÇ ÏÇ څوكۍ يې له السه

 .åÏ يوÒÇېنى سبب ìÏ¡ نو په Ïې هنر كې مهاÊÑ هم Ï ټولوÇكۍ مقاã ته Ñ Ïسېدæ ډÇډمنه الÑ څخه غفلت كوÏ Ï áې بدمرغۍ
íÏعا åمله له يوÇ له ÊÑخپل مها Ï په فن كې æÑچا æلښكريز Ï تساÑنسېسكو سفوÇكړ  فرæ څخه پرمختګ íسړ åÏسا æÇ

ÇÒمنو يې چې Ï پوځي ژæند له ستونزæÇ æ سختيو څخه ډډå كوله¡ په  .ماÑشاá شو Ï æÇ ميالä هېوÏ ÏÇ ټولوÇكۍ مقاã ته Ñæسېد
åيو Ï كې چې áسې حاÇÏ áټيټ شوÇÑ ته æګړæ íÏې څوكۍ څخه عاÏ له ¡áæ منÇÒ ßÇټولو. 

æÑبدمرغۍ له نو Ï ìÏ هم ÇÏ يو ¡íمنځته كېږÇÑ ملهÇ نه لرلو له Ï سلوæ æÇ æلښكر Ï چې ¡åسر åله  الملونو سر ßÇچې ټولو
ßÇچې بايد ټولو åÏ له هغو بالګانو څخه ÇÏ æÇ íمخ كو åكركې سر æÇ ÊÑپه كلكه  حقا ¡íيل شوæ پخپله ترې لكه الندې چې

  .ځاæ äساتي
åسر áÇæ سلهæ سلې لهæ بې åسلې ته غاړæ خوښۍ بې æÇ ې په مينهÏ ìسړ áÇæ سلهæ چې åÏ معقوله نه æÇ íډېر توپير لر  ¡íÏكېږ

æلرí. ځكه يوå خوÇ په خوåÑÇ سترګه ګوæÇ íÑ  يا ÇÏ چې بې æسلې Ïې Ï خپلو يو شمېر æسله Çæلو پلويانو تر منځ سوله ييز ژæند
 توګه په خپلو كې سرå يو ځاì په ښه ډáæ كاæ Ñكړí. له Ïې Çمله Ï جګړې له هنر څخه بله بې Çعتماíæ åÏ¡ چې ممكنه نه åÏ په Ïې

Ï ¡åشوæ نهæÏندې يې ياÇړæ چې åسر åسر ææنيمګړتيا æÇ بدمرغيو æÑله نو ßÇټولو åناخبر  íæناÑÏ Ï په منځ كې æخپلو لښكر
توګه پر هغوÇ ìعتماæ ÏكړÒ æÇ íړÑæ åپوÑې æتړí. نو ټولوßÇ ته په كاÑ نه  æړ نه æÇ ìÏ خپله ټولوßÇ هم نه شي كولى چې په Ïې

Ñæته ښه åÏ چې Ï  جګړې æÇ لښكريزæ چاæÑ پرته خپل فكر په نوæÑ مسايلو بوخت كړÏ æÇ í جګړې له æخت څخه åÏ چې له
äيې ځا åله تمرين سر æÇ íكړÑæ ښتÒÑÇ ډېر áۍ پر مهاÑÇكر æÇ كولى شي:  سولې åترسر æÑال ææÏ هغه له Ñكا ÇÏ æÇ ¡íكړ ìÏږæÑ

 .Ï تيوÑۍ له الÑې لومړÏ ì عمل له الÑې æÏ æÇيم
æÇ چې خپلې لښكرې په مشق ìÏ ړÇ ßÇعمل په طريقه كې خپله ټولو Ï  ساتي¡ تل لهæ چابكې æÇ نه كې منظمېÒæÑ بدني

كړí¡ چې له Ïې الÑې يې بدä له سختيو¡ ستونزÒ æÇ æغم سرæÑ åږìÏ كېږæÇ í  لښكرæ سرå په ښكاÑ كې æÇæسي æÇ تعقيب يې
 .سيمه ييز طبيعت څخه پوåÑ ځاä خبر كړí بيا له خپل

ÏÇæيانې څومرå پرÇخې Ï æÇښتې يې څه ډáæ پرتې æÇ ¿íÏ بيا Ï ټولو ځايونو  هغه بايد مطالعه كړí چې غرæنه څومرå هسك¡
هېوÏ ÏÇ ځمكې په  بشپړ Ïقت íæÒÑÇæ. ځاä له سيندæنو¡ ځنګلونو æÇ جبه æÑÇÒ ځمكو سرå ښه Çشنا كړÏ ¡í خپل موقعيتونه په

íكړ Çپيد Êړين معلوماÇ æÇ Êجزيا åÑپو åړÇ. 
Êمعلوما áæغه ډÏ پېژنيæ به په ښه توګه ÏÇچې خپل هېو ÇÏ ìلومړ :íښت لرÒÑÇ ټكو له مخې ææÏ Ï ته ßÇبه  ټولو ßÇځو ÇÏ æÇ

íكړæ ÚفاÏ چې په ښه توګه يې íكړÑæ. 
 سيمو Ï æÇ هغوì له æضعې سرå تر Çشنايۍ æÑæسته په Çسانۍ كولى شي Ï نوÇ æÑيالتونو æÏ æÇيم ÇÏ چې Ï هېوÏÇ ټولو نقطو¡

æÇ جبه ÑÇÒې ځمكې نژÏې له  هېوæÏÇنو موقعيت æÇ څرنګوÇلى نظر ته æÇÑلي. ځكه Ï ټوسكاني تپې¡ ÑÏې¡ Ïښتې¡ سيندæنه
 .لرí هغو سرå¡ چې په نوæÑ هېوæÏÇنو كې پرتې íÏ څرګند Ñæته Çæلى

Çړå له پوهې æÇ خبرتيا څخه كولى شو په ډېرې  نو له Ïې Çمله Ï يوå هېوÏ ÏÇ سيمه ييز طبيعت æÇ څرنګوÇلي Ï څرګندې بڼې په
æÇ سيمه ييز طبيعت ÏÇيو بل هېو Ï سانۍÇ منځتهÇÑ ېæسانتياÇ نو په مطالعه كې همæÏÇهېو æÑنو Ï æÇ æټكل كړÇ لى سمÇڅرنګو 

íكو. 
مهمو ځانګړنو څخه بې برخې ìÏ. ځكه Ï  نو هغه ټولوßÇ¡ چې Ïغه ډáæ معلوماæÇ Ê مهاÑتونه نه لرÏ ¡í يوæ åړ ټولوßÇ له

 .په ناببرå بريد هكې پكې كړæÇ í پر هغوì برالسى شي Ïغو معلوماتو په لرلو كولى شي Ï خپل Ïښمن لښكرې
åÑخپل پنډغالي ((كيمپ)) لپا Ï ¡íكې تمې كړ ìمن ځاÇ ځنګلونو څخه په æÇ æÑÇÒ ټاكي¡ لښكرې له جبهæ ìيو مناسب ځا 

åجګړ æÇ íæÑÏæ چېرته لښكرې په ليكو كې æÇ áæپه څه ډ ¡íكړæ نهæښوÑال áæته څه ډ æلښكر  ìځا ãكو ¡áæڅه ډ ¡íكړ áسنبا
åپه جګړ æÇ íكړ æتاÇÑ ښمن څخه كړۍÏ له Ñكې¡ په كومه ال ¿íكړæ كې پرمختګ 

سرå سرå چې مؤÑخينو پرې پېرæÒلي íÏ¡ يوåÏ ÇÏ å چې  ¡ له نوæÑ ستاينوÇ Ï Phillopeomenكيانيانو Çæ Ïكمن فيلوپويمين
åجګړ Ï áسولې پر مها Ï هن كې هغه به تلÐ پرته به يې بل څه ته په æÑچا æندæړÇ Ï جګړې Ï æÇ æ نقشو پر مطالعه بوخت æييز 

¡åپر سيمو ګرځېد ÏÇخپل هېو Ï åسر æخت چې به له خپلو ملګرæ څه æÇ .åæكاÑæ نه ìبه يې  ځا åسر ìله هغو æÇ åېدÑÏ به åياترÒ
Ïښمن Ï هغې تپې پر سر ځاì پر ځاì شوæÇ íæ ì موږ له خپل لښكر سرå په  Ïاليل æيل æÇ پوښتنې به يې ترې كولې¡ چې كه

په حاá كې åÏ¿  موقعيت لرÏ æÇ í پرمختګ يو¡ له Ïې ææÏ ډلو څخه كومه يوÏ å جګړې æÑÇ Ïنو له مخې ښه Ïې ځاì كې تم



شاتګ ته Çړ شي¡ څنګه كولى شو هغوì پسې  څنګه كولى شو پرته له مرګ- ژæبلې پر هغوì بريد æكړæÇ ¿æ كه هغوì پر
خپلو ملګرæ سرÇÑ åبرسېرå كوÏ æÇ á ټولو پېښو په Çړå¡ چې ممكن Ï جګړې پر  Çæخلو¿ په Ïې توګه يې ټوá نظامي مسايل له

áبيا يې مها ¡åېدÑæÇ نظر åهر يو Ï قت يېÏ ÇÑپه خو æÇ ¡خبرې كولې åسر ìمنځته شي¡ له هغوÇÑ  هه پهæخپله ګر æÇ خپل نظر
ÊثباÇ Ï غو نظريوÏ Ï æÇ ته بيانوله ìتوګه هغو åÏسا åډېر áندې كوÇړæ اليلÏ به يې كافي åÑلپا. 

مخكې په جګړå ييزæ چاæÑ كې ښه فكر كاÏ æÇ åæ لښكرæ مشرí يې تل پر  له هغه ځايه چې هغه ((فېلوپويمين)) مخكې له
سنجولې¡ يا به يې Ï  نو هېڅكله به ÇÏسې پېښه نه ÇÑمنځته كېدå چې هغه به له æړÇندې Ñæته چاåÑ نه åæ خپله غاړÇ åخيسته¡

 .íÑÇæÇ الÑ نه Ñæ åæته پيدÇ كړې
په پاã كې  طريقه كې يو ټولوßÇ ته په كاåÏ Ñ چې تاÑيخ æلولي¡ Ï æÇ نومياليو æÇ سترæ څېرæ كړنې Ï تيوÑۍ يا فكرÒæÑ íنې په

ترسرå كړæÇ í څه ډáæ الÑې چاÑې يې كاæÑلي  æنيسي æÇ ځاä پرې پوå كړí چې Ïغو نومياليو Ï جګړې پر مهاá څه ډáæ كړنې
 .íæÒÑÇæ¡ چې له ماتې څخه مخنيوÏ æÇ ì فتحې تقليد يې æكړÏ ¿íÏ í هغوÏ ì فتحې æسايل æÇ ماتې علتونه

هغه ìÏ ÇÏ چې له  .بل كاÑ هم شته چې بايد ترسرå يې كړÇÏ æÇ í كاÏ Ñ لرغوني پېر نومياليو هم كړìÏ ì پر Ïې ټولو سربېرå يو
Ï ټاكي¡ بيا يېæ نمونې په بڼه Ï åڅخه يو æنومياليو څېر æÇ يخيÑټولې كړنې¡  تا íې نوميالي سړÏ Ï æÇ íكړæ كړنو تقليد

 æنيسي Ï æÇ خپلو ټولو كاæÑنو Ï سرمشق په بڼه يې æكاÏ .íæÑ بېلګې په توګه لوì سكندÑ برياæې Ï æÇ ژæند پېر تل په نظر كې
 .لوì كوÓæÑ تقليد كاåæ به بيا Scipio Ï تقليد كاãæÑ Ï ¡åæ قيصر به له سكندæÇ Ñ سيپيو Achilles تل Ç Ïكيلس

äيخ چې ګزېنوفوÑهغه تا Ñسكند ìلو Ï ßكه څو Xenohone چې كړنې يې  كښلى íÑګوæ ند كې بهæسيپيو په ژ Ï ¡لوليæ ìÏ
 Ï æÇې كړنو Ï هغه جالá¡ سترتوæ æÇ Èياړ څومرÒ åياÊ كړæ ì. په پاß لمنۍ¡ Ï ¡ÈÏÇ لوì كوÓæÑ سرå څومرÑæ åته æې

ګزينوفوä يې Ï Ïې ځانګړنو  مهربانۍ¡ سخاæÇ Êæ نوæÑ ځانګړنو كې يې له لوì كوÓæÑ سرå بشپړ Ñæته Çæلى ÑÏلوÏ¡ چې
åÏ ستاينه كړې åډېر. 

ßÇټولو Ñچې يو هوښيا åÏ Ñپاتې نو په كا åÑبېكا áسولې پر مها Ï بيا åنيسي¡ په تېرæ كې ãبير په پاÇتد æÇ Êترتيبا áټو ÇÏ  نه
برالسى شي æÇ كله چې بخت پاڅوä  شي æÇ غفلت æنه كړí بلكې له سولې څخه بشپړå ګټه پوÑته كړí چې پر ټولو ګوÇښونو

Ï بخت åړæنا Ï æÇ íلرæ ìÑندې يې تياÇړæ په ¡íپرې كو íېږÑÏæ ندېÇړæ يرغل په.  

 
  پنځلسم څپركى

 
 ټولوÇكي ستايل كېږí يا پړ بلل كېږÏ í هغو ځانګړنو په Çړå چې له Çمله يې æتلې څېرې په تېرå بيا

 
Ï ßÇيو ټولو Ï سېدلى چېÑÇÑ ختæ ېÏ Ï ÓæÇ  ãبايد كو åسر æملګر æÇ لسæ چې له خپل ¡ãكړæ څو خبرې åړÇ ړيكو پهÇ æÇ چلند

æÇ áصوÇ ¿íعت كړÇمر ÊÇÑمقر 
څه ډáæ چلند خپل كړí¡ چې Ï ستاينې æړ æګرځي åÒ æÇ په  لكه چې پوهېږæ ډېرæ پر Ïې ټكي ليكنې كړíÏ í¡ چې ټولوßÇ بايد

په  ياáæÏ به Òما له خوÏ Ç نوæÑ په Ðهن كې څه ځانښوÏنه تصوÑ كړæÇ í مغرåÑæ به ښكاåÑ شم¡ Ïې باÑæ يم چې Ï Ïې موضوÚ بيا
æÑسه نوæÇ چې تر íæ نو سرچپهæهغو نظر Ï ¡ما نظرÒ كې Úې موضوÏ بيا كله چې په åتېر íÏ íندې كړÇړæ. 

مينه íæ áÇæ ګټه ترې پوÑته كړí. نو ښه به íæ ÇÏ چې تر  خو Òما موخه تل ÇÏ Ïسې مطالبو ليكل íÏ چې كه څوß يې Ï لوستلو
 غوÇæ åÑلى Ñæكړã. ځكه نوæÑ يو شمېر جمهوæÇ íÑ سلطنتي حكومتونه Ï خياá په نړۍ كې تصوÏ åÑ موضوÑ Úښتيني ÇړÎ ته

æÇ íمنځته شوÇÑ íÏ نه áæښتيني ډÑ چې هېڅكله په ¡íÏ íسې يې مجسم كړÇÏ æÇ íكړ ÑنځوÇ  ځكه په كومه .íÏ نه چا ليدلي
كړí¡ ډېر توپير سرå لرæÇ í هغه څوß چې په خپل چلند كې له هغې  طريقه چې بشر ژæند كوæÇ í په كومه طريقه چې بايد æيې

هغه څوß چې په  Ñæته لرæÇ ¡í بايد æې كاíæÑ¡ غفلت كوí¡ خپلې تباهۍ ته الíæÑÇæÇ Ñ. نو له Ïې Çمله طريقې څخه چې Çړتيا
منځ كې چې ÒياÑ äسونكي íÏ¡ له منځه ځي. ځكه نو يوå  ټوله Ñښتنولۍ æÇ پاÒ ßړå هر يوå كاÑ ته مال تړí¡ ډېر ژÑ به Ï هغو په

 څوكۍ كې پاتې شي¡ حتمي åÏ پوíæ å¡ چې له ښېګڼو پرته بل څه كولى شي¡ يا ÇÏ چې Ï ټولوßÇ لپاåÑ چې غوÇړí په خپله
 Çړتيا پر æخت له خپلو نېكو Çعمالو كاÇæ Ñخلي æÇ كه ترې تېر شي¿

Ï چې åÑې لپاÏ Ï ÎړÇ ښتينىÑ ې يېÒÇيو æÇ æيو څنګ ته كړ Êبې بنسټه خياال åړÇ كړنو په Ï ßÇيم ټولې هغه  يو ټولوÇæ ¡æڅېړæ
په لوړæ څوكيو كې áæ¡ يو به يې سخي æÇ æ بل بخيل¡ يو  سترې څېرې چې تر Ïې Ïمه ستايل شوí¡ په تېرå بيا هغه Çæكمن چې

¡åÒبل بېكا æÇ (حريص) منÒپر به كا æÇ ÑÇÏفاæ بل به يې ¡åېدÑÏ پر ژمنه نه æÇ æ فاæ يو به بې ¡ìندÇسو åړÒ الړ  يو ظالم بلæ ژمنه



يو چړچماæÇ Ñ بل پاß لمنى¡ يو خوÇخوږæ  æÇ ì¡ يو به ښځنوæÇ ß بې Òړæ å¡ خو بل ÒړÑæ¡ يو به ÏæÏياæÇ á بل به بې ډبه¡
æÇښتونكى¡ يو æÑÏند æÇ بل سپك¡ يو ÏيندæÇ åÑÇ بل بې ګرæهې æÇ بېدينه Ñ  æÇښتينى¡ بل ټګماæÇ Ñ چاالß¡ يو ټينګ æÇ بل

 .نوÑ همدÇسې
ÑÏلوæÏنكى íæ¡ بې له شكه چې ټوá به يې ستايي. خو  پوهېږã هر څوß به æ ÇÏمني چې كه يو ټولوÏ ßÇ ټولو پوÑتنيو ځانګړنو

 په بشپړå توګه ÑÏلوÇÏ æÇ áÏ چې هر يو Ï موقع پر æخت Ñعايت كړÏ ¡í بشر تر æسه پوÑته څرنګه چې Ï Ïې ټولو نېكو ځانګړنو
íكوÑæ نه åÒجاÇ ÇÏ ضعهæ بشر Ï ځكه ¡åÏ. 

ÊياÒ ßÇټولو Ñيو هوښيا åÏ Ñهغه نو په كا Ï پايله يې æÇ íæÑپاÇÑ ÓحساÇ كركې Ï له هغو ځانګړنو څخه چې æÇ íæ ځانساتى 
íæ¡ له ځانه ÇÏسې ځانګړنې  ÇÑپرځېدíÏ á¡ مخنيوæ ìكړí. همدÒÇÑÇ كه ممكنه Ï Ï íæې لپاåÑ چې خپله څوكۍ يې ساتلې

 .æښيي چې څوكۍ æÇ مقاã يې پرې له السه نه ځي
الÓ پوÑې كړí¡ نو په  Ïې ټولو¡ كه ناæړå حاالæÇ Ê غيرعاíÏ پېښې يې Ïې ته Çړ كړí چې په ځينو توندÇ æعمالو خو سرå له

چې Ï Ïغو Çعمالو Ï ترسرå كولو له Çمله ممكن Ñæسرå  ترسرå كولو كې Ïې هېڅ Òړå نه æهي. æÇ له هغې پړتيا æÇ سزÇ څخه¡
 كه Ç ÇÏعماá ترسرå نه كړí نو Ï خپل هېوæÇ ÏÇ مقاã په ژغوÑلو كې به له ډېرæ ستونزæ مخامخ شي¡ هم هېڅ æنه æيرېږí¡ ځكه

 .سرå مخامخ شي
شي چې ځينې Çعماá¡ كه څه هم يوå ښېګڼه ښكاíÑ¡  نو ÓæÇ كه ÇÏ موضوÚ په بشپړå پاملرنه Ï æÇقت æڅېړá شي¡ نو جوته به

Ï شي نو åځانګړنې¡ كه څه هم په  خو كه په پرله پسې توګه ترسر æÇ áعماÇ Ñځينې نو Çله بلې خو .íپه تباهۍ تمامېږ ßÇټولو
åته به ډېر ظاهر ßÇشي¡ نو ټولو åله  كې ډېرې بدې برېښي¡ خو كه په پرله پسې توګه ترسر æÇ íپه برخه كړÑæ برياليتوبونه

  .ګوÇښونو به يې æساتي
  شپاړسم څپركى

 
 

åړÇ بخيلۍ په æÇ Êæسخا Ï ßÇټولو Ï 
 

ټولوßÇ سخي æپېژندá  ياæÏ شويو ځانګړنو څخه Ï لومړنۍ په Çړå خبرې پيل كړæ¡ نو Çæيم ښه به íæ چې يو كه له پوÑتنيو
ìپر ځا Êæكه سخا. íسوÑ äياÒ پرته له شهرته هغه ته Êæنه شي  شي¡ خو سخا åÑپه كې مشهو æÇ شي áæÑكاæ په موقع هم æÇ

 ټولوÏ ßÇ بخيل په نامه توíæ äÑ. نو له همدې Çمله Ï Ïې ځانګړنې لرá په Ïې شرØ چې هر æÇ څوß يې ßÑÏ نه كړí¡ بيا به هم
åÏ ړæ ستاينې Ï åكې ډېر ßÇټولو åمني¡ په يوæ يې ìسړ. 

 په Ïې æپوهوí چې سخي Ç ¡ìÏړ كېږí چې خپله ټوله شتمني په Ïې الåÑ كې æلګوÏ æÇ í خو كه ټولوßÇ غوÇړí ټوá خلك
ماليې æلګوÏ æÇ íخلكو Ï  شتمنۍ له پايته ÑسېدæÑæ æسته¡ Ï Ïې لپاåÑ چې خپل نوæ ãساتي¡ Çړ كېږí چې پر æلس لوړې

الÓ پوÑې كړí چې له الÑې يې پيسې ترالسه كولى شي¡ خو په  مالونو æÇ شتمنيو په æلكه كولو æÇ په بې شمېرå نوæÑ هلو ځلو
حقير  æړÇندې æ Ïلس كركه ÇÑپاæÇ .íæÑ كه نېستمن æÇ تش السى پاتې شي¡ هم Ï خلكو په Ðهن كې Ïې كړäæ ډېر ژÏ Ñ ځاä په

يو څو تنه خوشالوæÇ ¡í ځاä له سختو  معلومېږí¡ په Ïې توګه په خپل سخاÏ Êæ ډېرæ ìلس حق تر پښو الندې كوæÇ í يوÒÇې
پاã شي¡ æÇ غوÇړí چې له Ïې Çعمالو الÇæ Óخلي æÇ خپل چلند ته  ګوÇښونو سرå مخ كوí¡ خو كله چې يې Ïې ګوÇښونو ته

Ï سمالسي ¡íكړÑæ äبدلو íكېږ äÑتو ãغاصب په نو Ï شتمنۍ Ï خلكو. 
ګالي¡ نه شي كولى خپل ځاä مشهوåÑ كړí. له Ïې كبله ښه خبرåÏÇÏ å چې يو هوښياÑ  نو يو ټولوßÇ پرته له Ïې چې Òيانونه æنه

ßÇټولو íæÑمشهو ãبخيل په نو Ï ßÇټولو Ñغه كاÏ كه څه هم ¡íنه كړ ìÏږæÑ äې ځانګړنه ځاÏ لس ته  .پهæ خت چېæ ځكه هغه
áټو ÏÇهېو Ï مله ماليېÇ سپما له Ï ßÇټولو Ï شي چې åلس پر  څرګندæ خپل Ï ې چېÏ نګه پرته لهÑÇهمد ¡íكو åÑلګښتونه پو

په خپله  پر مهاÏ Ï áښمن په æړÇندې ÑÏېدلى شي Ï äÇ æÇ نوæÑ هېوæÏÇنو Ï نيولو æړتيا هم لرæÇ ¡íږæ كوã پېټى كېږÏ íÏ خطر
Ñكا ÇÏ .ګڼيæ تهÑې به يې هم پوÏ تر æÇ íكړæ ÝÇعترÇ Êæپر سخا ßÇټولو Ï لس په  بهæ íډېر Ï ßÇچې ټولو íكو åÑسې ښكاÇÏ

äهغه كسا ÇÏ æÇ خيستىÇ Ñته كاæحق كې له سخا  ((قليتونوÇ )) لږكيو Ï ېÒÇخيستي¡ يوÇ íÏ ترې هېڅ څه نه ßÇچې ټولو íÏ
 .هغوì ته څه نه Ñæكوí¡ ممسك شمېرá كېږí په æړÇندې چې

íÏ¡ چې هېڅ ډáæ سترې كاÑنامې يې نه íÏ پرېيښي¡ پرته له هغو ((ټولوÇكو))  موږ په خپل عصر كې هم ډېر ټولوÇكي ليدلي
 .په نامه مشهوáæ Ñ¡ نوÑ ټوá له ماتې سرå مخ شوíÏ í چې Ï بخيل



Êæپه سخا äځا Óيم پاپ جوليوæÏ  غه څوكۍ يېÏ سته له هغې چېæÑæ خو ¡íسوÑæ äپاپ څوكۍ ته ځا Ï كړ¡ چې Ñمشهو
جګړې په æÇږæÏ كې  كړå¡ نوÑ يې هڅه نه كوله چې په Ïې ځانګړنو مشهوÑ شي Ï æÇ فرÇنسې له ټولوßÇ سرå يې Ï ترالسه

 .څخه چې مخكې يې سپما كړې æې پوåÑ كړ هېڅكله پر æلس ماليې æنه لګولې Ò æÇياترå لګښت يې له هغو Òېرمو
ځانګړنه مشهوÑ كړìæ ì¡ هېڅكله به يې په هغو جګړæ كې¡ چې پيل كړې يې  كه Ç Ïسپانيا æÇسني ټولوßÇ ځاÏ ä سخاÊæ پر

Ïښمن له ګوÇښه  æې ترالسه كړې. ځكه نو كه يو ټولوÏ ßÇ خپل æلس له لوټولو ډډæ åكړí¡ خپل هېوæ Ï ÏÇې¡ برياæې نه
لوټماÑۍ څخه ځاæ äژغوÑلى شي æÇ نوÑ نه Ñæته  æژغوíÑ¡ خپل ځاä له حقاæÇ ÊÑ بېوÒلۍ خالÕ كړí¡ له Ïې æÑæسته له

Êخپل شهر Ï بخيل په توګه Ï بايد ¡íړكېږÇ نه ساتيæ كې åړÒ نديښنه پهÇ. 
ìنكى يې په پاæچې لر ìÏ له هغو ځانګړنو څخه Êæته  سخا (( ستعفاÇ )) خيستنېÇ Óڅخه ال ãكۍ له مقاÇلوÇټو Ï كې

كې  يو عيب يا نيمګړتيا åÏ¡ خو بيا هم ټولوßÇ ته Ï حكومت كولو Ñæ ÓæكوæÇ í په خپله څوكۍ Çړباسي¡ æÇ بخيلي كه څه هم
 .يې ساتي

Çمله ÇمپرÇتوÑۍ ته Ñæسېد æÇ ګڼ نوÑ ځكه  Ï خپل سخاæÇ Êæ بخشيشونو له Caesar كه څوÇææ ßېي چې ((ãæÑ Ï)) قيصر
Ä Ñمشهو Êæچې پر سخا áسېدÑæ څوكيو ته æلوړ.  

ټولوßÇ ياست¡ سخاÊæ تاسو ته ÒياåÒ  ä ځوÑæ ÈÇكوã چې يا خو تاسو ټولوßÇ ياست æÇ يا غوÇړÆ چې ټولوßÇ شئ. كه تاسو
سخياæ äګڼل شئ. ãæÑ Ï قيصر هم Ï هغو له ډلې څخه æ چې غوښتل  Ñسوí¡ خو كه چېرې غوÇړÆ ټولوßÇ شئ¡ نو Çړينه åÏ چې

لګښت كم  خو كه Ï Ïې څوكۍ له ګټلو æÑæسته يې ÇÏ بهير äÇæÑ ساتلى ìæ¡ مانا بې له Ïې چې خپل .يې Ç ãæÑ ÏمپرÇتوÑ شي
 .يې له تباهۍ سرå مخامخ شوìæ ì كړí پر ãæÑ يې حكومت كړãæÑ Ï ¡ìæ ì ټوá هېوÏÇ به يې äÇÑæ كړæÇ ì حكومت به

äچې ډېر خلك كه څه هم سخيا íكړæ Ñټينګا ßنامې هم  كه څوÑيې ډېرې لويې كا æپه خپلو لښكر æÇ áكي شوÇټولو áبلل كېد
íæ يا Ï  ځوÈÇ كې Çæيم چې هغه شتمني æÇ مالونه چې يو ټولوßÇ يې لګوí¡ يا Ï ټولوßÇ خپله شتمني ترسرå كړې¡ åÒ په

¡íæ عيتÑ Ï غه شتمني يې خپله ياÏ يو. كهÏپر Ï يا æÇ íæ áعيت ماÑ Ï ßÇيو  ټولوÏپر Ï كه æÇ خليÇæ Ñله بخيلۍ څخه بايد كا
 .ته Çړتيا نشته æÇ بايد Ï سخاÇÏ Êæ موقع له السه Ñæ نه كړí شتمني íæ بيا نو هېڅ ډÑ áæخې æÇ بخيلۍ

نوæÑ څخه په  لښكر مشرí پر خپله غاړÇ åخلي Ï Ï æÇې لښكر ساتنه Ï لوټ تاالä¡ تاړßÇ¡ شوكو æÇ له هغه ټولوßÇ چې Ï خپل
æÇ مالونو په لګولو كې سخاæ Êæكړí¡ كه نه  Ò ÑæÒياتي Ï قلنګ په Çخيستلو كوí¡ ښكاåÏ åÑ چې بايد Ï Ïغه ډáæ شتمنيو

شتمني چې نه په ټولوæÇ ßÇ نه هم Ñعيت پوÑې Çړæ åلرí¡ ټولوßÇ كولى شي Ï  لښكرې به Ï خپل مشر مالتړ æنه كړæÇ .í هغه
¡ÓæÑكو ìبل لو Ï لته تاسوÏ ې چېÏ په ÇÏ . بښيæ خلكو ته áæنه ډÇÏÇÒÇ په څېر يې په Ñسكند æÇ قيصر  Êæسخا áچا پر ما

ستاسو Ï خپلې شتمنۍ بېځايه لګوíÏ á چې Òياä  نوÑ يې هم ډېرÇÏ .íæ يوÒÇې Ï كوÆ¡ ستاسو قدæÇ Ñ قيمت نه لږíæ بلكې
íسوÑÑÏ. 

تاسو  پرتله تاسو ژÑ كمزæÇ íÑæ بې æسه كوí. مانا شتمني مو په چټكۍ ضايع كوí. ځكه كله چې سخاÏ Êæ نوæÑ ځانګړنو په
السه ÑæكوÆ¡ چې په Ïې توګه  پر سخاÊæ بوخت ياست¡ خپل ټوá هغه Óæ¡ چې بايد تر پايه خپل سخاÊæ پرې æساتئ¡ له

ÒÑÇښته ښكاÆÑ. كه æغوÇړÆ چې ÏÏې مخنيوæ ìكړæÇ Æ خپل  بېوÒلي æÇ تش السي كېږæ Ï ¡Æلس په نظرæنو كې حقير æÇ بې
يې  خپلې ځانپالنې ته Ñæ åÏæكړÆ¡ په Ò ÑæÒياتي Ï نوæÑ مالونه Çæخلئ æÇ په ÇÏÇÒÇنه ډáæ سخاæ Êæساتئ¡ نو Çړ كېږÆ چې

íخوند äترې ځا ßÇبايد ټولو æÇ íمخامخ كو åتاسو له كركې سر ãغه ګاÏ چې ¡Æلګوæ ساتيæ. 
هوښياíÑ په Ïې كې åÏ چې Ï بخيلۍ شهرÊ ته  بخيلي كه څه هم Ï غندنې æړ åÏ¡ خو æ Ïلس په Òړæنو كې كركه نه ÇÑپاíæÑ. نو

ګرځي¡ خو Ï خلكو كركه نه ÇÑپاíæÑ¡ نه ÇÏ چې Ï سخاÊæ پر ځانګړنه Ï  غوÇæ åÑلى Ñæكړá شي¡ كه څه هم Ï غندنې المل
Ï په لټه كې Êهنونو كې كركه شهرÐ خلكو په Ï åسر åشئ¡ چې تاسو ته له غندنې سر Ñپه نامه مشهو Ñيو لوټما íكو Çهم پيد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ææÇلسم څپركى
 
 

åړÇ په íسو åړÒ æÇ íتېر Ï ßÇټولو Ï  
 ÇÏ ¿ìÏچې كوã يو ښه

¿åېرæ كه ترې æÇ åÏ مينه ښه åسر ßÇټولو 
 

æÇ  لړۍ څخه Ï يو شمېر نوæÑ په Çړå خبرې æكړæ¡ نو Çæيم چې هر ټولوßÇ بايد تل Òړå سوÇند كه Ï تېرæ شويو ځانګړنو له
 .پوÑته نه كړí بښونكى íæ نه سخت Òړì¡ خو بايد تل يې پاíæ ã چې له Ïې Òړå سوí يې څوß ناæړå ګټه

æÑمانيا كې سوله ټينګه كړæÇ å يوÇæلى يې æÑæباښه. كه  كه څه هم سيزÑÇ بوÑجيا په بېرحمۍ مشهوæ Ñ خو Ï هغه تېرí په
ìسړ ÇÏ ¡æكړæ نه بلل حقيقت ته پاملرنهæ äې هوډ چې ظالماÏ ېنسيانو پهÑځكه فلو ¡æ ìندÇسو åړÒ ېنسيانو څخه ډېرÑله فلو 

 .شي ښاÇ Ï Ñړæپېچ æÇ خپل منځي Ïښمنيو له Çمله ړنګ Pistoia شي¡ پرېښوåÏ چې Ï پيسټويا
په تېرå بيا هغه æخت چې خپل æلس پرې يو  .نو ټولوßÇ بايد Ï ظالم Ï ځانګړنې څه پرæ Çæنه كړí چې نسبت به يې هغه ته æشي

كله چې ګډæډۍ æÇ ناÇمنۍ Ï څو ګامونو په پوÑته كولو له منځه يوسي æÇ  موټى¡ مطيع æÇ ځانته æفاæ ÑÇÏساتلى شي. ځكه
¡íمله يې سوله ټينګه كړÇ له íسو åړÒ ډېر Ï íÏبلل شي¡ چې پرېږæ بښونكى æÇ ندÇسو åړÒ ې به ډېرÏ ړ  ترæÏæړÇ æÇ ډۍæګډ

æژنو¡ چوÑتاالä¡ شوكو ÇÏ æÇړæ بدá شي. ځكه Ïغه  ÇÑمنځته شي æÇ په پاì كې يې Ï سولې æÇ ټيكاæ ځاì په بشپړå بې نظمۍ¡
سبب كېږí. خو هغه سختۍ چې Ï ټولوßÇ له خوÇ ترسرå كېږí¡ يوÒÇې څو كسانو ته  ګډæډۍ æÇ بې نظمۍ Ï ټوæ áلس Ï ژæبلې

 .íæ متوجه
åÏ چې Ï بېرحمۍ له Ïې توÑ څخه ځاÏ  ä ټولوÇكو له منځه بيا Ï هغه چا لپاåÑ چې نوÏ ìې څوكۍ ته Ñسېدلى íæ¡ شونې نه

íæ ßښونو ډÇله ګو ÏÇهېو ìساتي¡ ځكه نوæ. 
 .كوí چې سلطنت يې نوÄ ì پر خوله Ï خپل پېر تېرì پر ځاì بولي Ï æÇليل æړÇندې Dido چې Ï ډيډæ Virgil æيرژيل لكه

�Res dura, et regni novitas me talia cognut 
Moliri, et late Fines Custode tueri 

ìنو æÇ تخت ìيو نو ¡Ýتقدير برخال æÇ هيلې Ï ماÒ  ßÇځو áخپل ټو åÑلپا ÚفاÏ Ï څخه æړباسي چې له خپل قلمرÇ ما ÏÇهېو
 .هېوÏÇ پولې په Ïې بېرحمۍ æÇ سخت Òړيتوæ Èساتم æكاÏ æÇ ãæÑ خپل

Ñبايد نه ډېر ژ ßÇټولو ìشي بلكې  نو يو نو ÑÇډæ ښونوÇچې له ګو íæ سېÇÏ نه æÇ سانۍ تحريك شيÇ نه په ډېرې æÇ íæ ìÑæبا
Ï هغه ÏعتماÇ سې چې نه ډېرÇÏ ¡ې پر مخ بوځيÑې خپلې چاÑپر يوې ګډې ال ÏعتماÇ æÇ ØحتياÇ  Çæساتنې بې پر äله خپلې ځا

 .Òياتي Ò Ïغملو نه íæ كړæÇ í نه ډېرå بې باæÇ íÑæ بدګماني هغه ÇÏسې كړí چې
ßÇټولو åيا له يوÇ چې íته كېږÑپوÇÑ پوښتنه ÇÏ كې ìې ځاÏ شي¿ پهæ ترې åېرæ چېÇÏ كه æÇ åÏ مينه ښه åسر 

ßÇچې ټولو ìÏ سېÇÏ ÈÇې پوښتنې ځوÏ Ï  په ìيو ځا åېرې سرæ خو څرنګه چې نه شو كولى مينه له .íæ برخمن æړÇæÏ بايد له
åله مينې څخه يو åېرæ ټاكو¡ نوæ åڅخه يو æړÇæÏ سې شي چې لهÇÏ نو كه ¡æكړ åغونډÇÑ كې íسړ  íخوند æÇ åڅو ځلې بې خطر

åله خطر ¡ÑÇښتونكى¡ غدæÇ ¡åناشكر áæځكه بشر په ټوليز ډ .åÏ  شخصي ګټو په فكر كې Ï تل æÇ لوكې هڅاندÑژغو äپه ځا
چې  ÇستفاåÏ كوæÇ í تاسو ګټه ÑÑæسوÆ¡ په æړÇندې مو æفاæÇ ìÏ ÑÇÏ په Ïې æخت كې تياíæ ìÏ Ñ¡ تر هغو چې له تاسو څخه

Çړتيا Ñæته æنه لرÆ¡ خو چې ÒÇ Ïموينې  خپل ځاä¡ شتمني¡ ژæند æÇ خپل æÇالÏ تر تاسو ځاÑ كړí¡ په Ïې شرØ چې تاسو بېړنۍ
áړتيا پېښه شي¡ ټوÇ ته ìهغو æÇ íسېږÑæÇÑ ختæ íېږÑÏ ندېÇړæ ستاسو په æÇ íæړÇ مخونه. 

æÑال æÑچې له نو ßÇې كبله هغه ټولوÏ له  .íكمني ړنګوÇæ هي¡ خپلهæ åپر ژمنو ډډ ìهغو Ï ېÒÇيو æÇ íڅخه غفلت كو æÑچا
ÇÑمنځته كېږí¡ بې له شكه چې  ملګرتيا چې Ï ښو ÇفكاæÇ æÑ سترتوÈ له الÑې نه بلكې Ï سوغاتونو æÇ پيسو له الÑې ځكه هغه

Ïغه æÏستي ډÇډمنه نه Ç Ï æÇ åÏړتيا پر مهاá ډډå نه شي پرې æهل  Ï يو چا Òړå پرې ګټل كېږæÏ æÇ íستي ÇÑمنځته كېږí¡ خو
ìكېد. 

مينه Ñæسرå كېږí¡ لږ Òړå  چا په پرتله چې æېرå ترې كېږí¡ له هغه چا سرå په ÑÏغلتيا كې چې Òړå سوÇندæÇ íæ ì خلك Ï هغه
Çæسطه ساتل كېږÏ æÇ í بشر مجاÒ ته په پاã سرÏ åغه Çړيكى له خپل  æهي. ځكه مينه Ç Ïړتيا æÇ مجبوÑيت Ï يوå ناÒكه Çړيكي په

پوÑې تړلې  شخصي ګټې په تحريك شلېږí¡ خو æېرå تل Ï هغوì په Ðهن كې Ï æÇ íæ سزÇ په æړÇندæينې ÑÇæ سرå سم Ï يوې
íخت نه شلېږæ ړيكى هېڅÇ ÇÏ چې ¡åÏ. 



له æېرې څخه په ÇÏسې هوښياÑۍ كاÇæ Ñخلي¡ چې كه ځانته محبوبيت جلب نه كړí¡ خلك  په هر حاá¡ يو هوښياÑ ټولوßÇ بايد
كېږæÇ í تر هغې په ßÇæ كې پاتې  هم ترې æنه كړí. كله چې له يو چا څخه æېرå كېږÏ æÇ í كركې æړ هم نه íæ¡ ښه Òغمل كركه

íæ غزæلى¡ خو كه چېرې Ïې ته Çړ íæ چې څوææ ßژني¡ æژنې  كيدì شي¡ چې Ï خپل æلس شتمنۍ æÇ ناموÓ ته يې الÓ نه
¡Êæيې بايد سم قضا åÑلپا íلرæ åسر äعلتونه له ځا æÇ اليلÏ ښانهæÑ. 

شتمنۍ ته الæ Óنه غزíæ¡ ځكه خلك Ï پالÑ مړينه هېرíæ¡ خو له پالÑæ åÑپاتې  پر Ïې ټولو سربېرå¡ ټولوßÇ بايد æ Ïلس
هغه چا چې يو ځل Ï نوæÑ پر  له Òړæنو نه æځي. æÇ هسې هم Ï خلكو Ï شتمنيو æ Ïلكې لپاåÑ پلمې څه لږ نه íÏ. ځكه شتمني يې

سرå لرæÇ í بيا بيا يې æلكه كوí¡ په ÇÏسې حاá كې چې æژنو æÇ  شتمنيو æÇ شوكو ÇÏړæ ژæند كړíæ ì¡ تل كافي Ïاليل له ځانه
åÑينې تويولو لپاæ Ï مانا بيا بيا ¡íلوېږ åÑله كا Ñهغه هم ژ æÇ íكېږ áاليل موندÏ ګوتو په شمېر Ï ېÒÇلى يوæÑيې نه شو كا. 

شمېر لښكرې الÓ الندې íæ¡ هېڅكله بايد Ï تېرí له  خو كله چې يو ټولوßÇ له خپلو لښكرæ سرå يو ځاæÇ íæ ì يا يې ګڼ
 æېرæ åنه لرí بلكې Ï Ïې ځانګړنې په æړÇندې بشپړå بې Çعتنايي æښيي. ځكه Ï يو لښكر نسبت څخه چې هغه ته به Ñæكړá شي¡

تنظيم كړÏ æÇ í هرې ستونزمنې  مشر¡ چې په Ïې ځانګړنه مشهوÑ نه íæ¡ نه شي كولى لښكرې يو موټى æساتي يا يې Ïندې ته
áهانيبا Ï .íچوÇæ Ñيې په كا åÑپېښې لپا Hannibal Ï  ¡ګڼ شمېر لښكرې ºíلر Êډېر شهر åغه يوÏ نامو له منځهÑعجيبو كا

چې په بهرني  الندې æې¡ په بېالبېلو ملتونو پوÑې يې ÇړÑÏ åلوæÇ åÏ ټوá په Ïې نيت Ñæسرå تللي áæ چې Ï هغه تر قوماندې
Þپه منځ كې نفا æلښكر Ï ځېÇخو بيا هم نه يو .íكړæ كې جګړې ÏÇندې څه  هېوÇړæ په ßÇټولو Ï نه يې æÇ ¡ته نه شوÑپوÇÑ

æÇ ماتې ¡íبر Ï بلكې åÏښوæ سخت  نافرماني æÇ هغه بېرحمۍ Ï ټوله ÇÏ چې ¡áæ الندې äتر فرما áيې هم ټو áشاتګ پرمها Ï
ÈړيتوÒ هنونوÐ په æلښكر Ï ÑÇÏغه سرÏ ÈړيتوÒ سخت æÇ تياÑæړÒ هغه بې پولې Ï .تل په څېر  پايله ګڼلى شوÇ åسې يوÇÏ Ï كې

æÇ لهæتېر åېرæ هغه Ï نو كېæړÒ چې هم يې په æ ìكړ ÑنځوÇ æ ړæ íæناÑÏ Ï هم. 
Ï نو ¡ìæ نه Ñمشهو ÈړيتوÒ سخت æÇ ې بېرحمۍÏ په áې  خو كه هانيباÏ Ï نېكو ځانګړنو به æÇ فضيلتونو æÑنو åهغه بې شمېر

 .نه ìæ كړې Çغېزې په ÇÑمنځته كولو كې بسنه
åيو ÇÏ ¡نامو ستاينه كړېÑكا Ï هغه Ï النو چې كلهÇليكو æېنى  لنډنظرÒÇيو Èبرياليتو Ï ځانګړنو æÑنو Ï هغه Ï ځانګړنه¡ چې

 æÇÑ Scipioستې. ÇÏ چې له Ïې ځانګړنې پرته به Ï هغه نوÑ فضيلتونه بې Çغېزې شوÏ ¡ìæ í سيپيو علت ìÏ¡ تر نيوكې الندې
æÇ ې يو نوماندÑæÏ خپلې Ï چې ÇÏ ېÒÇيخ  په پېښه كې يې ليدلى شو. سېپېو نه يوÑبشر په تا Ï بلكې íشخصيت ګڼل كېږ åÑغو

چې په Çسپانيا كې æ¡ لښكرÏ æ هغه په æړÇندې پاڅوæ äكړ Ï æÇې پاڅوÏ ä هغه له  كې هم ځانګړì ځاì لرí. خو سرå له Ïې كله
Ñæكړې åæ چې له لښكريزÒ  æياتې مهربانۍ æÇ نرمښت پرته كوã بل Ïليل نه ÑÏلوÏ. ځكه لښكرæ ته يې ÇÏسې خپلوÇكي Òښتې

 ځانګړنې په لرلو سرÏ ãæÑ Ï å سنا په ناسته كې فابيوÓ ماكسيموÓ مقرÇÑتو Ç æÇصولو سرå نه åæ برÇبرÏ æÇ ¡å همدې Çخالقي
Fabius Mximus پر هغه äبيا چې كله لوكريانيا .íÏ لښكرې يې فاسدې كړې ãæÑ Ï چې åæلګاæ Ñتو Locrians يو Ï  شمېر

íتېر æÇ ظلم Ï ¡Ä صاحب منصب تر قوماندې الندې åيو Ï هغه Ï چې ¡Çله خو æكړ  لښكرÑæ Ñې تېريو پوÏ Ï هغه نه ¡áشو Ñښكا
سزÇ محكوã كړ. Ï هغه Ï Ïې بې Çعتنايۍ علت هماغه نرمښت Ò æÇړå سوæÇ  ì نه يې خپل Ïغه صاحب منصب په Ïې سرغړæنه په

نيونې پرځاÇÏ ì ښه åÏÒ  ډېرæ خلكو Ï نوæÑ پر تېرæتنو Ï ګوÊ�پر مهاá چې يو چا Ï هغه مالتړ كاææ ¡åæيل:  Ï .Ä سنا Ï غونډې
¿íكړæ ìمخنيو áæتنو څه ډæچې له خپلو تېر íكړ�. 

نوã له منځه تللى ìæ¡  په Ïې حاá پاتې æÇ ìæ قوماندå يې په الÓ كې ÑÏلوæÑÇ ¡ìÏمرæ به يې Ïغه سترتوæÇ È نېك كه سيپيو
Ï چې ÇÏ ېÒÇنه يو ¡æ كې ßÇæ سنا په Ï ساتل شو  خو څرنګه چې هغه خپلهæ سې پټÇنكى طبيعت همدæسوÑ äياÒ غهÏ هغه

 .æÑæباښه بلكې هغه ته يې يو ډæ áæياړ هم
خلك مينه په خپله خوښه æ æÇېرÏ å ټولوßÇ په هغې  خو كه بېرته Ï مينې æ Ï æÇېرې سوáÇ ته æګرځو¡ Ï åÒې پايلې ته Ñسېږã چې

 .ÇړÎ ټينګ كړí¡ چې په خپل الÓ كې يې ìÏ¡ نه هغه چې Ï نوæÑ په الÓ كې íæ كوí. نو يو هوښياÑ ټولوßÇ بايد هغه
  .پاíæÑ چې مخكې مو هم ياæÏنه æكړæÏ ¡åمرÏ åې æكړí چې æ Ïلس كركه Ï ځاä په æړÇندې æنه خو لكه

  Çتلسم څپركى
 
 

 ټولوßÇ بايد خپله ژمنه څه ډæ áæساتي¿
 

كې څومرÏ å  ځانګړنې لكه æفاíÑÇÏ¡ سپېڅلتوæÇ È له چاالكۍ æÇ چل áæ څخه ځاä ساتنه په يوå ټولوßÇ ټوá مني چې



تېرې شوې íÏ ښيي هغه ټولوÇكي چې Ï خپلې  ستاينې æړ íÏ¡ خو سرå له Ïې Òموږ تجربې æÇ هغه پېښې چې Òموږ په æخت كې
پوهې يې Ï غلبې ÒÇÑ يوÒÇې ÑÏغلي æÇ چاالكي ګڼلې åÏ¡ ستر كاæÑنه يې سرته  ژمنې په ساتلو كې پابند نه Ï æÇ æ نوæÑ پر

æÇ íÏ سوليÑ ښتينولۍ څخهÑ يې په معامله كې له åسر æÑچې له نو åæ ښه åپايله يې تر هغو كسانو ډېر ìÏ خيستىÇ Ñكا. 
كولى شئ: يو Ï قانوä له الÑې æÇ بل Ï ځوßÇ يا Ò ÑæÒياتي  نو تاسې بايد پوå شئ¡ چې موخې ته Ñ Ïسېدæ لپاåÑ پر ææÏ الæÑ تګ

نو æÏيمې ته Çړتيا  Çنسانانو سرå ښايي æÏ æÇيمه له ځناæÑæ سرå. څرنګه چې لومړنۍ الÑ ډېرå كاÑندå نه åÏ له الÑې. لومړۍ الÑ له
åÏÒ نهæÑكا ìپر ځا æÇ سمه æÑال æړÇæÏÏ بايد ßÇنو ټولو .íكېږ Çلي. لرغونو  پيدæÇÑ نې موقع الستهæÑكا Ï æÑال æړÇæÏ Ï æÇ íكړ

سنټوÏ æÇ  Ñ لرغوني پېر نوÑ ټولوÇكي Achilles ډáæ ټولوÇكو ته ښوáæ شوې¡ چې څرنګه Çكيلس ليكوÇالنو له خوÇ په كنايي
¿áæ íشو áÑته سپا äæچير 

æلرí¡ په Ïې مانا æ چې يو ټولوßÇ بايد Ï ياæÏ شويو ÇæÏړæ خويونو  ÇÏ چې هغوì بايد نيم ÇنساæÇ ä نيم ځناÑæ ښوæنكى
æÇ íكړ åÏÒ نهæÑكا ìخويونه يو له بل پرته نشي پاتې كېد åړÇæÏ غهÏ شي چې åپو. 

ßÇچې ټولو åÑې لپاÏÏ Ï له منځه æÑæځنا Ï خلي¡ بايدÇæ ګټه áæڅخه په بشپړ ډ ìله خو æÑæځنا Ï áæپه څه ډ  íمرÒ æÇ كيدړې
ځاä نشې ساتلى. نو Ï كيدړې خوì بايد æلرí چې  ځانګړتياæې غوåÑ كړí. ځكه Òمرì تل په جاá كې نښلي æÇ ګيدړå له ليوÇنو

äÇچې ليو íæ ìمرÒ æÇ پيژنيæ áجا ìÏ نه Ñهي هوښياæ åپر ځانګړنو ډډ íمرÒ Ï ېÒÇچې يو ßهغه څو .íæيرææ. 
åته الملونه نو كه يوÇندې پرÇړæ ژمنې په Ï يا يې íæ ډېر په ګټه áژمنې ماتو Ï كمن تهÇæ Ñهوښيا  ßÇټولو íæ له منځه تللي Ñنو

 .æساتي نه شي كولى æÇ نه Ñæته پكاåÏ Ñ چې خپله كړې ژمنه
Çنساä په باطن كې ÒياÑ äسونكى æÇ ìÏ له چا  كه خلك په Òړæنو كې پاìæ ß¡ نو Òما Ïغه سال به پر ځاì نه åæ¡ خو څرنګه چې

Ï چې íÏ ړ نهÇ ßنو هېڅو ¡íفا نه كوæ åسر  Ï له خپلې ژمنې څخه ßÇنه ټولو æÇ ښتينى پاتې شيÑ æÇ ÑÇÏفاæ ندېÇړæ په ìهغو
 .لپاÏ åÑ منلو Ïاليلو æ ÏړÇندې كولو څه كمى لرæÇ íښتو

åبې شمېر áمها ÓæÇ Ï تخلف يا له ژمنې څخه  له همدې څخه Ï كوÇټولو Ï عدېæ كلكې æÇ ژمنې åكولى شم چې څومرÑÏ بېلګې
په ښه توګه لوبولى شو¡ پر  Çعتنايۍ له Çمله ماتې æÇ ناچله شوې Ï Ï æÇ íÏغو ټولوÇكو له منځه چې چا Ï ګيدړې Ï áæÑ بې

ته څه ډáæ بدلوÑæ äكړæÇ ¿í بايد په åæÏ مخۍ ÇæÑÏ Ï æÇغو په  ګرæÏ بريالى æتلى ìÏ. خو بايد پوíæ å چې Ï Ïې ځانګړنو بڼې
ìÏږæÑ عا كې ښهÏÇ íæ. 

Ï چې ßيې تېر باسي . نو هغه څو ßچې څو íæÑÇæÇ Ñې ته الÏ تل æÇ íÏ äګاÏتل يې په  خلك سا íæ ېستلو په لټه كېÇتېر
Ñتلو ته تياæچې تېر íكو Çپيد ßسې څوÇÏ كې áچاپېريا íæ. 

ټوá عمر كې Ï خلكو له تېرÇيستلو پرته بل  نه شم كولى له يوې ÓæÇ مهالې بېلګې څخه تېر شم: شپږã پاپ ÇلكسانډÑ په خپل
äګاÏمله هغه ساÇ ېÏ له æÇ ÏلوÑÏ څه هوډ نه áكېد Çكې يې ډېر پيد áځي¡ په چاپېرياæتېر æ Ñچې تيا. 

ښكاÑېدá. خو  پياæړې شوې ژمنې نه Ñæكولې æÇ نه څوÏ ß هغه په څېر Ï ژمنو Ï ساتلو مينه áÇæ هېچا Ï هغه هومرå پر قسم
ژمنو څخه سرغړæنې Ï هغه له هيلو سرå سمې  څرنګه چې هغه Ï بشر فطرÊ په ښه ډáæ پېژندلى æ¡ ټولې تېرÇيستنې æÇ له

 .بريالۍ كېدې
ښوÏلو فن يې په  لپاÏ åÑ ښو ځانګړنو لرá چندäÇ مهم نه Ç .íÏړينه åÏ ÇÏ چې Ï Ïې ځانګړنو Ï تش په نامه له Ïې كبله¡ يوÇæ åكمن

ځانګړنو خاæند æÇ íæ پر هغو عمل æكړí په Òياä يې  ښه توګه íæ åÏÒ. په جرئت æيلى شم كه هغه په Ñښتينې توګه Ï ښو
 نامه ښوáÏ بې له Ïې چې په Ñښتيني مانا يې æلرÑæ íته ګټوÏ .íÏ Ñ بېلګې په توګه: ډېرå تمامېږí¡ خو Ï Ïې ځانګړنو تش په

كې هم همدÇسې íæ¡ خو Ï  ښه åÏ چې سړÒ ìړå سوÇندæ ¡ìفاÑÇÏ¡ خوÇخوږì¡ عاáÏ¡ پر مذهب æالړ ځاæ äښيي æÇ په باطن
متضاæÏ هغو ته Çړتيا پيدÇ شي نو په Çسانۍ æكولى شي  سړí فكر بايد ÇÏسې عياíæ Ñ چې كه چېرې يوÑæ åځ Ï Ïې ځانګړنو

 .æÇæړí چې له سړيتوÈ څخه Ï ځناÑæ خوì ته
كولى ټولې هغه ځانګړنې چې يو څوß پرې قدÑمن  په كاåÏ Ñ ټوá په Ïې æپوهېږí چې يو ټولوßÇ¡ په تېرå بيا نوì هغه نه شي

لپاåÑ چې خپل æÏلت æژغوÇ ¡íÑړكېږí چې Ï صدÇقت¡ ملګرتيا¡ خوÇخوږۍ æÇ  ښكاíÑ تل له ځانه æښيي. كله كله Ï Ïې
Ýۍ خالÑÇيندÏ بخت Ï چې íكړÑæ äچې خپل فكر ته هسې بدلو åÏ ړينهÇ ې كبلهÏ له .íكړ åنه ترسرæÑكا  æÇ توپاني څپې

 .ګرځېدنه يې Ñæته Çړباسي
څخه پرته بل څه په ژبه ÇÑنه æلي¡ ÇÏسې چې كه سړì هغه ææيني æÇ يا څه ترې  نو ټولوÇ ßÇړ ìÏ چې له Ïې پنځو ځانګړنو

Ï ¡íÑæÇæ نه شي¡ په Çته پيدÑæ هېڅ شك هم åړÇ ۍ پهÑÇيندÏ æÇ خوږۍÇفا¡ خوæ ¡íسو åړÒ Ï ßÇستۍ  ټولوæÑæ Ï بيا åتېر



Ï نړۍ خلك په سترګو قضاÊæ كوí¡ نه په الÓ¡ په  ځانګړنې ځاä ښوÏنه له بلې هرې ځاä ښوÏنې څخه ډېر ÒÑÇښت لرí. ځكه
 .ښكاíÏ åÑ¡ په سترګو æيني¡ ډېر لږ خلك كولى شي Ï سړí باطن لمس كړÏ íې مانا چې ډېرì خلك يوÒÇې هغه څه چې

Çصليت څخه خبر æÇ íÏ  ټولوßÇ هسې چې Ï سترګو په مخ كې يې ښكاæ íÑيني æÇ يوÒÇې Ï ګوتو په شمېر Ï هغه له خلك خپل
كوí. ځكه هغوì پوهېږí چې Çكثريت Ï سلطنت له مالتړ  همدÇ لږ خلك هم Ç Ïكثريت له عقيدې سرÏ å مخالفت كولو جرئت نه

íÏ څخه برخمن. 
Ï ېÏ پر åسې محكمه نه شته¡ چې په سربېرÇÏ åيو åÑكو هغو لپاÇټولو Ï بيا åعمالو¡ په تېرÇ نديز  ټولو خلكوÇړæ Ï ìيې سړ åړÇ

íكو Êæنو خلك يې پر پايله قضا ¡íكړæ غوښتنه. 
åÏ Ñنو په كا ßÇهركله چې يو ټولو .íæ نې په فكر كېÑژغو Ï äځا æÇ ېÑæخپلې خا Ï ېÒÇيو ßÇچې ټولو  ßÇæ كولى شي خپلæ

لپاåÑ له هغه ترسرå كېږí¡ په پوåÑ ستاينه ÑÏ æÇناíæ  په خپل قلمرæ كې ټينګ كړí¡ هر عمل چې Ï Ïې موخې Ï السته æÇÑړلو
تايدíæ . ځكه عاã خلك په ظاهرå تېرæځي Ï Ï æÇې نړۍ æÇسېدæنكي هم له همدې عامو  يې په Çړå قضاÊæ كېږæÇ í ټوá يې

 .څخه جوړ شوíÏ í. لږكي په Çكثريت كې هېڅكله Ï پښو ځاì نه شي پيدÇ كولى خلكو
نه كوí¡ خو كړنې يې ÇæÏ Ïړæ  ټولوßÇ¡ چې نه غوÇړã نوã يې ياÏ شي¡ پر æفا æÇ سولې باندې له ټينګاÑ پرته بل هېڅ څه يو�

 ìæ¡ نو له سلطنت¡ ÇعتباæÇ Ñ ښه نوã څخه به يې بې برخې كړì برعكس æÇ íÏ كه هغه له Ïې ځانګړنو څخه يوå هم Ñعايت كړې
æ. 

----------------------  

� Ï ¡æ په ليكنه بوخت Èې كتاÏ Ï ېلېæكله چې مكيا ¡ìÏ يناندÏفر ßÇسپانيا ټولوÇ Ï  هغه Ï خيستلÇ ãنو ßÇسې ټولوÇÏ åيو
æ Ñكا ßښه ډÇله ګو åÑلپا.  

  نولسم څپركى
 
 
 

äبايد ځا áæڅخه په څه ډ ÊÑحقا æÇ ساتي¿ له كركېæ 
 

 :غوÇړã په لنډå توګه په Ïې ډæ áæڅېړã څرنګه چې Ï غوåÑ ځانګړنو په Çړå مو مخكې خبرې æكړې¡ پاتې برخه يې
¡áشو áæÒÑÇæ نه  لكه چې په مخكېنۍ برخه كې همæ ندې كركهÇړæ په äخپل ځا Ï چې íæ ې فكر كېÏ بايد تل په ßÇيو ټولو

هم ممكن له نوÏ  æÑې كاåÑ په مخنيوí كې بريالى شي¡ نو خپله Ïندå يې په ښه توګه سرته Ñسولې åÏ. كه څه پاíæÑ. كه له
 .لرí پړتياÄ سرå مخامخ شي¡ خو له ګوÇښه يې بايد هېڅ æېرæ åنه

لوټماÏ æÇ íæ Ñ خپل æلس شتمنۍ æÇ  لكه چې ææيل شوá يو ټولوßÇ تر ټولو لومړì په Ïې له كركې سرå مخامخ كېږí چې
په ځانګړí ډáæ ډېر له كركې سرå مخامخ كېږí¡ چې بايد له ÇæÏړæ څخه  ناموÓ ته الÓ غځوí. تر نوæÑ ټولو الæÑ له Ïې الÑې

 .ځاæ äساتي
ګڼي æÇ ټولوÇ ßÇړ ÇÏ  ìÏسې íÏ چې كله يې څوß شتمنۍ æÇ نا موÓ ته الÓ نه æÇÑæږíæÏ¡ ځانونه خوښ æÇ سوكاله خلك

ìهغو Ï چې ¡íكړæ سيالي åڅو كسانو له ځانپالنې سر Ï ېÒÇچې يو íسانه كړÇ Ñæ ېÑبه هم بېالبېلې ال ìمخنيو. 
شمېرá كېږí چې بې ثباته¡ سپك¡ ښځنى¡ تنګ نظرì¡ بې تكله æÇ پرېكندæ åنه  يو ټولوßÇ هغه æخت حقير Ï æÇ كركې æړ

æژغوæÇ íÑ هڅه æكړí  يو ټولوßÇ بايد Ï Ïې ځانګړنو په æړÇندې په كلكه مباæ åÒÑكړí¡ ځاä په خوÏ ÇÑقت ترې ګڼل شي. نو
æÇ åنكى¡ پرېكندæغم لرÒ ¡ندæÑÏ ¡كمنÇځو äمعاملو  چې په خپلو كړنو كې ځا æپه ځانګړ åلس سرæ ښيي. بايد لهæ Ñهوښيا

ګرځېدæنكي æÇ íÏ ځاÇÏ äسې مجسم كړí چې څوß يې Ï تېرÇېستلو خياá په Òړå كې  كې ÇÏسې æښيي چې قضاæتونه يې نه
íنه ګرځوæ íترې تېر كړ äنه ځا æÇ. 

Ïغه ګرæهه ÇÑمنځته كړí¡ نو په حقيقت كې يې ځاæ Ï äلس په  كه يو ټولوßÇ په Ïې بريالى شي چې Ï ځاä په æړÇندې æ Ïلس
ìكړ ãمحتر ÊياÒ نظر كې ډېر áæسيسو جوړÏ Ï ندې يېÇړæ په æÇ áپرځوÇÑ íæ ãې كچه محترÏ لس ته پهæ چې ßÇهغه ټولو æÇ 

په نظر Ñæته كتل كېږí¡ له بهر å  خوÇÑ ستونزمن كاìÏ Ñ. همدÒÇÑÇ كله چې په æلس كې محبوبيت æلرÏ æÇ í يوå غوåÑ شخصيت
ßÇنه شي. ځكه يو ټولو ÇÑ سانۍ تر يرغل الندېÇ بل له  به په æÇ Çعيت له خوÑ Ï ننهÏ يو :ìÏ ښونو په منځ كېÇله ګوæډ åæÏ Ï تل



Ï بهر څخه Çنو له خوæÏÇكونو يا هېوÇبهرنيو ځو. 
æÇ æښو لښكر Ï كونو څخهÇمنظمې لښكرې  له بهرنيو ځو æÇ ځكه كه ښې .íكړæ ÚفاÏ متحدينو په مرسته كولى شي æÑÇÏفاæ

نو كوÑنۍ چاÑې هم  كولى شي ښه مالتړí ((متحدين)) ترالسه كړí. كله چې بهرني ÇختالفاÊ په ښه توګه حل شي¡ æلرí¡ تل
ګډې æډې شوí نه æÇ íæ ناكرÑÇۍ په بشپړ ډåÏæ áæ  په خپله سمېږí. خو په Ïې شرØ چې ÑÇæ له مخه Ï Ïسيسو له الÑې Òياتې

 .نه íæ كړې
ãÒكه هغه ګامونه چې ال ¡Ñپر هغه ال æÇ خيستل شيÇæ په ښه توګه ¡åÏ نه كړېæÏما يې په پرله پسې توګه يا æÇ íÏ  چې ما

ÚفاÏ تر هغې چې له خپلې íæ ې ترېنګلې همÑكه بهرنۍ چا ¡íكړæ تګ ¡åÏ لېÏښوÑæ  Ï)) ټÑسپا Ï ¡íæ نه ìڅخه نهيلى شو
 .Ï Ïښمن Ï هر يرغل په æړÇندې به ÑÏېږí ټولوßÇ)) نبيس¡ په څېر چې تفصيل يې مخكې تېر شو¡

بهرنۍ چاÑې ترينګلې íæ¡ بايد ټولوßÇ له هغو څخه¡ چې ممكن په ÇÏخل كې په  خو Ï خپل æلس په Çړå بايد Çææيم: كله چې
په خپل æلس  په جوړæلو بوخت æ íæېرæ åكړæÇ í ټولوßÇ له Ïې Ïسيسو څخه هغه æخت ژغوáÑ كېدì شي چې پټه Ï Ïسيسې

æساتي. Ï Ïې ځانګړí ټكي Ñعايت لكه چې  كې كرغېړæÇ ä حقير نه íæ بلكې ښه Çړيكي Ñæسرæ åلرæÇ í له ځانه يې خوشاله
åÑلپا ßÇيل يو ټولوææ åمخكې مو په تفصيل سر ìÏ ړينÇ ډېر. 

¡íمنځته كړÇÑ íډæندې چې ممكن په سلطنت كې ګډÇړæ سيسو پهÏ Ï ÒÇÑÇهمد  Ï چې åÏ ÇÏ Ñغېزمنه الÇ åيو åÑلپا ßÇټولو Ï
íæ. ځكه څوß چې Ïسيسه جوړíæ هيله يې íæ ÇÏ چې خلك Ï ټولوßÇ پر æژنه خوښ  خپل æلس په منځ كې حقير æÇ كرغېړä نه

خلكو Ï خوشالتيا  چې ټولوßÇ كرغېړä نه Ï Ï æÇ íæسيسې جوړææنكي ته جوته شي چې Ï Ïسيسې په جوړæلو Ï كړí. خو كله
تګالÑې خپلولو ته Òړæ åنه كړí. ځكه Ï Ïسيسه  پر ځاì پر هغوì تېرì كوæÇ í كركه يې ÇÑپاíæÑ¡ هېڅكله به Ï Ïې

پرتې æÇ íÏ لكه څنګه چې تجربې ÇÑ ښوÏلې ډېرæ په Ïسيسو الÓ پوÑې كړìÏ ì  جوړææنكي په æړÇندې بې شمېرå ستونزې
ترسرå كولى ÇÏ æÇ  كساä موخې ته په Ñسېدæ بريالي شوíÏ í. ځكه څوß چې Ïسيسه جوړíæ¡ يوÒÇې يې نه شي خو يوÒÇې څو

چې Ï ځاä په څېر يې ناخوښه Ñæته ښكاåÑ شي æÇ كله  هم نه شي كولى چې هر سړÏ ì خپلې ملګرتيا لپاæ åÑټاكي پرته له هغو
ìنقشې له هغو æÇ غه خلك  چې يې خپلې طرحېÏ كړ چې په مرسته يېÑæ Óسې السوند په الÇÏ ته يې ìشريكې كړې هغو åسر

ترالسه كوí چې په لټه  خپل ځاä له ټولوßÇ څخه خوښ كړí. نو Ï خپلې ګټې لپاÏ åÑغه پټ ÒÇÑ خپرæÇ íæ هغه ګټې كولى شي
íÏ كې يې. 

Ñې كاÏ Ï Çنكى له يوې خوææسيسې جوړÏ Ï ښ  كله چېÇمخامخ ګو Çضيانو له خوÇÑشكمنو نا Ï يې Çله بلې خو æÇ íæÒÑÇæ پايله
Ï ¡شي ãپه ته پا ßÇټولو Ï چې ìÏ ړÇ ښمن په بڼهÏ سر سخته åيو Ï هغه Ï يا íې ملګرÏنژ åيو Ï ßÇټولو  íÑÇÏفاæ ندې خپلهÇړæ

 .æساتي
åنكي پر مخ بې شمېرææجوړ Ï سيسېÏ Ï چې ÇÏ åله يو  لنډ ¡íÑæپه منځ كې بې با ìهغو Ï :بېلګې په توګه Ï .íÏ ستونزې پرتې

¡åېرæ په بل څخه ßÇټولو Ï æÇ íګرځوæ سيسې څخهÏ ې سبب كرځي چې هغه لهÏ Ï ينهæندÇړæ Çسز Ï æÇ كينه  ßÇټولو Ï كې Çخو
يې كوí. كله چې Ï ټولوßÇ په æړÇندې æ Ïلس مينه æÇ  پلوياä¡ قانوæÏ ¡äلت Ï æÇ سلطنت سترتوæÇ È جالæ áالړ æÇ íÏ مالتړ

 ÒÑæياته شي¡ هغه به ډېر بې غوæÇ åÑ بې سرښتې سړíæ ì چې ال به هم Ï Ïسيسې Ï جوړæلو پېرæÒنه هم پوÑتنيو عوÇملو ته
Ï سيسې له عملي كولو څخهÏ خپلې Ï áæنكي په ټوليز ډææسيسې جوړÏ Ï ځكه چې .íهيله كو  åېرæ æمنځته كېدÇÑ Ï ãجر åيو

غضب ÇÑماتوæÇ í ځانته په كې Ïښمناä ګوíÑ له Ïې كبله له هغوì  لرí. په Ïې مانا چې هغوì په خپله Ïسيسه ځاä ته æ Ïلس
 .Çæخلي لرí. نو Ï Ïې لپاåÑ چې æلس له ځانه ناخوښه نه كړÇ ¡íړ ìÏ چې له Ïسيسې څخه الÓ څخه Ï تېښتې الÑ هم نه

Òموږ Ï پلرæنو له ياÏښت څخه تر موږÑÇÑ åسېدلې  ÇÏ موضوÚ په تاÑيخ كې بې شمېرå بېلګې لرí¡ خو åÒ يې ÇÏ يوÇ ÇÑ åخلمه چې
كيسه åÏ چې Ï بولونا ټولوÇ Messer Annibale Bentivogli  .æ ßÇنيباá بنتي æګلي æÇ Ï ÇÏ æÇ åÏسني ÇنيباÏ á نيكه¡ ميسر

Ï كانېشي هغه Ï سيسې په ترڅ كېÏ يوې Canneshi شو. له áژææ غلچكي بريد كې åپه يو Çني له خوÇميسر ګيو Messer 
Giovanni نۍ بلÑكو Ï ¡æ ãخت كې يو كمكى ماشوæ سته  پرته چې په هغهæÑæ غلتياÑÏ ېÏ پاتې نه شو. تر ìندæيې ژ ËÑÇæ

 ډلګۍ يې ææژله ÇÏ æÇ كاÏ Ñ بنتي æګلي كوÑنۍ په æړÇندې Ï بولونا æ Ïګړæ ښه نيت يا خلك ÇÑپاڅېدÏ æÇ á كانېشي ټوله
Ç Ïنيباá له مړينې æÑæسته په  پېرæÒنه Ï .åæ بنتي æګلي Ï كوÑنۍ په æړÇندې Ï Ïې æګړæ ښه ÇحساساæÏ Êمرå غښتلى æ چې

نوÑ څوß پاتې نه شوá چې پر هغوì حكومت æكړí¡ بولوناياä خبر  ÇÏسې حاá كې چې په Ïې هېوÏÇ كې له ميسر ګيوÇني پرته
Ï ېنس كېÑچې په فلو áهغه يې شو áالړæ åÑتر ژ Ñژ íګړæ غهÏ .æ ìæÒ يو پښ Ï هم شته چې ËÑÇæ نۍ يو بلÑې كوÏ  بولونا ته

ګيوÇني ځوÇنۍ ته Ñæسېد Ï æÇ بولونا æÇÑ  Ïست æÇ حكومت يې æÑæسپاÇÏ .åÑ سړì تر هغې Çæكمن æ چې Ç ÏنيباìæÒ á ميسر



 .چاÇæ æÑګي يې په خپل الÓ كې Çæخيستې
بايد له æړÏ æسيسو æېرæ åنه كړí.  كله چې يو ټولوÏ ßÇ خپل Ñعيت له مالتړ څخه برخمن æÇ íæ په æړÇندې يې ÑÏناìæ لرí¡ نو

æړÇندې يې Ï كركې ÇحساÓ كوí¡ بايد له هرې چاÑې æÇ هر سړæ íېرå  خو كله چې æلس له ټولوßÇ څخه ناخوښه æÇ íæ په
íكړæ. 

áيې نيولي ښه سنبا Êسې ترتيباÇÏ æÇ پاملرنه كړې åړخيزÇكو هرÇټولو æÇ نوæÏÇمنظمو هېو æÇ ې  شويوÏ Ï چې هېڅكله íÏ
خوښ æÇ قانع æساتي. ځكه ÇÏ له هغو مهمو مسايلو  هېوæÏÇنو مخوÇ æÇ ÑشرÇفياÏ ä نهيلۍ تر پولې æنه ÑسوæÇ í خلك هم

åÑيې بايد په پو ßÇچې ټولو íÏ نيسي څخهæ كې ãقت په پاÏ. 
منځه يو هم Ï فرÇنسې هېوìÏ ÏÇ. په Ïې هېوÏÇ كې ډېر ÇÏسې  æÇ Ïسمهالو تر ټولو منظمو æÇ ښو سنباá شويو هېوæÏÇنو له

ßÇټولو Ï شته چې Êڅخه تاسيسا ßÇæ چې له ډېر ìÏ äلماÑتر ټولو مهم يې پا ºìÏ ې تړلىÑپوÑæ منيتÇ æÇ كيÇبرخمن  خپلو
Çæكپالنې Ï æÇ هغوì له ÒړÑæتيا ښه خبر ìÏ  æÇ áæ. ځكه هغه چا چې Ï Ïې ÇÏæنيو بنسټ Çيښى Ç Ï ¡ìÏشرÇفيانو Ï ځانپالنې¡

Ï يوې مسالې ÑæكوÇ áړين íÏ چې مخه يې پرې æنيسي æÇ له بلې خوÇ څرنګه چې ÇÏ  Ïسې يې ګڼلې åÏ چې Ï هغوì په خوله كې
څخه æ Ïېرې په پايله كې  په æړÇندې Ï عامو æګړæ له كينې څخه هم خبر æÇ áæ ښه پوهېدá چې ÇÏ كينه له ÇشرÇفيانو ÇشرÇفيانو

Çمن كې æÇ íæ تر ډېرå يې نه غوښتل چې Ï Ïې ګاã پړÇÑ  Ï åمنځته شوې åÏ¡ نو æې غوښتل ÇÏسې كاæ Ñكړí چې æګړí هم په
پلوۍ  نو Ï Ïې لپاåÑ چې Ç ÏشرÇفيانو ناæړå پوهاìæ له منځه يوسي¡ يانې ټولوæ Ï ßÇګړæ پر ټولوßÇ په غاړÇæ åچوá شي. ځكه

¡ìÏ ìفيانو پلوÇشرÇ Ï ßÇچې ټولو íنه كړæ Ñسې تصوÇÏ íګړæ نه شي¡ يا برعكس äÑتو  åمنځته كړÇÑ ېيمګړې څانګه يېÑÏ
پرته له Ïې چې ټولوßÇ پر السوهنه توäÑ شي¡ Ç ÏشرÇفيانو له تېرí  چې يو قاضي يې په كې æګوماÏ ÇÏ æÇ åÑندå يې Ñæكړå چې

¡íكړæ ìڅخه مخنيو ßÇټولو Ï ساتي. په حقيقت كېæ ضيÇÑ æÇ خوښ åلو سرæÑښه چلند په كا Ï íګړæ æÇ íيې ټكوæ  Ï æÇ
íنه تر سترګو كيږ åÑې بله ښه چاÏ تر åÑسالمتيا لپا æÇ ساتنې Ï ÏÇهېو. 

ټولوßÇ كولى شي هغه چاÑې  كولى شو له Ïې بېلګې څخه يو بل ښه ÓÑÏ هم åÏÒ كړæ. هغه ÇÏ چې Ï Ïې تاسيساتو په لرلو موږ
مينه¡ بښنه æÇ ښېګڼه كې ÇÑځي په خپل الÓ كې Çæخلي. æÇ  چې له مسوæليته ډكې Ï ¡íÏ نوæÑ پر æÇږÇæ æچوæÇ í هغه چې په

 .æړ æګرځي پرې نه ږíÏ چې Ï خلكو Ï كركې
æÇ ندæژ Ï نوÇÑتوÇمپرÇ Ï ãæÑ Ï چې كه íكړæ سې فكرÇÏ شي¡ ډېرې  ښايي ځينې خلك áڅېړæ توګه åمړينې علتونه په بشپړ

سرå توپير لرí. ځكه¡ سرå له Ïې چې Òياترæ يې په خوÑÏ ÇÑنښت ژæند كړÏ æÇ ì  بېلګې به ترالسه شي چې Òما له نظرياتو
Ïسيسو په ترڅ كې æژá شوæÑ  íحيې خاæندáæ äÇ¡ خو بيا هم له سلطنت څخه ګوښه شوæÇ í يا هم Ï خپل æلس له خوæÇ Ï Çچتې

íÏ. 
ÇمپرÇتوÇÑنو ځانګړنې æÇ چلند æÇÑسپړæÇ ã په ÒباÊ به يې كړã چې Ï هغوÏ  Ï ìغو ګتنيونو ته Ï ځوÈÇ په موخه به Ï åÒ ځينو

تاÑيخ هغه برخې Ï مطالعې  علت له هغو Çسبابو پرته چې ما يې Ïعوå كړې åÏ بل څه نه æÇ .íÏ په همدې لړ كې به ÇÑ Ïپرځېدنې
چاÑې æڅيړÒ .íما په Çند ÏÏې مقصد æÑ Ïښانولو لپاåÑ بسنه  لپاæ åÑړÇندې كړã چې هغو ته Ï پاæ ãړ íÏ چې غوÇړæÇ íسمهالې

¡äÇÑتوÇمپرÇ هغه áچې ټو íكس كوÑما Ýتلي فيلسوæ Ï يې åÑæÏ ۍÑتوÇمپرÇ Ï چې Marcus Óپر ماګزيمينو æÇ څخه پيل 
MaximinusÓæكوموډ ìهغه ځو Ï æÇ كسÑما :íÏ áæې ډÏ خلم. چې پهÇæÇÑ ¡íسېږÑ ته ìپا Commodusپرټيناكس ¡ 

PertinaxÓجوليانو ¡ JulianusÓæÑسيو ¡ Severus ìæÒ هغه Ï æÇ كاالÇÑكا ÓنټونينوÇ Antoninus Caracalla ¡
Óماكرينو MacrinusÓهليوګابالو ¡ HeliogabalusÑلكسانډÇ ¡ Alexander Óماكزيمينو æÇ Maximinus. 

ځانپالنې Çæ æÇكپالنې æ  æÇكړã چې په نوæÑ هېوæÏÇنو كې پكاåæ Ñ چې ټولوÇكي بايد يوÒÇې Ç ÏشرÇفيانو له لومړì بايد ياæÏنه
ãæÑ Ï خو .íكړæ سيالي åنې سرæسرغړ æÇ äله پاڅو æګړæ عامو Ï  .غميÒ يېæ چې بايد åÏلوÑÏ هم åېيمه ستونزÑÏ نوÇÑتوÇمپرÇ

æلښكر Ï ãæÑ Ï هغه æÇ åæ سخته æÇ ستونزمنه åمرæÏ مسئله ÇÏ .ېæ ژنېæ æÇ ìæپه شتمنۍ پسې هڅه¡ سپكا ¡íÑچې  لوټما
ټولوÇكو لپاåÑ ډېرå ستونزمنه åæ چې æلس  كله كله به په ãæÑ كې Ï ټولوÇكو ÇÑ Ïپرځېدنې áÇæÒ æÇ سبب كېدÇÏ .å ځكه چې Ï Ïې

æساتي. æلس Ï سولې پلوæÇ æ ì جګړå يې نه غوښته¡ نو ځكه يې يو سوله ييز  æÇ لښكرې په يوæ åخت كې له ځانه خوښ æÇ قانع
ßÇكي چې به ټولوÇغه ټولوÏ æÇ غوښته ßÇټولو Ñما åتل يو جګړ æكې چې لښكر áسې حاÇÏ په .åæتوند¡  خوښا ¡ÑæړÒ åڅومر

áæ ÊماÑæ íبه سرتېر åهومر ¡áæ äكۍ پلوياÇæÑæÒ Ï æÇ Ñټولې  .ظالم¡ لوټما ÇÏ ßÇچې ټولو åæكا åÑې لپاÏ Ï ېÒÇيې يو Ñكا ÇÏ
 æكاíæÑ چې سرتېرæ íكولى شي åæÏ برÇبرå حقوÞ السته æÇÑړÏ æÇ í خپلې ځانپالنې æÇ تېرí ځانګړنې Ñ Ïعيتونو په æړÇندې

íترالسه كړ åÒجاÇ. 



نه ÑÏلوæÇ åÏ يا يې نه شو كولى Ï هغه ځوßÇ يا نفوÐ السته  نو له Ïې Çمله هغو ټولوÇكو يا ÇمپرÇتوÇÑنو¡ چې ÇÏ فطرæ íړتيا
æسرتېر Ï چې íكړ åÏÒ áړæÇÑ سلطنت ته åÒكي چې تاÇټولو åياترÒ بيا åپه تېر .íÏ پرځېدليÇÑ تل ¡åپرې كېد ìسېدلي  مخنيوÑ

æÇ لښكرæ)) ستونزې پرتله كړې¡ نو Ï Ïې  æÇ áæ كافي تجربه يې نه لرله¡ كله چې به يې له Ïې ææÏ متضاæÏ پوړæنو ((æلس
سرتېرí به Ï خلكو په پرتله ځوÇكمن Ñæته ښكاÑېدæÇ á خپله خوښي به يې Ñæته  لپاåÑ چې له æÇسني ګوÇښ څخه په كرåÑÇ شي¡

åكړ åÑهمدې چلند له مخې يې .ښكا Ï æÇ åæكاÑæ ښت نهÒÑÇ äÇنې ته يې چندæÑځو æÇ خلكو ناخوښۍ Ï خو  Çله خو æسرتېر Ï
åمالتړ كېد. 

äيو شمېر خلكو له كركې څخه ځا Ï كي نه شي كولىÇله كركې څخه  ټولو åهر يو Ï چې åÏ Ñته په كاÑæ خو ìنو لومړ .íكړ íخوند
ستر پوړ  بيا Ï Ïې كاÑ په ترسرå كولو كې پاتې ÇÑځي¡ هڅه Ïې æكړí چې Ï ټولنې تر ګرæÏ غښتلي æÇ ځاæ äژغوæÇ íÑ كه

 .Ïښمني پرغاړÇæ åنه خلي
يې Çړتيا لرله¡ Ï Ïې پر ځاì چې æ Ïلس پلوæ íكړÏ ¡í ناæړå تجربې له  له همدې Çمله هغو ټولوÇكو¡ چې ځانګړې مرستې ته

æسرتېر Ï نې پر بنسټ مخې يېæڅرګند Ï كوÇې ټولوÏ Ï يانونهÒ æÇ نو ګټېæÑې كاÏ Ï .ìÏ ìښه كړ åړÒ هغې ته  áچې پوهېد áæ
 .ترسرå كوæÇ á كه نه¡ خو Ï خپل نفوÇæ æÇ Ðكمنۍ Ï سالمتۍ æÇ خونديينې لپاåÑ يې

پرټيناكس Ç æÇلكسانډÏ Ñ منځني ژæند æÇ ځانګړنو  Ï Ïغو الملونو له مخې Ïې پرېكړې ته Ñسېږæ چې كه څه هم ماÑكس¡
Ï ¡áÇæ تېرÏ íښمناä¡ په خوÇخوږۍ Ò æÇړå سوí مشهوáæ Ñ خو له ماÑكس پرته ټولو  خاæندÏ ¡äÇ نياæمنيتا æÇ عدÇلت مينه

åړæې ناÏ هغه هم له æÇ åæساÑæ ته ìند پاæخپل ژ íæناÑÏ ÇÑكس په خوÑې ماÒÇيو ºÏلوÑÏ ìثي توګه  پاÇمله چې سلطنت په ميرÇ
ÇÏ .æ ټولوÏ ßÇ ډېرæ ښو ځانګړنو څښتن هم æ¡ چې ټولو يې ÑÏناÑæ  ìæته Ñسېدلى æ Ï æÇ æلس æÇ سرتېرÏ æ مرستې پوæÑړì نه

¡æ ìندæچې ژ .åæطبقو كا æړÇæÏ ېÏ æÇ ساتلېæ كې æÏæلښكرې يې په خپلو حد æÇ نه¡ يانې خلكæپوړ åړÇæÏ  هغه Ï هېڅكله
 . په æړÇندې Ï كركې Çحساæ Óنه كړ æÇ نه يې هم هغه حقير æګاڼه

پېر كې په چړچماÑۍ æÇ بد  پرټيناكس Ï لښكرÏ æ هيلو بر خالÇ ÝمپرÇتوÑۍ ته Ñæسېد. ځكه لښكرې چې Ï كوموډÓæ په خو
پرټيناكس Ñæته ټاكلي áæ خپله خوښي ښكاåÑ كړí. له  Çخالقۍ æÑږÏې شوې æې¡ چمتو نه æې هغو سختو ترتيباتو ته چې

ÇحساæÇÑ ÓپاÑېدæÇ å څرنګه چې پرټيناكس خپل ÒياÊ عمر خوړلى æ نو په سپكه سترګه  همدې Çمله په لښكرæ كې Ï كركې
 .Ñæته كتل æÇ همدåæ Ç چې په يو څو Ñæځو كې يې سلطنت æÇÑپرځېدå يې هم

كېدì شي. لكه مخكې  ياæÏنه æكړã: كركه څومرå چې له بدæ كاæÑنو ÇÑپاÑېږí هومرå له ښو كاæÑنو هم ÇÑپوÑته همدلته بايد
åÑساتلو لپا Ï كمنۍÇæ æÇ لتæÏ خپل Ï ßÇټولو åشوæ نهæÏچې يا  ( ìÏ ìپاڼي څخه كاپي شو Çبېنو Ï ÈكتاÇÏ) íړ كېږÇ åياترÒ

پوړæنو  كړÇÏ .í ځكه¡ كله چې يې Çړتياæې Çړباسي¡ په ßÇæ كې Ï پاتې كېدæ لپاåÑ له Ïې ÑÏېيو چې په بدæ كاæÑنو الÓ پوÑې
æÑÇمرæ به فاسدíæ å. خو په كاåÏ Ñ چې Ï  يانې æلس¡ لښكرÇ æÇ æشرÇفيانو څخه يوې ته مخه كوí. نو هرå طبقه چې æټاكي

ìهغو Ï íكړæ åسرÑæ سم چلند åړتيا سرÇ خت لهæ  خت كې ښېæ ېÏ په æÇ .ساتيæ له ځانه يې خوښ æÇ íÏكېږ åغوښتنو ته غاړ
ßÇځانګړنې ټولو íسوÑ äياÒ ته. 

څښتن æÇ نياæمن ټولوæ ßÇ چې له نوæÑ ټولو ستاينو  خو ÇÑځئ چې Ç ÓæÇلكسانډÑ ته ÇÑشو. ÇلكسانډÇÏ Ï Ñسې ښو ځانګړنو
íÏ شوې áæÒچې پر هغه پېر åسر åژنې حكم له  سرæ Ï چا Ï كې يې æÏږæÇ لس كلن سلطنت پهÑÇخپل څو Ï چې åæ ÇÏ يې åيو

تصوÑ كېدå چې موÑ يې  پرته نه Ñæ ìÏكړì. خو سرå له Ïې بيا هم په ښځينه توÈ ((äÒ صفتۍ)) مشهوÑ شو ÇÏ æÇسې محكمې
æÇ åكړ åسيسه جوړÏ ندېÇړæ په æځكه يې نو لښكر .åÏ كمنهÇæ پرې åژÇæ يېæ. 

ته پاملرنه æكړæ æبه æينو چې ټوá بې Ñحمه æÇ  كه Ï ÓæÇ كوموډÓæ¡ سيوÓæÑ¡ كاÇÑكاال æÇ ماكزيمينوÇ Óخالقو æÇ ځانګړنو
ځانه خوښې æساتي¡ Ï خلكو په æړÇندې يې له هېڅ ډáæ بې Çنصافۍ څخه ډډå نه åÏ  لوټماÏ Ï æÇ áæ äÇÑې لپاåÑ چې لښكرې له

æ. سرå له Ïې چې خلكو  له سيوÓæÑ پرته ټولو ناæړå پاÑÏ ìلوÏ. سيوÏ ÓæÑ قوÇ íستعدÒ æÇ ÏÇياتې ÒړÑæتيا څښتن كړې. خو
خوښې ساتلې æې. ځكه يې نو تر پايه په برياليتوÈ سلطنت  ته يې ډېر Òيانونه æÇ ژæبلې ÇÑæړæلې æې¡ خو لښكرې يې له ځانه

 ډكو ځانګړنو هغه Ï لښكرæÇ æ خلكو په منځ كې ÇÏسې Ï منلو æړ æګرځاåæ چې خلك له æېرې æكړ. ÒړÑæتيا æÇ له هوښياÑۍ
Ïې چې نوæÇ ì په ځوÇنۍ كې  هك پك پاتې æÇ áæ لښكرÑÏ Ï æناæÇ íæ خوښۍ له مخې Ï هغه Çمر ته غاړÇ åيښې åæ. خو په

ÓæÇ æÇ íÏ ړæ ستاينې Ï æÇ åكړنې يې هېښند æ سېدلىÑ ته ßÇæ  Ï چې هم áæ íكړ åÏÒ ښيم چې څرنګه يېæ توګه åبه يې په لنډ
Ï هم æÇ íمرÒ نكيæڅير åيو åړÇæÏ غهÏ نه كړېæÏلكه مخكې چې مو يا .íلوبوæ په ښه توګه áæÑ ې ګيدړېÑخويونه  يوې مكا

åله هر يو áæچې په څه ډ íپوهېږæ ېÏ په æÇ íكړ åÏÒ بايد په ښه توګه ßÇټولو  Ñسم كا åړتيا سرÇ له æÇ ختæ موقع پر Ï څخه



 .Çخلي
ÑتوÇمپرÇ Ï ãæÑ Ï ÓæÑسيو Óجوليانو Julianus نياææخت چې په سكالæ هغه .æ لټۍ ښه خبر æÇ له سست عنصرۍ 

Sclavonia Ï æÇ الړې شيæ ته ãæÑ ې كړې چېÑې ته بېالÏ لښكرې يې ¡æ مشر æلښكر Ï خلي. پرټيناكس  كېÇæ پرټيناكس غچ
خپلې لښكرې ãæÑ Ï پر لوæ Ñخوځولې æÇ پرته له Ïې چې Ï سلطنت Ï  Ï پرæټوÏ äÇÑ ساتونكو له خوæ Çژá شوæ ì. په Ïې پلمه يې

åÑړلو لپاæÇÑ ته له ننوتو السته ãæÑ .Êته ننو ãæÑ ¡خبر شي ßيا يې له حركت څخه څو ¡íكړ åخپله هيله څرګند  Ï سم åسر
 .Çææژå مشرÇنو Ï جرګې غړæ له æېرې هغه ÇمپرÇتوæ Ñټاكه æÇ جوليانوÓ يې

خپله الÑ كې åæÏ لوì خنډæنه لرí¡ بايد له  له Ïې پيښو څخه څه موæÑæ åÏسته Ï سيوÓæÑ پاã شو چې Ç ãæÑ ÏمپرÇتوÑۍ ته په
ÑتوÇمپرÇ ينىÒÇيو ãæÑ Ï ېوسي چېæ منځه يې Ñشي. يو نيژ Niger  åæ åپر غاړ íمشر ((æÑختيځو چا Ï)) سيا كې يېÇ چې په æ

æ¡ چې åÏ هم Ïې ګدۍ ته  Albinus لښكرæ ته يې په ډÇګه æيل چې ÇمپرÇتوÑæ Ñته Çææېي æÇ په لوېديځ كې ÇلبينوæÇ Ó خپلو
Ä ìښه كړ åړÒ. 

ليدá چې له ÇæÏړæ سياالنو سرå په يو Ï ÑÇæ جګړې Çعالä هوښياíÑ نه æÇ åÏ له  كله چې سيوÇ ÓæÑمپرÇتوÑۍ ته Ñæسېد¡ æيې
åښ سرÇپه حق كې له ګو ÓلبينوÇ Ï æÇ íكړæ åجګړ åسر Ñې هوډ شو چې له نيژÏ نو په .íخلي.  يې مخامخ كوÇæ Ñچل څخه كا

 :ځكه يې نو ÇلبينوÓ ته æليكل
 ¡ Ï�ټاكنه ÇمپرÇتوÑ شوì يم¡ هيله لرã چې Ïغه مقاÑÏ æÇ ãنښت له تاسې سرå شريك كړã څرنګه چې Ï åÒ مشرÇنو جرګې په�

كړ. ÇلبينوÓ هم Ïغه بلنه æمنله  قيصر لقب يې Çæ ÑæستوæÇ æ هغه يې Ï مشرÇنو جرګې يا سنا په هوكړÇ åمپرÇتوÑۍ كې شريك
 .æÇ باÑæ يې پرې æكړ

سنا ته يې  ماتې Ñæكړæ ¡åيې ÇæژæÇ å ختيځې Çسيا ته يې Çمنيت Ñæپه برخه كړ¡ ãæÑ ته æګرځېد æÇ خو كله چې سيوÓæÑ نيژÑ ته
Ï كې چې áګټو په بد æÇ هغو ټولو مرستو Ï چې åæټكاæ څخه سر ÓلبينوÇ له  Ï په پټه ÓلبينوÇ ¡íپه حق كې يې كړ ÓلبينوÇ

Ï هغه Ï æÇ ìÏ لو بوختæسيسې په جوړÏ بيا .íكړÑæ Çكې سز áې نه مننې په بدÏ Ï هغه ته ìÏ ړÇ نو .ìÏ ìژنې په لټه كې شوæ 
æÇ په لټه كې شو¡ چې هلته يې بيا له مقامه لرې ÓلبينوÇ Ï æÇ الړæ نسې تهÇفر åژÇææ. 

طبيعت كې هم Ò Ïمرæ íحشت Ò æÇړÑæتيا ÓæÇ  æÇ كه هر څوÏ Ï ßې ټولوßÇ كړنو ته ځير شي¡ جوته به يې كړí چې Ï هغه په
هم æېرå ترې كوله æÇ هم يې ÑÏناìæ كاåæ. لښكرæ هم له هغه كركه نه كوله æÇ  هم Ï ګيدړې مكر پرºæ Êæ خلكو په يو æخت كې

څېر يو ستر هېوæ ÏÇساتي. Ï  چې نوßÇæ ì ته Ñسېدلى æÏ æÇ æمرå تجربه يې هم نه لرله¡ په Ïې æتوÇنېد چې ãæÑ Ï په سرå له Ïې
íخلكو له كركې څخه خوند Ï هغه تل Êشهر æÇ Èسترتو ÑÇقتدÇ  ندېÇړæ ۍ پهÑلوټما æÇ توندۍ Ï هغه Ï åæ ساته¡ كه نه ممكنه

 .ښوÏلې ìæ يوÑæ åځ خلكو خپله كركه
æ ندæځانګړنو خا æÇ شخصيت åÑغو Ï كاال همÇÑكا ÓنټونينوÇ ìæÒ هغه Ï.  Ï سولې چې هغه يېÑæ نامې يې سرتهÑسترې كا

كې Ï منلو æړ æګرځاåæ. هغه يو جګړå ماÑ ټولوæ ßÇ¡ چې Ï سختيو æÇ ستړياÏ Ä  خلكو په منځ كې ÑÏ ÏناæÇ íæ لښكرæ په منځ
خوښوله¡ چې همدې  ÒياÓæ Ê يې ÑÏلوÏ. ساåÏ خوÇړå به يې خوړá¡ تجمل¡ چړچې¡ خوندÑæ خوÇړæÇ å تفريح يې نه Òغملو ډېر

هم Ï هغه بېرحمي æÇ تريخ خوì ډېر سخت åæ. په ãæÑ كې  ځانګړنو يې خپلو لښكرæ ته Ï مينې æړګرځولى æ. سرå له Ïې ټولو بيا
 په بېالبېلو æختونو كې Ò ãæÑ ÏياÊ شمېر خلك ææژÏ æÇ á سكندÑيې æÇسېدæنكي يې هم په يې تر څو ډله ييزæ æژنو æÑæسته

Ï ټولې نړۍ كركه يې Ï ځاä په  ډله ييز ډáæ له توÑې تېر كړá چې æÑæسته يې بيا په Ïې ځانګړنو كې ÇÏسې نوÇæ ãيست چې
åæ چې äÇ نژÏې ملګرí يې هم ترې æېرېدá چې په پايله كې Ï خپلو  æړÇندې æÇÑپاæÑله æÇ په خلكو كې يې ÇÏسې æېرå خپرå كړې

åيو Ï له منځه æسل مشر پوځي لښكر Centurion شو áژææ Çله خو. 
Ïې ډæ áæژنو څخه چې په خوÇÑ سنجش¡ كلك هوډ æÇ جرئت ترسرå كېږí ځاÏ  ä ياæÏنې æړ åÏ چې ټولوÇكي نه شي كولى له

æېرå كې نه íæ. ځكه  څوß چې له ځانه تېر شي ÇÏ Ïسې Çعمالو ترسرå كوÑæ áته Çسانه íÏ. خو ټولوÇكي بايد په æساتي. ځكه هر
ÇÏ ېÏ ېÒÇيو . íمنځته كېږÇÑ پېښې ډېرې كمې æÇ نهæبريد áæغه ډÏ  Ï هغو ته چې æÇ نوÇفسرÇ íÑباÑÏ چې íلرæ كې ãټكى په پا

ßÇټولو Ï åÑخدمت لپا Ï ÏÇهېو íسوÑ نهæ äياÒ ستر ãكو íسېږæÇ كې Çخو æÇ په شا. 
 بې پرÇæېي æكړå. لومړì هغه Ï خپل قاتل يا سل مشر ÑæÑæ په خوÇÑ سپكاÇææ íæژÇ æÇ åنټونينوÏ Ó خپل قاتل په برخه كې

ساتونكي ګاÑډ كې ÏندÑæ åكړې Ï .åæ هغه  æÑæسته يې Ç ÇÏفسر هم څو ځلې په مړينه ګوÇښولى æ. خو بيا يې هم هغه ته په خپل
 .ګوÇښه ډÏ æ ßغه عمل لكه پېښه چې يې موږ ته ÇÑښيي ډېر له

ترالسه كړÑæ ¡æ ìته په كاåæ Ñ چې په هماغه Çسانۍ  ÇÑځئ چې ÓæÇ كوموډÓæ ته ÇÑشو. Ïې سړí چې سلطنت په ميرÇثي توګه



 ìæÒ يو ÇمپرÇتوæÇ æ Ñ هغه ته په كاåæ Ñ چې له خپل پالÑ څخه تقليد æكړí¡ خلك æÇ يې ساتنه هم كړې ìæ. ځكه Ï ماÑكس
يې چې خلك لوټ كړæÇ í  لښكرې له ځانه خوښ æساتي. څرنګه چې يو æحشي¡ توند æÇ لوټماÑ طبيعت يې ÑÏلوÏ¡ غوښتل

Ï ختæ áساتي. ځكه يې نو خپل ټوæ خپله حريصه طبعه خوشاله  ÒÇÑ كړ¡ چې پهÑæ لو تهæفاسد ìهغو Ï æÇ هشاتوÇخو æسرتېر
تياتر ته  شوá. له بلې خوÇ پرته له Ïې چې خپلې څوكۍ æÇ حيثيت ته څه پاملرنه æكړÒ ¡íياترå به ÒÇÑ تېريو æÇ فجايعو Çخته

ÏÏ æÇې تر څنګ به يې ÇÏسې بې ÒÑÇښته æÇ  سرå به يې جګړå ييزې سيالۍ كولې Gladiators ښكته كېدæÇ å له ګالډياټوÇÑنو
åسر ãكۍ له مقاÇټولو Ï چې ¡áنه كوæÑمحبوبيت يې له  سپك كا æÇ په نظر كې حقير شو æلښكر Ï له همدې كبله .áډېر لږ ښايېد

كېدá¡ په æړÇندې يې Ïسيسه  Ñæكړ. څرنګه چې له يوې خوÏ Ç كركې æړ æګرځېد æÇ له بلې خوÇ په سپكه سترګه Ñæته كتل السه
 .جوړå شوææ æÇ åژá شو

Óماكزيمينو Ï چې ìÏ ختæ ېÏ Ï ÓæÇ Ï æÇ åæ ړæ ستاينې Ï حيهæÑ åييز åجګړ íې سړÏÏ . هم لږ څه تم شو åÑند لپاæژ Ï 
ÑلكسانډÇ Ï چې Çله خو æلښكر Ï ¡سته چې تفصيل يې مخكې تېر شوæÑæ تر مړينې ÑلكسانډÇ  íطبيعت څخه تنګ شو ãÇÑÇ له

åمرæÏ åله هغه سر ãې مقاÏ ټاكل شو. خوæ ÑتوÇمپرÇ ¡áæ  ندې كركهÇړæ هغه په Ï چې áې سبب شوÏ Ï ټكي åæÏ نه كړ. ځكهæ ãÇæÏ
 Thrace ترæ ÓÇشمېرá شي: لومړÇÏ ì چې په يوې مشهوÑې كوÑنۍ پوÑې يې Çړå نه ÑÏلوæÇ åÏ يو æخت په æÇÑپاÑېږæÇ í حقير

نو ټولو په سپكه سترګه Ñæته كتل. æÏيم: كله چې  كې Ñ Ïمې ((مېږæ)) په پېولو بوخت æ چې له Ïې كاåÑ يې ټوá خبر áæ. ځكه
ãæÑ ته ÇÑغى چې Ç ÏمپرÇتوÑۍ مقاã ډß كړí. پر Ïې سربېرÇ æÇ ãæÑ Ï åمپرÇتوÑۍ په  ټولوæ ßÇټاكل شو تر ډېر ځنډ æÑæسته

æÑنو Ï چې åæ هغو تېريو پايله Ï ÇÏ æÇ .æ Ñتوندخويۍ هم مشهو æÇ ينو په تويولوæ Ï كو  برخو كېÇæÑټاكل شويو چا Çهغه له خو
áكو åترسر. 

 پاڅوæ äكړÏ º نسب ټيټوÇلى¡ Ï خلكو كركه¡ بې شمېرå خونرېزۍ ټوá سرå يو شوæÇ á ټوله په پايله كې ټولو Ï هغه په æړÇندې
Çيټاليا Ï هغه په æړÇندې پاڅوæ äكړ.  نړۍ يې له هغه سرÏ åښمنه كړÇÏ .åسې چې لومړÇ ìفريقا¡ بيا ãæÑ Ï سنا æÑæ æÇسته ټولې

 æÇ Aquileia له نوæÑ سرå يو ځاì شو: په Ïې æخت كې Ïغه لښكر Ç Ïكيليا په Ïې ترڅ كې يې خپل لښكر هم په æړÇندې ÇÑپوÑته
له بلې خوÏ Ç هغه له  بوخت æ. څرنګه چې كالبندۍ ډېر æخت æنيو æÇ هغوæ ìنه شو كولى Ïغه ښاÑ فتحه كړæÇ .í په كالبندۍ

æړÇندې Ï نوæÑ پاڅوæ äلېدÏ å هغه æېرå يې له ÒړÑæ åكه شوå  سپكوÇلي æÇ بېرحمۍ هم پوÒې ته ÇÑغلي áæ. كله چې يې Ï هغه په
 .ÇمپرÇتوææ Ñژني Ò æÇړå يې æكړ چې

Çړå نوÑ څه Çææيم. ځكه هغوì ټوá بې نسبه¡ سپك ÏÏ  Ï æÇې Çړتيا نه æينم چې Ï هليو ګابالوÓ¡ ماكرينوæÇ Ó جوليانوÓ په
 æګرځېدæÇ á خلك يې ژÑ له شرå خالÕ شوá. خو پوÑتنيو مسايلو ته يوÒÇې ÇÏ يوå برخه ټيټې كچې خلك Ï .áæ كركې æړ

áæډ ÇÏ منځته كولو په برخه كېÇÑ Ï منظم لښكر åيو Ï كيÇسني ټولوæÇ چې ãياتوÒÑæ  ړÇ سختيو ګاللو ته ډېر لږÏ æÇ æستونز
¡ãنر åسر ìله هغو åÏ Ñكه څه هم په كا .íكي  كېږÇسني ټولوæÇ ځكه .ìÏ ړين هم نهÇ åمرæÏ شي. خوæ چلند ØحتياÇ په æÇ معتدله

Ï كولو يو هم åÑÇÏÇ يالتونو پهÇ Ï يې íچې سرتېر íسې لښكرې نه لرÇÏ ۍ په څېرÑتوÇمپرÇ Ï ãæÑ  ÊÑچلولو مها Ï كمنۍÇæ æÇ
Ï Ïې لپاæ åÑ چې Ï  پرتله ډېرې خوښې æساتل شي¡ يوÒÇې æلرí. نو كه په هغه æخت كې په كاåæ Ñ چې لښكرې Ï خلكو په

پكاÑ  پرته ټولو ټولوÇكو ته æ Soldan. خو ÓæÇ له عثماني ټولوæÇ ßÇ ((Ï مصر)) له سلطاä لښكرæ نفوÏ Ð خلكو په پرتله ډېر
ìÏ¡ نه Ï لښكرæ په الÓ كې. په بله  åÏ چې خلك له ځانه خوښ æساتي¡ نه لښكرې. ځكه قدæÇ ÊÑ سترتوÏ È خلكو په الÓ كې

íÏ په پرتله غښتلي æلښكر Ï ينا خلكæ. 
سپرې لښكرې له ځاä سر١٥åÑÒ   å åÑÒ پلې æÇ ١٢پوÑتنيو ټولوÇكو څخه عثماني ټولوßÇ ځكه مستثنا كړ چې هغه تل  ما له

ìÏ ې تړلىÑپوÑæ ßÇسلطنت ځو Ï æÇ منيتÇ ÏÇهېو Ï چې .íګرځو.  äسلطا Ï .ساتيæ ړيكيÇ ښه åسر ìچې له هغو åÏ Ñپكا
åپه بشپړ ºìÏ áæلته  سلطنت هم په همدې ډÏ æÇ íæ ړيكي ټينګÇ يې بايد ښه åسر ìچې له هغو .ìÏ كې Óپه ال æلښكر Ï توګه

 .æÏمرÇ åهميت نه لرæ íلس
يوې ټولوÇكۍ سرÑæ åته Çæلى نه لرí¡ خو بيا يې هم Ï پاپ له  Ï ياæÏنې æړ åÏ چې Ï سلطاä هېوÏÇ په ÇÏسې حاá كې چې له هېڅ

نه  نو په ÇÏسې يو حالت كې هغه نه يو ÇÏسې هېوÏÇ ګڼلى شو چې نوì په سلطنت بدá شوæÇ íæ ì .حكومت سرå پرتله كولى شو
ìæÒ ځايناستى نه شې كېدÏ .ìې  يې Ï ميرÇثي سلطنتونو په كتاÑ كې æÇÑستلى شو. ځكه Ï سلطاä تر مړينې æÑæسته Ï هغه

æټاكي چې Ï نوí سلطاÏ ä ټاكلو ßÇæ لرÇÏ æÇ .í ترتيب Ï Ïې  څوكۍ ته يوÒÇې ÇÏسې سړì ګماáÑ كېږí چې هغه څوß يې
هېوÏÇ  څخه ìÏ. نو نه شو كولى Ï نوí سلطنت نوÑæ ãكړæ. ځكه هغه ستونزې چې په نوí سلطنتي هېوÏÇ له پخوÇنيو مقرÇÑتو

Çچې له پخو ÊÇÑغه مقرÏ .ìته كېدÑپوÇÑ كې نه شي ÏÇې هېوÏ په íمنځته كېږÇÑ كې  ìچې نو åÏ ټاكلې يې íÏ پاتېÑæ څخه



 .سلطنت چې يې په ميرÇثي توګه ترالسه كړíæ ì ټاكل شوì ټولوßÇ ټولو ته ÇÏسې Ï منلو æړ ìÏ لكه
Çæيم چې كه پوÑتنۍ پېښې áæÒÑÇæ شي¡ جوتېږí چې Ç Ï ãæÑ ÏمپرÇتوÇÑنو¡ چې نومونه  چې بېرته Çصلي موضوÚ ته æګرځو نو

څرګندېږí چې له Ïې ÇمپرÇتوÇÑنو  پوÑته ياÏ شوÇÑ Ï ¡áپرځېدنې يوÒÇېنى المل حقاæÇ ÊÑ كركه æÇ .åæ په همدې لړ كې ÇÏ هم يې
áæيو ډ æÇ åæ كړې åÑغو åÑال åچې له لومړۍ هغې  څخه چې يوې ډلې يې يو åكړ åÑغو åÑبل شمېر يې بله ال æÇ كړې åكړنې يې ترسر

له بدمرغۍ سرå مخ  ÑÏلوæ ¡Ïلې له هرې يوې څخه يوÒÇې يو كس نېكمرغه شو æÇ ښه پاì يې ÑÏلوæÇ Ï نوÑ ټوá سرå يې توپير
¿åæ سونكېÑ äياÒ پايله يې æÇ áشو 

æÇ ÑلكسانډÇ ځكه چې ÇÏ ثي توګهÑÇ ته پهÑæ كس په څېرÑما Ï ¡áæ äÇÑتوÇمپرÇ íنو æÇ íÑكا åÒتا åړÇæÏ پرټيناكس  æ سلطنت نه
¡ÓنټونينوÇ Ï نګهÑÇهمد .æ يانمنÒ كس تقليدÑما Ï åÑسېدلى¡ نو هغو لپاÑ  Ï چې åæ äياÒ ته په Óæكوموډ æÇ Óماكزيمينو

 .ÇÐتي æړتيا Ç æÇستعدÏÇ نه ÑÏلوÏ چې Ï هغه عمل په بشپړå توګه تعقيب كړí سيوÏ ÓæÑ كړنو تقليد æكړí. ځكه هغوì هغه
ÇÏ åلنډ åÏ ړينه نهÇ هم ÇÏ æÇ كړنو تقليد نه شي كولى Ï كسÑما Ï ßÇسېدلى ټولوÑ ته ßÇæ ìټولو كړنو  چې نو Ï ÓæÑسيو Ï چې

åÏÒ كړí چې Ï سلطنت Ï بنسټ Ç æÇساÇ Ï ÓيښوÏلو لپاåÑ يې  تقليد æكړí. خو له سيوÓæÑ څخه يوÒÇې بايد Ï كړäæ هغه برخه
خپله  æÏمرå بسنه كوí چې Ï ټولوÇكۍ Ï بنسټ Ï كلكوÇلي Ï æÇ ټيكاÇÑ Ï Äمنځته كولو æÑæسته Çړينه بولي æÇ له ماÑكس څخه

  .Çæكمني په ښه ډæÇ áæ په ÑÏنښت æساتي
  شلم څپركى

 
 

 كاíæÑ¡ ګټوíÏ Ñ كه Òيانمن¿ Çيا كالګانې æÇ يو شمېرå نوÑې الÑې چاÑې چې ټولوÇكي يې
 
æكړí¡ ځينو ټولوÇكو خپل æلس بې æسلې كړì¡ نوÏ æÑ خپلې Çæكمنۍ په  Ï Ïې لپاåÑ چې Ï سولې په چاپېرياá كې سلطنت .1

æÇÑالړå كړې  په جوړæلو تفرقه Çچولې æÇ åÏ حكومت يې پرې كړìÏ ì¡ ځينو Ï ځانونو په æړÇندې Ïښمني ښاæÑنو كې Ï ډلګيو
¡áæ ړ نهæ Ñæبا Ï سلطنت په پيل كې Ï چې ßبيا هڅه كړې هغه څو æÑنو æÇ åÏ  نېÇÏæ چا ځانته پوځي كالګانې .íæړÇæÇÑ ځانته

æÇ ځولېÑغوÇÑ كالګانې Çچا همد æÇ íكړ íÏ íيجاړې كړæ. 
æÇ ډلګيو¡ كالګانو Ï نه شي كولى چې åستۍ پرېكړæÑæ ßهغه  كه څه هم څو Ï څو ¡íÏ غېزمنÇ åڅومر áæÑكا æÑچاæÑال æÑنو

پرÇخه  پوåÑ خبر نه íæ¡ چې ÇÏ پرېكړې په كې كوí¡ خو åÒ به بيا هم Ï هر يوې په ÇړÇÏ åسې هېوÏÇ يا Çيالت له حاالتو æÇ شرÇيطو
 .خبرې æكړã چې ګټې Ò æÇيانونه يې په خپله æÑښانه شي

 نه ìÏ بې æسلې كړì بلكې چې بې æسلې يې پيدÇ كړæ ¡ìسله áÇæ كړì يې ìÏ. ځكه هغوì ته Ï هېڅ ټولوßÇ خپل æلس .2
تاسې باÑæ كوæÇ í په æړÇندې مو æفاæ  ÑÇÏسلې په Ñæكړå¡ تاسو په خپله æسله áÇæ كېږæÇ Æ هغوì چې پر تاسو بې باáæ åÑæ¡ پر

áپه خپل حا áæ ÑÇÏفاæ چې ìهغو æÇ íګرځي. يو  پاتې كېږ íمالتړ æÇ äلسونه ستاسو پلوياæ áæې ډÏ چې په ¡íپاتې كېږ
æÇ پاتې  چې ټوæ áګړæ íسله áÇæ كړí¡ خو هغوì چې تاسو æسله áÇæ كړí¡ له ÇمتياÇÒتو برخمن كېږí¡ ټولوßÇ نه شي كولى

æړÇندې توپير كوÆ ځنې æسله áÇæ كوæ  æÇ Æګړí څه ستونزå نه æ ÇÑالړæÇ íæ په Çسانۍ åÑÇÏÇ كېږí. ځكه تاسو Ï هغوì په
ټولوßÇ پوÑې تړæÇ ¡í پاتې æګړí چې æسله áÇæ شوí نه íÏ ستاسې ÇÏ پرېكړå  ځانګړì پاã پرې كوÆ. ځكه نو هغوì ځاä په

مخ بيايي¡ نو  ځكه هغوì به فكر كوí چې æسله áÇæ كساä له ډېرæ ګوÇښونو سرå مخامخ íÏ¡ پوځي Ïندې پر .پرځاì بولي
كړÏ ¡Æ هغوÒ ìړæنه له ځانه بدÆæ. ځكه په Ïې كاÑ  طبعاð ځانګړÇ íمتياÊÇÒ به هم تر السه كوí. خو كه تاسو هغوì بې æسلې

يا æفا Ï نشتوÇلي له Çمله پرې بې باåÑæ ياست¡ چې Ïغه ÇæÏړå نظريې ستاسو په  تاسې هغوì ته ښكاÆæÑ چې Ò ÏړÑæتيا
Ï ندېÇړæ ÏÇهېو æÇ خپله څوكۍ æپرته له لښكر åÏ نو څرنګه چې ممكنه نه .íæÑپاÇÑ كركه ìهغو  æجيرÇ چې Æړ كېږÇ ¡ساتئæ

مخكې مو په ګوته كړې æÇ كه بيا ((Çجيرې لښكرې)) ښې هم  لښكرæ ته پاÇæ ãړÇ Ï .Ææجيرæ لښكرæ ځانګړنې خو هغه æې چې
Ïښمن يا ناخوښه æلس په æړÇندې ستاسو ساتنه æكړí. ځكه نو¡ لكه چې مو ياæÏنه كړې¡  شي¡ كافي به نه íæ چې Ï غښتلي

íمنځته نوÇÑ يې ßÇځو áÇæ سلهæ يو æÇ ېشلېæ سلهæ åÑساتنې لپا Ï كۍÇنوې ټولو Ï تل ßÇټولو  áæې ډÏ يخ لهÑچې تا ¡ìكړ
ìÏ ßبېلګو څخه ډ.  

كړæÇ í غوÇړí خپل هېوÏÇ ته يې Ï يوå نوÇ íيالت په توګه Ñæګډ كړÇ ¡íړينه åÏ چې Ï  خو كله چې يو ټولوßÇ نوæÏ ìلت æلكه
íمرسته نو æÇ íپه نيولو كې يې پلو ÏÇې هېوÏ Ï پرته له هغو چې íګړæ áټو ÏÇهېو íشو áبيا  نيو æÇ ¡íسلې كړæ بې ¡åÏ كړې

¡åÑختياÇ سم بې åموقع سر æÇ ختæ هم له äغه پلوياÏ سې  خپلÇÏ Êخپل ترتيبا .íكړ åسړÑæ حيه يېæÑ åييز åجګړ æÇ كهÇبې ځو



íچې په نو íكړ áسنبا Ï لت ياæÏ åړÇÒ په æÇ íæ íهغه خپل سرتېر Ï äكسا áÇæ سلهæ áكې ټو ÏÇهېو íلكه شوæ  په ßÇټولو
íæ íپاتې شو äې كساÏكې يې نږ ÏÇخپل هېو. 

په  بايد Ï ښكېلو ډلګيو Pistoia هغوì چې هوښياáæ Ñ¡ په Ïې æÑږáæ íÏ چې Çææېي "پيسټويا Òموږ نيكونه¡ په تېرå بيا .3
Çپيز æÇ ساتل شيæ مرسته Pisa ې لهÑهمدې مفكو Ï نولو" چېÇÏæ نظامي كالګانو په Ï  نوæÑالندې ښا Óمخې يې په ځينو ال

 .æيوسي¡ په Çسانۍ æÇ پرته له ستونزæ خپله æلكه پرې æساتي كې ناندÑۍ ÇÑپوÑته كولې¡ چې Ï هغوì يوÇæلى له منځه
ÑÏلوÏ. فكر  æخت پر ځاåæ ì¡ چې Çيټاليا تر يوå ځايه Ï تعاáÏ په حالت كې æÇ åæ ډÇډمن Çمنيت يې كېدì شي Ïغه مفكوåÑ هغه

íګرځوæ åÑخپله تګال åÑسې مفكوÇÏ åيو ßې څوÏ ځÑæ چې نن ãنه كو. 
بېالبېلو ښاæÑنو له الÑې پر  Çند خو Ï ډلګيو جوړáæ هېڅكله هم ګټوÑ نه íÏ پاتې شوí. ځكه ښكاåÏ åÑ چې كه Ïښمن Ò Ïما په

Çې خوÑæځكه كمز ¡ÆÑماتې خو Ñتاسې ډېر ژ ¡íكړæ تاسې يرغل  ¡íكېږ ìيو ځا åكونو سرÇځو æبه تل له بهرنيو يرغلګر
Ï تاسې به æÇ íكو åسرÑæ مت جوګه نه ياست مرسته بهæمقا Ï ندېÇړæ په ìهغو. 

Guelph  æÇ مخې æÇÑپرځېدá. ځكه هغوì تر æلكې الندې ښاæÑنو كې Ï ګيلف Òما په ګرæهه æېنېسياÏ ä پوÑتني المل له
Çيښې¡ خو تر منځ يې åæÏ  Ï مخالفې ډلګۍ ÒæÑæلې. كه څه هم هغوì يې æ Ïينو تويولو ته نه æې پرې Ghibelline ګيبلين

Ï خپلمنځي Çختالفاتو له Çمله ÇÏسې سرææ åېشل شوá چې  Çختالفاتو ÑæÇ ته لمن æهله. تر Ïې چې Ï Ïغو ښاæÑنو æÇسېدæنكي
له  تر ماتې æÑæسته Vaila موږ چې يې شاهدäÇ يو¡ پايله يې Ï هيلو برخالåæ Ý. ځكه æ Ïيال بيايوÇæلى يې ناشونى æÇ æ لكه

ډáæ ميتوÏ Ï ټولوÏ ßÇ ضعف æÇ كمزÑæۍ  Ïې ډلګيو څخه يوې Òړæ åكړ¡ ÇÑپوÑته شوæÇ å له æېنېسيانو يې æÏلت æنيو. نو Ïغه
ìÏ ìæڅرګند. 

ميتوÏ  بايد په خپل قلمرæ كې Ïې ډáæ ډلګيو æÇ مخالفتونو ته ÇجاÑæ åÒنه كړí. كه څه هم Ïغه يوå ځوÇكمنه æÇ غښتلې Çæكمني
¡ìÏ åندÑكا áسولې پر مها Ï ېÒÇخو يو ¡íسانه كوÇ åÑÇÏÇ لكې الندې سيموæ تر Ï  æÇ بې ځايه áجګړې پر مها Ï åÑغه تګالÏ

åÏ يستونكېÇتېر. 
 هغه æخت سترتوÈ ته ÑسېږæÇ í نوæ ãباسي چې په æړÇندې يې پرتې ستونزې æÇ خنډæنو په بې له شكه چې ټولوÇكي .4

åيښ شي¡ په تېرæ بخت íسړ Ï نو كله چې .íكړ ÑÇæÇ Èبرياليتو ìيو نو íړÇبيا كله چې غو  Èسترتو ßÇسېدلى ټولوÑ ته ßÇæ
Èسترتو Ï په پرتله ßÇثي ټولوÇمير Ï هغه چې .íسوÑæ سې  تهÇÏ ندې يېÇړæ يني¡ پهæ ړتياÇ ياتهÒ ترالسه كولو Ï Êشهر æÇ

په  Ïسيسې جوړې كړæÇ ¡í بيا نوí ټولوßÇ ته Ï Ïې Ñæ ÑÇæكوí چې پرې برالسى شي Ï æÇ هغوÏ ìښمناæÇÑ äالړېږí چې
åÏ يښېÇ ښمنانوÏ ينې چېÒ لكه پر يوې íسېږÑ پوړيو ته æلوړ Êشهر Ï سېÇÏ په  مرسته äÇÑځكه نو ځينې هوښيا .íته كېږÑپو

æÇ بايد په ډېر چم ßÇچې يو ټولو íÏ ههæې ګرÏ  ¡ãړلو¡ خپل نوæ له منځه æÇ بيا يې په ځپلو æÇ íكړ Çپيد äښمناÏ ته äهنر ځا
æÇ Êشهر íهم لوړ كړ Ñنو áجال. 

5. Ï ¡íÏ سېدليÑ ته ßÇæ íبيا هغو چې نو åكو¡ په تېرÇړ  ټولوæ Ñæبا Ï كمنۍ په پيل كې يېÇæ خپلې Ï هغو خلكو په پرتله چې
Ï په هغو كې چې ¡áæ مرسته يې ترالسه كړې æÇ ښتينولي موندلېÑ æÇ íÑÇÏفاæ åډېر ¡áæ ړ نهæ Ñæبا Ï ßÇټولو åÏ. 

æړ خلكو په پرتله ډېر Ï هغو په مرسته  خپل æÏلت Ï Ï باPandolfo Perocci Ñæ ټولوßÇ پانډæلفو پټرæكسي Ï Siena سينا
åÑæكمنۍ په پيل كې پرې بې باÇæ Ï كړ¡ چې åÑÇÏÇ æ. 

سړí سرå توپير كوí. خو åÒ يوÒÇې په Ïې  خو Ï Ïې موضوÚ په Çړå سړì يوå ټوليزå قاعدå نه شي æړÇندې كولى. ځكه ÇÏ له هر
پيل كې ناخوښه ÇÏ ¡áæسې íæ چې Ï خپل ژæند æÇ تلپاتېوÇلي لپاæ  Ï åÑينا بسنه كوã چې كه هغه خلك چې Çæ Ïكمنۍ په

íÏ چې په ټوله æفا  Çړتيا لرí¡ په خوÇ ÇÑسانۍ يې ځانته ÇÇÑړæلى شي æÇ هغوì هم په ډېرå كلكه Ïې ته تياÑ ټولوßÇ مرستې ته
بايد په ښه كړÏ äæ ټولوßÇ هغه بدګوماني له منځه  Ñ æÇښتينولۍ Ï ټولوßÇ په چوپړ كې پاتې شي. ځكه هغوì پوهېږí چې

Ï كمنۍ په پيل كې يېÇæ Ï يوسي چې  .íته كوÑګټه پو åڅخه ډېر ìله هغو ßÇټولو áæې ډÏ چې په ¡åÏلوÑÏ ندېÇړæ په ìهغو
ÇړæندÏ æندæ په ترسرå كولو  څوß چې له خپل ژæند æÇ څوكۍ څخه په بشپړ ډÇډ Ï ټولوßÇ چوپړ كې ìÏ¡ ښايي Ï خپلو ځكه

íكړæ íكې ناغيړ. 
åÏ¡ نو پكاÏ åÏ Ñ يوÇÏ åسې ټولوßÇ پاÑæ ãته æÇÑګرځوã چې Ï خلكو Ï يوې  څرنګه چې Òموږ موضوÚ هم په همدې ټكي

ټولوßÇ په æړÇندې  په مټ يې æÏلت ترالسه كړºìÏ ì بايد Ï Ïې مرستې æÇ پېرæÒنې الملونه ºíæÒÑÇæ كه Ï ÇÏ ځانګړې مرستې
íæ¡ نو په Ïې صوÊÑ كې به له هغوì سرÏ å ښو Çړيكو  Ï هغوì طبيعي مينه نه بلكې يوÒÇې له پخوÇنۍ ÑÇÏÇې Ï ناخوښۍ پايله

 .كاíæ Ñ. ځكه Ï هغوÏ ì خوښۍ ترالسه كوá څه Çسانه كاÑ نه ìÏ ټينګوÏ á ټولوßÇ لپاåÑ ډېر ستونزمن



Úې موضوÏ Ï كه ¡ææÒÑÇæ íÏ خيستل شوېÇÇÑ æÑلرغونو چا æÇ مهالو ÓæÇ چې  الملونه په هغو بېلګو كې¡ چې له íڅرګندېږ
Çمله يې هغه Ïې كاÑته æ هڅاåæ¡ له هغو سرÏ  Ï å ټولوßÇ لپاÏ åÑ هغو په پرتله چې Çæ Ïكمنۍ په پيل كې خوښ æÇ æ له همدې

ÑÇÏÇې څخه خوښ æÇ áæ له Ïې كبله له ټولوßÇ څخه ناخوښه Ï æÇ íÏښمني ÑæسرÇ  åړيكو ټينګوÇ áسانه íÏ چې له پخوÇنۍ
íكو. 

Ï هغو خلكو په æړÇندې يې ÇÏ  Ï يو ìÏ ÏæÏ چې ټولوÇكي Ï خپل هېوÏ ÏÇ بشپړ Çمنيت لپاåÑ كالګانې جوړæÇ íæ غوÇړí چې .6
كاÑ كوá غوÇړæÇ í طرحې جوړíæ. همدÏ Ï ÒÇÑÇښمن Ï لومړí يرغل  Ïفاæ Ï Úسايلو په توګه æكاíæÑ¡ چې په æړÇندې يې په پټه

Ï äځا Ï áلرغونو شخصيتونو پر مها Ï ÇÏ ستايم. ځكه åÑغه چاÏ هم åÒ .يوسي åخو موږ په  خونديينې په موخه هلته پنا .ìÏ Ñكا
Ï Citta di Castello  åæÏ سيټا íÏ كاسټيلو ¡Messer Niccolo Vetelli خپل æخت كې æليدá چې ميسر نېكولو æيټيلي

خپلې ځوGuido Ubaldo  ßÇ توګه æساتي. ÑæÇ Ïبينو ډيوß¡ ګيډæÇ æ بالډæ كالګانې æÇÑغوÑځولې چې Ïغه æÏلت په ښه
Ï سيمې ته æÑæكالګانې له خا ÏÇخپل هېو Ï æ ìشو áشړ Çجيا له خوÑبو ÑÇسيز Ï چې áپر مها æګرځېدÇÑ  æÇ ې كړېÑæخا åسر

æستونز æپه ډېر ÏÇې كالګانو پرته به يې هېوÏ ګڼله چې لهæ سې يېÇÏ íنه كړÑæ سانۍ به يې له السهÇ ځي¡ مانا پهæ له السه. 
حاالتو æÇ  ته ÇÑستوä شو همدÇ پرېكړå يې æكړå. نو له همدې Çمله Ï كالګانو ګټه Ò æÇياä په بنتي æګلي هم كله چې بولونا

Çنو له بلې خو íÏ ېÑګټو åÑستاسو لپا Çكه له يوې خو ºíÏ ې تړليÑيطو پوÇشر íسوÑÑÏ äياÒ. 
ځوÇكونو په پرتله له خپل æلس څخه ډېرæ åېرå لرÇ ¡íړ  Ï æÇې مطلب لپاÇÏ åÑسې Ïليل æړÇندې كوã: هغه ټولوÇكي چې Ï بهرنيو

ìهغو æÇ íچې كالګانې جوړې كړ íÏ ړتيا نهÇ كالګانو ته ¡íلر åېرæ åكونو څخه ډېرÇلس په پرتله له بهرنيو ځوæ خپل Ï چې 
íلر. 

يوÒÇې ÓæÇ بلكې په ÇÑتلونكي كې به هم په  هغه كالګانې چې Ï فرÇنسېسكو سفوÑتسا له خوÇ په ميالä كې ÇÏæنې شوې¡ نه
Ï ډۍ په پرتلهæبلې هرې ګډ Ï كې ÏÇې هېوÏ íمخامخ كړ åښونو سرÇياته له ګوÒ نۍÑتسا كوÑسفو. 

 åÏ ÇÏ چې ټولوßÇ په æلس كې كرغېړä نه íæ. ځكه په Ïې صوÊÑ كې سرå له Ïې چې تاسو به نو له Ïې كبله¡ تر ټولو ښه كال
تاسو خوندæ íنه ساتي. ځكه له  كالګانې لرÆ¡ خو كه æلس ستاسو په æړÇندې Ï كركې ÇحساÓ كوí¡ نو هېڅ يوå كلكه كال به

كوÏ ¡í بهرنيو ځوÇكونو له خوÇ په مرسته كې هېڅ ځنډ æÇ كمى نه  هغه æلس سرå چې Ï خپل ټولوßÇ په æړÇندې æسله ÇÑپوÑته
íكېږ áليد. 

له كاæنټس فوÑلي (Ï  خپل æخت كې هم كله نه íÏ ليدلي چې كالګانې كوã ټولوßÇ ته ګټوÑې تمامې شوې íæ¡ پرته موږ په
تر æژá كېدæÑæ æسته يې يوÒÇې Ï همدې كالګانو  Count Giralamo فوÑلي ملكه) څخه¡ چې Ï خپل خاæند كاæنټ ګيرÇالمو

 ÑÏæېدæÇ å تر هغو يې æساتله چې له ميالä څخه مرسته ÑæÇÑسېدæÇ ¡å خپل æÏلت يې له په مرسته Ï خلكو Ï پاڅوä په æړÇندې
هېوÏÇ له æÇسېدæنكو سرå مرسته نه شوå  پاڅونه كرæÇ ÑÇ بېرته ترالسه كړ. خو په هغه æخت كې چاÑې ÇÏسې æې چې بهرنيو Ï يو

پر هېوÏÇ يرغل æكړ æÇ ناخوښه æلس هم له بهرنيو ځوÇكونو سرå الÓ يو كړ¡  كولى. æÑæسته بيا كله چې سيزÑÇ بوÑجيا Ï هغې
خوندåæ í چې خلكو يې په  لږ ÒÑÇښت ÑÏلوÏ. ځكه نو Ï هغې لپاåÑ په پيل æÇ پاì كې Ï كالګانو له لرلو ÇÏ ډېرå كالګانو ډېر

ìكړ ìæ نه ÓحساÇ كركې Ï ندېÇړæ. 
åÒ بايد هغه  åÒ ¡ææÒÑÇæ بايد هغه څوß چې كالګانې جوړæÇ íæ هغه چې ترې تېرېږÇæÏ ¡íړæ åستايم. خو كه Ïغه ټولې خبرې

  .Ñæكوí ټولوÇكي پړ æبولم چې پر كالګانو Òړå تړæ Ï æÇ íلس كركې ته لږ ÒÑÇښت
 
 
 

  يوæېشتم څپركى
 
 

 ټولوßÇ څه ډáæ چلند æكړí چې ښه نوæ ãګټي¿
 

١. åيو Ï ښو بېلګو Ï åÑتقليد لپا Ï ته æÑنو æÇ طرحو¡ نوښتونو æييز åجګړ æستر Ï ته ßÇهېڅ ځانګړنې  ټولو Ñلو پرته نوÏپرېښو
له منځه ÇÑÇ Ïګوä فرÏيناند يا Ç Ïسپانيا æÇسنى ټولوßÇ نژÏې يو نوæÏ  ìمرå ښه نوã نه Ñæپه برخه كوÓæÇ Ï .í مهالو ټولوÇكو

íګڼل كېږ ßÇپه مسيحي .ټولو åله پلو Êشهر æÇ ææبريا Ï يې ÓæÇ خو ¡æ ßÇښته ټولوÒÑÇ نړۍ كې  كه څه هم هغه يو بې
íلر ìپه لوړ پوړ كې ځا æÏتر ګر æÇ ìپرمختګ كړ. 



كېږÏ åÏ .í خپلې  ÆæÒÑÇæ¡ نو æبه æينئ چې Ï هغه ټوá كاæÑنه ستر æÇ íÏ ځينې يې äÇ له هيلو æÇچت ګڼل كه تاسو Ï هغه كړنې
ÇناډÇكمنۍ په پيل كې پر ګرÇæ Granada سلهæ غهÏ چې ¡åپيل كړ åيو كلك  جګړ åÑكمنۍ لپاÇæ Ï يې په حقيقت كې ãګا áÇæ

كرæÇ åÑÇ پرته له كومې æېرې¡ چې ګويا له خنډ سرå به مخ شي¡ پيل كړ. ځكه هغه  بنسټ ګڼلى شو. Ïغه كاÑ يې لومړì په
æخت نه ÑÏلوæÇ .Ï په  ÇشرÇفياæÏ äمرå بوخت æساتل چې په هېوÏÇ كې يې له نوæ بدلونونو څخه Ï خبريدÏ Castile æكاسټيل

æÑچا æÑشوېو ال áæÑكا Ï Çهغه له خو Ï ې چېÏ ې توګه¡ پرته لهÏ  غېز الندېÇ تر Ðنفو æÇ ßÇæ خپل Ï يې ìخلي¡ هغوÇæ ßڅه څر
 پيسو يې يو منظم æÇ ځوÇكمن لښكر جوړ كړ¡ Ï æÇ يوå پوځي ډسپلين بنسټ يې كېښوÏ چې æÇÑستل. Ï كليسا æ æÇلس پر

åنه ترسرæÑې چې هغه ستر كاÏ پر åباښه. سربېرæ Ñæ Êشهر áÇسته يې بيا هغه ته نړيوæÑæ  ¡لېæسترې طرحې يې جوړ æÇ áكو
سپېڅلې بېرحمۍ ته Ñæكړæ ì. يانې ÇÏسې يې ښوÏله¡ چې كه كوã تېرì  ځاä به يې په مذهبي جامه كې ښوæÇ .åÏ ځاä يې يوې

شمالي Çفريقا  په الåÑ كې يې كوí. نو ځكه يو منلى كاìÏ Ñ. په Ïې ډáæ يې ټوá عرÈ ((مرÇكشياÏ æÇ ä كوÏ ¡í مذهب Ï æÇين
æÇ áشړæ سپانيا څخهÇ له ¡æ ìړæÑæ سپانيا يې يرغلÇ نكي)) چې پرæسېدæÇ  æÇ پخپله ستر ÇÏ كړ. چې ßيې ترې پا ÏÇخپل هېو

پر  نقاÈ الندې يې پر Çفريقا جګړå پيل كړå¡ بيا يې Çيټاليا الندې كړæÇ å په پاì كې يې Ï ستاينې æړ كاÏ .ìÏ Ñ همدې مذهب تر
Ï åÏ .áæ خپل æلس Ðهن Ï ځاä په æړÇندې  فرÇنسې يرغل æكړ¡ چې په Ïې ډÏ áæ هغه ټولې طرحې æÇ برياليتوبونه ÑÇ Ïيانتيا æړ

 .Çعمالو پايلې ته سترګې په الÑ ساته ÑÇ Ïيانتيا æÇ ستاينې په يو حالت Ï æÇ خپلو
كېدې چې چاته يې Ï Ïې æخت نه Ñæكاåæ¡ چې Ï مخالفت په فكر كې يې شي Ï  æÇ هغه ټولې كړنې يو په بل پسې ÇÏسې ÇÑمنځته

 .æړÇندې ÑÏæېږí په كلكه يې په
ډېر مرستندæيه æÇ ګټوÑ تمامېږí. كټ مټ لكه هغه بېلګې  په كوÑنيو چاæÑ كې Ï ياæÏنې æړ بېلګو پرېښوáÏ هم ټولوßÇ ته .٢

 له كړنو ÇÑلېږáæÏ شوíÏ í. كله چې به ÑÇæ السته Ñæغى¡ په Messer Bernabo da Milano چې Ï ميسر برنابو ÇÏ ميالنو
¡áكو åنه ترسرæÑښه يا بد كا íÏغيرعا íځانګړ Óيو چا په ال Ï كې به يې æÑنيو چاÑسم  كو åسر Ñكا íبيا به يې هغه ته له كړ

 .په Ïې توګه به تبصرې پرې كېدې æ Ï æÇلس پاã يې ځانته Ç ÇÑړÇ åæÇنعامونه Ñæكوá¡ يا به يې سزÑæ Çته ټاكله¡ چې
ßÇنو يو ټولو åسې كړنې ترسرÇÏ يا åÑسې چلند غوÇÏ چې په خپل هر عمل كې íæ ې هڅه كېÏ بايد تل په  Ï چې ځانته ¡íكړ

  .æلس په منځ كې Ï يو ستر æÇ غوåÑ شخصيت حيثيت æÇ مقاæ ãګټي
له كومې سپما څخه خپله  ټولوßÇ چې ښه ملګرì يا پرېكندÏ åښمن íæ¡ هم ÑÏ ÏناÇ æÇ íæحترæ ãÇړ ګرځي. مانا پرته .٣

پرېتوÈ څو ځلې ګټوåÏ åÑ. ځكه كه Ï ستاسو åæÏ غښتلي  ملګرتيا له يوې يا بلې خوÇ سرÇ åعالنوí¡ چې Ïغه تګالåÑ تر بې
ترې  جګړÇ åخته كېږí¡ طبيعي åÏ چې كه Ï هغوì له منځه يو بريالى كېږí¡ تاسو به يا æېرå ګاæنډí هېوæÏÇنه په خپلو كې په

Æيا به يې نه كو æÇ Æكو. 
Ñال åÑتر ټولو ګټو åÑحاالتو كې ستاسو لپا æړÇæÏ په  Ï به ìپر ځا ìكه نه ځا ¡Æكړ äعالÇ åسر Çله يوې خو íچې خپله پلو åÏ ÇÏ

Ï Çڅخه به بريالۍ خو ãې ګاÏ له Çفاتحې خو Ï æÇ íبه له تاسو كركه كو Çقرباني شئ. ماته شوې خو Ñخوښي  ښكا æÇ خليÇ خوند
نه شي ژغوÑلى æÇ تاسو به هېڅ Ïليل نه لرÆ چې æړÇندې  به ښكاåÑ كوí. هېڅ ډáæ عذÑ يا Ïليل به تاسو له Ïې ډáæ ګوÇښ څخه

ساتنه æكړÇÏ .í ځكه چې فاتحه خوÇ شكمن ملګرí نه غوÇړí¡ چې په ÒÇميښت يا سختۍ  يې كړæÇ Æ نه كوã پلوì چې ستاسو
هغوì په پلوۍ توåÑ نه  مرسته æنه كړæÇ í هغه خوÇ چې ماتې خوíÑ¡ ستاسو مالتړ نه كوí. ځكه تاسو پخپله خوښه Ï كې يې

 .كې تاسو خپلې پلوۍ ته æÇÑبولي ÇÑ åÏپوÑته كړې Ï æÇ هغه Òړå مو نه ìÏ ګټلى¡ چې په ÇÑتلونكي
Ç Ïيټوليانو په غوښتنه يوناä ته æالړ. هغه Çكيانيانو ته¡  Ç AntiochusنټيوكوÏ Ó يوناä له خاÑæې æÑ Ïميانو Ï شړلو په موخه

بې پرې پاتې شي. خو له بله  æÑميانو سرå يې الÓ يو كړæ ì¡ خپل ÇستاÇæ ìÒستاæÇ åæ هغوì ته يې Ï Ïې سال Ñæكړå چې چې له
æسله ÇÑپوÑته كړÇÏ ¡í موضوÇ Ï Úكيانيانو Ñسمي جرګې ته  پلوæÑ åميانو پر هغه ټينګاÑ كاåæ چې بايد Ï هغوì په پلوۍ

Ï ې جرګه كېÏ په æÇ åلوېدæ Ï íÒستاÇ ميانوæÑ Ï كړ چې بايد بې پرې پاتې شي. خوæ Ñټينګا ìپر هغو íÒستاÇ ÓنټيوكوÇ 
په جګړå كې برخه Çæنخلئ¡ نو  ÇÏ چې تاسو ته يې Ï Ïې سال ÑÏكړå چې كه تاسو Òموږ�هغه خبرæ ته ځوÈÇ كې ÇÏسې ææيل: 

åÏ. ځكه كه تاسو مدÇخله æنه كړÆ¡ نو تاسو به پرته له كومې  ستاسو په ګټه به íæ¡ بالكل بېځايه Ï æÇ ګټو پر خالÝ مو
 .�خوÇ ته Ï غنيمت په توګه Ñæپاتې شئ ملګرتيا æÇ پاملرنې فاتحې

به تاسو ته Ï بې پرېتوÈ سال ÑÏكوæÇ í هغوì چې مو æÏستاíÏ ä¡ پر تاسو  له Ïې كبله هغوì چې ستاسو æÏستاä نه íÏ¡ تل
Ñخلئ باندې ټينګاÇæ كې برخه åپه جګړ æÇ Æته كړÑپوÇÑ سلهæ چې íكو. 

 خاæند نه Ï Ï ¡ìÏې لپاåÑ چې له æÇسني ګوÇښ څخه ځاæ äژغوíÑ¡ په ټوليز ډáæ بې پرېتوÈ هغه ټولوßÇ چې Ï ټينګې ÏÇÑÇې



åسر Çتيا له يوې خوÑæړÒ åÑخو كه تاسې په پو .íæÑÇæÇ åÑخپلې تباهۍ ته ال æÇ íكو åÑچې  غو Çهغه خو æÇ Æكړ äعالÇ مالتړ
هېوÏÇ به غښتلى æÇ íæ تاسو به Ï هغه په æړÇندې Ï مقاæمت جوګه نه  تاسو يې پلوí كړې åÏ¡ فاتحه شي¡ سرå له Ïې چې فاتح

æÏمرå نه ìÏ  فاتح هېوÏÇ ستاسو پوæÑړìÏ ì¡ په منځ كې مو æÏ Ïستۍ Çړيكي ټينګ شوæÇ í بشر تر æÇسه ياست¡ خو بيا هم
جګړå كې يې Ñæسرå مرسته كړې¡ تېرæ ìكړí.  سپين سترګى شوì¡ چې Ï يو چا ښېګڼه هېرå كړæÇ í پر هغه چا باندې¡ چې په

íÏ بشپړې نه åمرæÏ åپلو åهسې هم فتحې له هر  æÇ .نه ساتيæ Çæهغه پر Ï ېÏ يا íېږÑÏ نهæ پر خپلو ژمنو æمرæÑÇ ېÏ چې فاتح
مرستې به ÑÏسرæ åكړæÇ í  خوÇ چې تاسو يې پلوí كړې¡ ماتې æخوíÑ¡ نو تاسو ته به پناÑÏ åكړæÇ í كه æ Óæلرí¡ كه هغه

íيښېږæÇÑ ياست چې بيا به íسې بخت ملګرÇÏ Ï تاسو. 
فتحې په Çړå هېڅ  حالت كې كه هغوì چې په خپل منځ كې په جګړÇ åخته ÇÏ ¡íÏسې íæ چې تاسو Ï يوæÇ å بل Ï په æÏيم

خوÇ سرå ټلوÇله جوړå كړÆ. ځكه تاسو له يوې خوÇ سرÏ å بلې  Çندېښنه نه لرÆ¡ بيا هم تر ټولو معقوله الåÏ ÇÏ Ñ چې تاسو له يوې
مرسته نه  كوÆ¡ چې كه هوښياæÇ ìæ Ñ په يوÒÇې ځاä يې نه شو فتح كولى¡ نو له تاسو به يې هم خوÇ په تباهۍ كې مرسته

كېدäæ نه لرí¡ نو كه په Ïې الÑ كې تاسو  غوښتى¡ æÇ له Ïې يرغله به تېر شوÓæÇ ¡ìæ ì چې يې بريا ستاسو له مرستې پرته
كېږæÇ í په همدې ځاì كې Ï ياæÏنې æړ åÏ چې يو ټولوßÇ بايد هر ډáæ  مرسته æكړÆ¡ فاتحه خوÇ ستاسو په ßÇæ كې پاتې

 .ټلوÇله جوړå نه كړí ترهغې Çړ نه íæ هېڅكله پر نوæÑ هېوæÏÇنو Ï يرغل په موخه Ï ځانه غښتلي هېوÏÇ سرå پاملرنه æكړí چې
ملګرتيا ته ÇÑبللي ياست برالسى شي¡ نو Ï ستاسو په ßÇæ كې  لكه چې æړÇندې ææيل شوá كه هغه هېوÏÇ¡ چې تاسو يې خپلې

يې په ßÇæ  بايد له هغو ګامونو ځاæ äساتي چې په پايله كې يې هغوÏ ì بل چا تر الÓ الندې ÇÑځي يا به پاتې شي æÇ ټولوÇكي
íكې لوېږ. 

جوړå كړÏ æÇ åغه ډáæ ټلوÇله¡ چې Ï هغوÏ ì تباهۍ المل  æېنېسيانو Ï ميالÏ ä ټولوßÇ په æړÇندې له فرÇنسې سرå ټلوÇله
Ñپكا .æ ړين نهÇ åمرæÏ ¡ګرځېدæ æÇ خت چې پاپæ هغه ¡åæ ړتياÇ åيو åÑېنسيانو لپاÑفلو Ï خو .ìæ íترې تېر شو åæ  سپانياÇ

شي كېدæÇ ì ټولوßÇ تل Çړ ìÏ چې Ï يوې  خپلې لښكرې پر لمباÑډې Ï يرغل لپاÇæ åÑستولې. په ÇÏسې حاالتو كې ډډå ترې نه
íكړæ íپلو Çخو. 

íنه كړæ لت بايد فكرæÏ شكمنه هېڅ íكو åÑغو åÑتګال åګڼي چې كه هرæ ېÏ سېÇÏ بلكې åÏ íيې خوند åÑكړې تګال åÑچې غو 
äنه شي كولى له يوې ستونزې ځا ìچې سړ íÏ سېÇÏ áæيز ډÏæÏ ې پهÑځنۍ چاÑæ ځكه .íæ ې چې په بلې  بهÏ ساتي بې لهæ

æستونز Ï ìچې سړ åÏ ې كېÏ پوهه په æÇ íÑخو هوښيا .íړæÇæ  چې په íخوښه كړ åÑبيا هغه تګال æÇ íپرتله كړ äياÒ ډېر æÇ لږ
 .Ç åÏند يې لږ Òيانمنه

چې په هر فن كې íæ په ÇمتياÇÒتو æناíæÒ  ټولوßÇ بايد تل æ Ïړتيا Ç æÇستعدÏÇ مالتړÏ ¡íæ ì مسلك خاæندæÇ äÇ ماهرين .٤
خپلو خلكو ته سوله ييز چاپېرياÇÑ áمنځته كړí چې هغوæ ìهڅوá شي چې ÑÏ æÇ  Ïناìæ يې æكړí. همدÒÇÑÇ ټولوßÇ بايد

Ï æÇ ګرۍÇÏپانګې سو Ï åسر åسې چې له يوÇÏ .ډ پرمخ بوځيÇډ åÑكرنې په ډګر كې خپل فعاليتونه په پو  åېرæ ېÏ Ï ياتولوÒ په
بل سرæ ÇÏ åېرå نه íæ چې كه سوÇÏګريز مركز پرÇنيزí¡ ډېرå  نه íæ¡ چې شتمني به يې څوß په Ò ÑæÒياتي ترې æلكه كړæÇ í له

íخيستل كېږÇ غه پوړ ته ماليه به ترېÏ لسæ Ï ßÇبايد ټولو ìې پر ځاÏ Ï .ګرځيæ ې توګه له خپل هوډ څخهÏ په æÇ  جايزې
له بېالبېلو الæÑ سترتوÑÏ æÇ Èنښت Ñæپه  æټاكي æÇ په Ïې توګه يې نوÑ هم æهڅوí. همدæ ÇګړíÏ í چې خپل هېوÏÇ يا ښاÑ ته

íبرخه كو. 
٥. ìÏ ړÇ ßÇې ټولوÏ پر åخوشاله سربېر æÑÇنند æÇ فصلونو كې خپل خلك په جشنونو¡ موسمي لوبو æندæړÇ په áكا Ï چې 

 .æساتي
Ï بايد ßÇټولو ¡ìÏ ìېشل شوæ ډلو æÇ په بېالبېلو ټولنو Ñكې  څرنګه چې هر ښا æغونډ æÇ په ناستو ¡íكړæ ìæناÑÏ هرې يوې

Ï ندېÇړæ په ìهغو Ï äځا æÇ íكړæ äæيې ګډ  æÇ حيثيت ¡ãښيي. خو خپل مقاæ ßنه ډ ((فكرۍÏÇÒÇ)) ناتنګليدۍ æÇ خوږۍÇخو
  .پاæ ãساتي æÇ په هېڅ بيه يې ÒÑÇ Ïښت لږæلو ته غاړå كې نه ږíÏ جالá ته يې

 
 
 

  æ åæÏيشتم څپركى
 

åړÇ نو پهÇÑسالكا æÇ نوÇيرÒæ Ï ßÇټولو Ï 
 



خوÇ ټاكل شوÏ íæ ì  خپله ټولوßÇ لپاåÑ څه Çسانه كاÑ نه Ï .ìÏ هغه Òæير æړتيا æÇ ناæړتيا چې Ï ټولوßÇ له Òæ Ïير ټاكل
Ï نګيرنې چې موږÇ ځكه لومړنۍ .íلر åړÇ ېÑپو íæÇÑله غو ßÇهغو  ټولو Ï ¡æكو åړÇ پوهې په æÇ خالقوÇ ¡ښېګڼو Ï ßÇټولو

Ï چې æلو يې كوæÒÑÇ خلكو په íÏ íشو áټوÇÑ Çخوæشا ßÇټولو. 
æفاíæ ÑÇÏ. نو æيلى شو چې ټولوßÇ هوښياæÇ Ñ ځيرß سړìÏ ì. ځكه  كه Ïغه خلك پوهه يا æړتيا æلرí¡ ټولوæÇ ßÇ هېوÏÇ ته

æساتي. Ç Ï  æÇستعدæ æÇ ÏÇړتيا كچه æÒÑÇلې æÇ åÏ په Ïې ښه پوهېږí چې هغوì څه ډáæ ځانته æفاÑÇÏ خپله ټولوÏ ßÇ هر Òæير
åړÇ په ßÇټولو Ï نې مخالف نظرæÏتنۍ ياÑپو Ï نو موږ به íæ سې نهÇ Ï ليد  كه æÇ تياÑهوښيا Ï ßÇټولو Ï ې مانا چېÏ په .æلرæ

 .åÏ ځكه لومړنۍ تېرæتنه چې هغه كړې Ï خپلو ÒæيرÇنو æÇ سالكاÇÑنو په ټاكنه كې يې .لوíÑ په Çړå ښه نظر نه شو لرلى
åپو æÇ Ñهوښيا åيو Ï ندې به هر چاÇړæ كسي پهæلفو پېټرæپانډ ßÇټولو Ï سينا Ï  ÇÏ نټونيوÇ ميسر Ï نګېرنه كوله چېÇ ßÇټولو

æينافرæMesser Antonio da Venafro هغه هم په ټوله  په څېر æÇ ساتلى åÑخپل خدمت لپا Ï ير يېÒæ åÏÇستعدÇبا æÇ ړæ يو
Ï ښتينولۍÑ ìÏ په چوپړ كې ßÇټولو. 

 :شوíÏ í خلك Ï پوهې æÇ غوíæÇÑ ((ßÑÏ)) له پلوå په ÑÏې ډلو æېشل
 .íæÑÇæÇ هغه څوß چې Ï نوæÑ له مرستې æÇ الÑښوæنې پرته خپلې ستونزې په خپله .1
2. æÑخو هغه څه چې نو ¡íنه لر ßÇبېلولو ځو æÇ íæÇÑغو Ï چې خپله ßهغه څو íګرځو áې مشاÑال Ï íæ í كړ ßÑÏ سم. 
 .له الÑې Ï غوíæÇÑ((ÑÏكولو)) æړتيا æÇ ځوßÇ لرí هغه څوß چې نه خپله نه Ï بل چا Ï الÑښوæنې .3

تر ټولو ښه æÏ Ï æÇ íÏيمې ډلې خلك په ښو كې شمېرá كېږí. مانا په æÏيم پوړ كې  هغه خلك چې په لومړۍ ډلې كې ÇÑځي
 .ÑÏ Ïېيمې ÑÏجې خلك Çصالð بايد هېڅ Ç Ïعتماæ Ïړ æنه ګرځي íÏ. خو

بېلولى شي Ï æÇ  لومړۍ ډله كې نه íæ¡ بې له شكه به په æÏيمه ډله كې ÇÑځي. يو څوß چې ښه له بدæ كه پانډæلفو پټرæكسي په
¡íپرې پوهو äځا æÇ íكوÑÏ ېæيناæ æÇ شوې سمې كړنې åترسر Çله خو æÑخو بيا به  نو íنه لرæ åقو ÑبتكاÇ æÇ نوښت Ï كه خپله

æÇ ړتياæ نوÇخپلو نوكر Ï نو ته به همÇÑښتينو خدمتګاÑ æÇ نكوæړتيا لرæ خپلو .íتشخيص كړ áæړتيا په ښه ډæنا  ÊÇÒمتياÇ
íكړ ÍصالÇ پاتې به يې æÇ íكړÑæ. 

Ñæته ټولوßÇ تېرباسي¡ بلكې ناچاíÏ åÑ چې په ټوله Ñښتينولۍ æÇ مينه هغه ته  په Ïې ډáæ هېڅ شاهي ÑÏباÑ نه شي كولى
 .æكړí خدمت

åپېژني. يوæ په ښه توګه äÇÑسالكا æÇ äÇيرÒæ خپل ßÇچې يو ټولو åÑې لپاÏ Ï  íې نه لرæموينه شته چې هېڅ نيمګړتياÒÇ سېÇÏ
ټولوæ ßÇپوهېږí چې Òæير يې Ï هېوæÇ ÏÇ ټولوßÇ په پرتله ډېر په خپل فكر كې æÇ  æÇ ìÏ تل بريالۍ æÇÑځي. هغه ÇÏ چې كله يو

هغو په ÇړÇÏ .åسې Òæير هېڅكله ÇÏ  Ï چې په ټولو كړنو Ç æÇعمالو كې يې Ï خپلو ګټو په Çړå چوÑتونه æهي¡ نه Ï ټولوÏ ßÇ يا
بايد ټولوßÇ پرې باæ Ñæكړí. ځكه چې كله يو ټولوßÇ خپل Òæير ته Ï  ټولوßÇ لپاåÑ يو Ñښتينى خدمتګاÑ نه شي كېدæÇ ì نه

ßÇæ æÑچا Ï ÏÇهېو Ï بلكې تل بايد .íنه كړæ فكر åړÇ خپلو شخصي ګټو په Ï ير هم بايدÒæ نو ¡íæ لىÑسپاÑæ  ګټې په ßÇټولو
íæ ې تړلې نهÑپوÑæ ګټې ßÇټولو Ï ته چې æÑهغو چا æÇ نيسيæ نظر كې íنه كړæ ãهېڅكله پا. 

æÇ ښتينىÑ يرÒæ چې خپل åÑې لپاÏ Ï هم ßÇټولو Çله بلې خو  Ï .íÑې څاæ æÇ íچې هغه مطالعه كړ ìÏ ړÇ .ساتيæ ìÑمانت كاÇ
 كړí. بې شمېرå نوÑې ښېګڼې Ñæ ÑæسوÑÏ æÇ íناìæ يې æكړí. په ټولو منډæ ترړæ كې چې Ï هغه حيثيت æساتي بډìÇ يې

ÇÏ په همدې تر څ كې æÇ íكړæ åسرÑæ په پر مخ بېولو كې يې ګالي¡ مرسته æÑچا Ï ÏÇې سر  هېوÒÇير په يوÒæ ښيي چېæ تهÑæ هم
Òæير هم خپل ټوá پت æÇ حيثيت Ï ټولوßÇ پېرæÒنه æګڼي. ټولوßÇ بايد خپل  Ï æÇ ټولوßÇ له مرستې پرته هېڅ نه شي كولى. چې

æډېر Ï يرÒæ يو څخهÏله پر åÑتل لپا Ï چې .íښه موړ كړ åكولو سرÑæ تو پهÇÒمتياÇ æÇ íæناÑÏ ¡تمې ته  ښېګڼو ãنعاÇ æÇ äحساÇ Ï
په Ñæكولو æÇ هغه ته Ï هېوÏ ÏÇ چاæÑ په ÑæسپاÑلو چې Ï ټولوßÇ  په Òړå كې ځاÑæ ìنه كړÒæ .íير ته Ï Ïې ښېګڼو Ç æÇمتياÇÒتو

Ï هغه ¡ìÏ ړæ Ñæبا Ï ير پهÒæ كې äسې بدلوÇÏ چې په íځي. ځكه پوهېږæ بدلونونو په لټه نه æÇ ښتونونوæÇ ې سر له  نويوÒÇيو
 .مقاã به يې له السه æالړ شي يوې پريكندæÇ å له بشپړې مرستې پرته نه شي كولى ځاæ äژغوíÑ. خو هغه خپل

پيدÇ شو په ښه توګه كولى شي پر يو بل باæ ÑæكړæÇ í كه Ï Ïې برعكس  كله چې Òæ Ïير æÇ ټولوßÇ تر منځ ÇÏسې يو صميميت
  .ÇæÏ ìæÏړæ څخه يوله بدې پېښې سرå مخ كېږíæ í¡ نو تل به له

 
 
 
 
 



  æÑÏيشتم څپركى
 
 

äبايد ځا áæچاپلوسانو څخه په څه ډ æÇ مالو åساتي¿ له غوړæ 
æÇ مالو åغوړ Ï له يوې مهمې برخې څخه¡ چې Úموضو Ï موږÒ چې ãړÇنه غو åÒ  åپټه خوله تېر شم. ځكه يو ¡åÏ åړÇ چاپلوسانو په

 .په ډېرې Çسانۍ æشي¡ په همدې برخه كې به íæ تېرæتنه چې له يو ټولوßÇ څخه ښايي
 ÒياæÇ ìÏ Ê ټولوÇكي كه څه هم له ډېرې ځيركۍ æÇ له Çحتياطه ډíæ ß خو بيا هم په ډېرæ په ÑÏباÑ كې Ï Ïغو خلكو شمېر ډېر

íÑژغوæ ترې äځا æÇ پېژنيæ ìكولى شي هغو æستونز. 
خپل ځاä پوÑې Çړæندې چاÑې ښې Ñæته بريښي. خو بيا ځنې æخت په كې ÇÏسې تېرæتلى  ځكه بشر پر خپل ځاä مين æÇ ìÏ په

Ïې ډáæ چاپلوسانو æÇ  ځاä ترې په خوÇÑ ستونزæ خالصولى شي. نو ÇÏسې يوå ټولوßÇ ته ستونزمنه خبرåÏ å چې له íæ چې
  .ژÏ Ñ كركې æÇ نفرÊ له ګوÇښ سرå مخ كېږí غوړå مالو څخه ځاæ äژغوæÇ .íÑ كه æغوÇړí چې ځاä ترې لرې æساتي¡

ژغوíÑ. هغه ÇÏ چې غوړå مالو æÇ چاپلوسانو ته ÇÏ ډÇډ Ñæكړá شي چې ټولوßÇ ته  يوÒÇې يوå الÑ شته¡ چې له Ïې شر څخه يې
ګرځي. خو كه ÇÏسې æشي æ  æÇيل æÇ غوړå مالي نه كوÏ á هغه سپكاìæ نه æÇ ìÏ نه هم Ï ټولوÏ ßÇ خوÇشينۍ المل حقيقت

äپه شتو ßÇټولو Ï æÇ)) íنه كړæ مالي åته غوړ ßÇټولو ßند  هېڅوæړÇ په ßÇټولو Ï ېي)) نوÇææ ښتياÑ áæنه ډÇÏÇÒÇ كې په
 .ÑÏناíæ كې كمى ÇÑځي

خپل æلس له منځه يو شمېر  نو كه ټولوßÇ يو هوښياæÇ Ñ تجربه كاåÑ سړÑÏ ¡íæ ìېيمه تګالåÑ غوåÑ كوí. هغه ÇÏ چې Ï ځكه
Ï ۍ يا حقايقوÏÇÒÇ Ï äبيا Ï ته ìې هغوÒÇيو æÇ خلك ټاكي åپو  åÏÇÒÇ په åړÇ هغو شيانو په Ï ېÒÇبيا يو æÇ íكوÑæ åÒجاÇ يلوæ

æÇ يلىæ ښتياÑ توګه íÏعا æÑغه حق نوÏ æÇ ¡بس æÇ íپوښتنه كو åړÇ يې په ßÇكولى شي چې ټولوÑæ كسانو ته  خپلې نظريې
ته غوږ شي خو خپله هم فكر پرې æكړæÇ í بيا  چې پوÑتنۍ ځانګړتياæې نه لرí بايد Ñæنه كړá شي. ټولوßÇ بايد Ï هغوì نظريو

Êæقضا åپرېكړ æÇ يهÇÑ ې په خپلهÒÇيو íكړæ. 
íæ چې هر يوå ته جوته شي چې په هرÇ åندåÒÇ چې  له Ïې سالكاÇÑنو سرå په ډله ييزæÇ å جال جال ډÏ áæ ټولوßÇ چلند بايد ÇÏسې

æÇ ÏÇÒÇ لو كېæخپلې نظريې په څرګند Ï  ړæ ÏعتماÇ æÇ ليÇېوÏپاملرنې¡ نژ Ï ßÇټولو Ï به åهومر ¡íæ ښانهæÑ يا يې نظريه
 .نيسي ټولوßÇ هم بايد له Ïغو سالكاÇÑنو پرته Ï بل چا خبرæ æÇ æيناææ ته غوږ æنه .æګرځي

æÑæ æÇسته هم پر هماغه هوكړå¡ عقيدæÇ å  يوÒÇې هماغه ټاكلې تګالåÑ ټينګه كړí¡ چاÑې په خوÇÑ پرېكندå ډáæ پر مخ بوځي
 .پرېكړå ټينګ پاتې شي

ßÇټولو Ï خو كه Ï چې ÇÏ يا íپرځېږÇÑ Çچاپلوسانو له خو æÇ مالو åغوړ Ï يا íæ ې برعكسÏ Ï عمل æÇ كړنې  æÇ يوÇÑ áæډ áæډ
ÑعتباÇ ¡íكوÑæ äيې ته بدلوÄÑ æÇ خپلې عقيدې åېدلو سرÑæÇ نو پهæبه  نظر åړÇ په Úې موضوÏ Ï چې íټيټېږÇÑ ښت يېÒÑÇ æÇ

 .كړã يوÓæÇ å مهالې بېلګه æړÇندې
سالكاÑ په توګه چاÑې پر مخ بيايي په  په ÑÏباÑ كې Maximilian Ï چې æÇ Ïسني ÇمپرÇتوÑ ماكسيملياFra luca ä فرÇلوكا

ÇعليحضرÏ Ê هېوÏ ÏÇ چاæÑ په Çړå له �Çړå ماته خبرې كولې¡ æې æيل.  ÇÏسې حاá كې چې يوÑæ åځ يې Ï هغه جاللتمآÈ په
 .�كوí كوÏ(( í چا نظر نه Çخلي(( æÇ له Ïې سرå سرÏ å خپل نظر æÇ پرېكړې مالتړ هم نه هېچا سرå سال نه

خوíÑ. ځكه چې كله ټولوÏ ßÇ يو نوí بهير  ÇÏ ځكه چې Ï هغه كړنې له هغې æينا سرå چې مخكې æشوå په بشپړ ډáæ سموä نه
¡íته كوÑپوÇÑ موټې åÑپلي كولو لپا Ï خو كله چې فكر  يا طرحې .íړÇچا نظر غو Ï åړÇ نه يې په æÇ íæنه خبر ßپه خپل نيت څو

نژÏې كسانو له خوÏ Ç  جامه ÇæÑæغوندæÇ í په ډÇګه يې كړí نو بيا يې نيت څرګندېږí. په همدې æخت كې Ï خپلو ته Ï عمل
íمخ كېږ åطرحې په عملي كولو كې له مخالفت سر. 

åÏ åله نو څرګند æÇ íÏږ åندې غاړÇړæ مخالفتونو په Ï ìهغو Ï ìÏ ې څښتن نهÏÇÑÇ ټينګې Ï خلي.  چې هغه همÇ Ñنرمۍ څخه كا
æÇÑ ÇÏځي چې له هغو كاæÑنو څخه چې نن يې Ï پلي كولو  Ï خپلو پرېكړæ له عملي كولو څخه الÇ Óخلي Ï Ï æÇې كاÑ پايله بيا

 .نه Ï íÏ هغه åÏÇÑÇ په بشپړå توګه نه څرګندېږæÇ í پر æÇ åÏÇÑÇ عزã يې Ï باÑÏ ÑæلوáÏ شوني پريكړå كړې¡ سبا ترې تېر شي. نو
ÇÏ æÇسې حاالتو كې چې خپله ټولوßÇ يې  ځكه نو يو ټولوßÇ ته په كاíÏ Ñ چې تل سال مشوÑې Çæخلي خو په ټاكلو æختونو

æغوÇړÏ .í چا سال مخكې له Ïې چې پوښتل شوíæ ì ښه æنه ګڼي. مانا  æغوÇړí نه په هغه æخت كې چې سالكاäÇÑ يې
åړÒ ÇÏ بايد ßهېڅو íكړ åخپله نظريه څرګند åړÇ په Úموضو Ï چې مخكې له پوښتنې íنه كړæ. 

Ï ßÇتل يې نظر ټولو ¡íæ ÏÇÒÇ خيستلو كې بايد تلÇ نظر په Ï نوÇÑسالكا Ï åړÇ په æÑچا Ï ÏÇهېو  .íكړæ خلي¡ پوښتنې ترېÇæ



Ï كه æÇ íÑæÇæ غمÒ åÑبونه په پوÇخپلو پوښتنو ځو Ï په  بيا ¡áپټو ÄښتياÑ Ï æÇ مالي åچا غوړ Ï كې æÏږæÇ كړې پهÑæ Ï بونوÇځو
íæ ليل چېÏ هر íكړ åÑښكاÑæ ېÏ ته څرګند شي¡ خپله غوسهÑæ . 

 هوښياÏ íÑ ټولوßÇ په ځانګړې æړتيا پوÑې نه بلكې Ï مجربو ÒæيرÇنو æÇ هوښياæÑ څوß چې Ï ټولوÇكو ßÑÏ Ï قوå يا
íæ نه Ñهوښيا ßÇچې كه خپله ټولو åÏ åÑځكه ښكا .íÏ تليæې تړلې بولي تېرÑنو پوÇÑنه  سالكاæ ÏÇستعدÇ æÇ ړتياæ íفطر

æÇ نوÇيرÒæ æÑهوښيا æÇ خپلو ښو Ï هېڅكله نه شي كولى ¡íخلي. كه څه هم كله كله  لرÇæ څخه ګټه æÑنو له ښو مشوÇÑسالكا
�ðستثناÇ�بخت له مخې Ï æÇ  مانا .íنه لر ææÇهېڅ تړ åله حس سر íæÇÑغو Ï ßÇټولو Ï æÇ ځيæÇÑ åډېر پو äÇيرÒæ هغه  ځينې

Ï يې خپله ÏÇستعدÇ æÇ ړتياæ ¡íÏ لېÑسپاÑæ ېÑخپلې ټولې چا ßÇير ته چې ټولوÒæ  سې حاالتوÇÏ په íæ په پرتله ډېر ßÇټولو
كړæÇ í چاÑې به يې هم طبعاð په ښه ډáæ سمبالېږí. خو تر ډېرãÇæÏ å نه  كې ټولوßÇ ښايي ښې مشوÑې æÇ الÑښوæنې ترالسه

æنيسي. خو كه ټولوÒæ  ßÇير به په ډېر لنډ æخت كې Ï ټولوÇÑ Ï ßÇپرځولو æسايل تياÑ كړæÇ í هېوÏÇ به ترې كوí. ځكه همدغه
æÇ íæ خپله يو بې تجربې شخص æÇ íلرæ äÇÑډېر سالكا ìپر ځا åيو Ï  هېڅكله نه شي كولى چې ¡íنه لرæ هم Êمالوما åÑپو

íكړ åهمفكر æÇ åهمنظر äÇÑلى .خپل سالكاÇæنو په منځ كې يوÇÑخپلو سالكا Ï چې íړتيا نه لرæ ېÏ Ï نو څرنګه چې خپله هم 
Ï به نه ßÇخپله ټولو ¡íæ ګټو په لټه كې æخپلو ځانګړ Ï به يې Ñهر سالكا íمنځته كړÇÑ  æÇ ړتياæ ÍصالÇ æÇ äسمو Ï ìهغو

æÇ سپړلىÇÑ كړنې åړæنا ìهغو Ï نه به æÇ íلر ßÇكولى شي ځو åبرسېرÇÑ . 
æطن پلوæÑنكي¡ خاين æÇ ځانپالي áÒæÑ كېږí پرته له هغو  نو ښكاåÏ åÑ چې ÇÏ ډáæ خلك Ï Ïغه ډáæ ټولوßÇ په چاپېرياá كې

 .ناچاíÏ åÑ چې ځانونه ښه Ñ æÇښتيني æښيي چې Ï ځينو بنديزæنو له Çمله
æÇ åپو Ï كولى شو چې åسې پرېكړÇÏ صلي سرچينه يې خپله  نوÇ ړتياæ æÇ ۍÑهوښيا Ï íæ چې íله هر ځا ¡Ñښتيني سالكاÑ

ìÏ ßÇمله په هغه .ټولوÇ نو لهÇيرÒæ æÇ نوÇÑړتيا له ښو سالكاæ æÇ تياÑهوښيا ßÇټولو Ï چې ÇÏ نه íڅرګندېږÇÑ كې.  
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¿áكړÑæ نه له السهæÏÇلې خپل هېوæ كوÇټولو íيټالوÇ 
 

به Ï يو ÇÏسې  سالæې چې مخكې Ñæكړá شوíÏ í¡كه په بشپړå هوښياÑۍ پلې شي¡ يو نوì پر تخت ناست ټولوßÇ ټولې
كلونو ÇÑهيسې يې سلطنت كړÇÏ æÇ íæ ìسې به يې  تجربه كاÑ æÇ Ñسېدلي ټولوßÇ په څېر ÇÑڅر ګند كړí چې ته Ï Çæ كلونو

åسر æخت په تېرېدæ Ï لكه íكو په پرتله  تخت ټينګ كړÇهغو ټولو Ï ځكه خلك .íæ ìكمن شوÇځو æÇ چې يې سلطنت ټينګ
 .څاíÑ ميرÇثي توګه Ñ Ñæسېدلى¡ Ï نوÇÑ æښكاåÑ شو ټولوÇكو چلند æÇ كړنې په ÒياÊ غوÑ چې سلطنت په

áÏښوæ ۍ تش په نامهÑهوښيا åÑپه پو æÇ په ښه¡ پر له پسې توګه áعماÇ غهÏ كه  Ï Ðنفو Ï كوÇثي ټولوÇمير Ï غېزې به يېÇ ¡شي
ßÇټولو íنو Ï شيانو ته  سابقې په پرتله هم خلك ډېر æلرغونو شيانو په پرتله تل نو æÇ æړÒ Ï ځكه خلك .íكړ Êما ÇÑ Ñپر لو

شي چې په بشپړå هوساينه Ï æÇ  لېوÇله íæ¡ په تېرå بيا كله چې خپله æضعه æÇ حالت تر پخوÇ غوææ åÑيني يا Ñæته ښكاåÑ ډېر
Ï ÊياÒ ېÏ خلك تر æÇ .íند كوæكې ژ áسولې په چاپيريا íشيانو تمه هم نه ترې كو æÑنو. 

æÇ مسايلو كې څه غفلت æÑڅخه په نو ßÇڅخه ډېر  كه له ټولو ßÇټولو íچې له نو íكړ åÑښكا íÏ نه شي خلك چمتوæ تنهæ تېر
æÇ بل يې Ï Ïې  توګه به Ï ÇÏ يوå نوí ټولوßÇ لپاæ åæÏ åÑياړíæ å چې يو خو يې نوì سلطنت ÇÑمنځته كړ¡ خوشاله íÏ. په Ïې

ìچلند كلك كړ åÑپه غو æÇ ¡نينو¡ ښو متحدينوÇسلطنت بنسټ په ښو قو íچې سلطنت  نو íæ شرمه åæÏ به åÑهغو لپا æÇ .ìÏ
Ï خو ìÏ ìثي توګه ترالسه كړÇيې په مير ìكړÑæ يې له السه æپه نه لر ((تنيو ځانګړنوÑپو Ï)) ړتياæ. 

پرځېدæ الملونه  ته¡ چې Òموږ په پېر كې يې خپل هېوæÏÇنه له السه Ñæكړí¡ كتنه æكړÏ æÇ æ هغوÏ ì كه موږ هغو ټولوÇكو
¡Ñسې نوÇÏ æÇ ßډيو äميال Ï ¡ßÇناپل ټولو Ï :بېلګې په توګه Ï ¡æڅېړæ  چې ¡åسر ãاليلو ته په پاÏ نو جوته به شي چې هغو

ìهغو ìلومړ :åشوæ نهæÏپر  مخكې يې يا æÇ الړæ Ä تر شا نه ìهغو Ï لسæ يمæÏ æÇ ÏلوÑÏ يو منظم لښكر نه æÇ ßÇفاعي ځوÏ
  ..يې Ä ضد

 .څه ډáæ ځاæ äژغوæÑÇ ¡íÑ مرæ بريالي كېدá كه æلس يې پلوæÇ ìæ ì يا په Ïې پوهېدì چې Ç ÏشرÇفيانو له Ïسيسو څخه په
 نيمګړتياæې نه لرí¡ يو منظم æÇ برÇبر لښكر يې هم تياÑ كړì چې Ç Ïړتيا پر مهاÏ á ((٢خو هغه هېوæÏÇنه چې پوÑتنۍ æÏې ((

åÏ نګي¡ ماتې يې ناشونېÇÏæ جګړې ډګر ته. 



له خوæÇÑ Çپرځېدå)) ځوTitus Quintus  Ï æÇ ßÇ بلكې هغه چې Ï ټيټوÓ كينټوÓ كه Ï مقدæنيې Ï فليپ ((Ï سكندÑ پالÑ نه
æÇ äيونا Ï ينو چېæ بهæ ¡ ¡æپرتله كړ åسر æ ìپر هغه يرغل كړ Óال åپه يو æړÇæÏ كونه چېÇځو ãæÑ  ææÏ غوÏ Ï ßÇهغه ځو

ÑÏلوÏې¡ æلس يې هم په æړÇندې æفاÏ æÇ ÑÇÏ هغه پلوæ ì¡  هېوæÏÇنو په پرتله څومرå لږ æ¡ خو څرنګه چې يې منظمې لښكرې
æÇ ææ هم ترې خوښ äفياÇشرÇ åې سرÏ Ï æÇ جنګېدæ ندېÇړæ په ìهغو Ï åحيه لرله. تر ډېرæÑ åييز åجګړ åچې  خپله يې هم يو åسر

ÑÏæېد æÇ له خپل هېوÏÇ څخه يې په مېړÇنه  Ï Ïښمن Ï ډېر ځوßÇ په æړÇندې يې خپل څو ښاæÑنه هم له السه Ñæكړá¡ خو تر پايه
هېوæÏÇنه يې تر څو كلونو Çæكمنۍ æÑæسته له السه Ñæكړí¡ بايد پوå شي چې Ï ÇÏ  ساتنه æكړå. ځكه نو هغو ټولوÇكوچې خپل

æÇ يو السونو قضاÏپر æÇ څخه لنډ ÏÇثي هېوÇې له خپل ميرÏ السونه ìهغو Ï چې ìÏ تقدير حكم نه  äياÒ بلكې ¡íلوېږæ ېÏ ته
ìÏ كې ((نهæÑنه كا æÑسمو ال Ï)) پخپله لټۍ ìهغو Ï.  

توÑæ åÑځ æÇړí ((بشر ÇÏسې طبيعت لرí  څرنګه چې يې Ï سولې æÇ كرÑÇۍ پر مهاá تصوÑ نه كاåæ چې ممكن يوÑæ åځ به په Ïې
چې پر ÇÏسې ټولوÇكو ناæړå حاالÇÑ Êغلي¡ Ï خپل هېوÏ Ï ÏÇفاæÇ Ú ساتلو  چې كله سمندæ Ñالړ ææيني توپاä هېرíæ)) نو كله

Ïې تمه تېر شوíÏ  í شوí بلكې تل يې Ï تېښتې نقشې برÇبرې كړæÇ í تل له خپل ميرÇثي تخت æÇ تاÌ څخه په په فكر كې نه
ÇÑشي æÇ يوÑæ åځ به يې بېرته خپل پلرني هېوÏÇ ته  íÏ چې په ÇÑتلونكي كې به يې æلس Ç Ïتالنو له ظلم æÇ تېرí څخه تنګ

 صوÊÑ كې پر ځاíæ ì چې Ï هېوÏ ÏÇ ژغوÑلو لپاåÑ يې Ï ÏفاÚ ټوæ áسايل æÇ ټولې الÒمې æÇÑبولي. پوÑتنى فكر ممكن په هغه
  .هڅې كاæÑلي íæ خو ګټوÑې نه íæ پريو تي

Óال åÏÇله هېو áې خياÏ ې پهÒÇكه يو  åسرÑæ يوې خيالي مرستې په تمه چې ښايي Ï بدلونو æÇ پېښو Ï تلونكيÇÑ Ï ¡خليÇæ
Ï ¡شيæ ßÇسې يو ټولوÇÏ لسæ چې åÏ شونې نه ¡íڅخه غفلت كو ÚفاÏ æÇ له ساتنې ÏÇبولي خپل پلرني هېوæÇÑ. 

ټولوßÇ ته ÇÏ ډÇډ نه شي Ñæكولى چې هېوÏÇ به يې په  كه بيا فرضاæ ðلس په ÇÑتلونكي كې ÇÏسې يوå بلنه Ñæهم كړÏ íغه بلنه
 .الÓ كې پاتې شي

Ï څرنګه چې áæغه ډÏ شوې¡ ځكه نو åÏ كومه هڅه نه åÑكولو لپا åتر سر Ï Ñې كاÏÏ Çله خو ßÇبې  ټولو åÑلپا ßÇټولو Ï نهÑسپا
åÏ ګټې. 

ډÇډمنه æÇ ګټوåÑ الåÏ ÇÏ Ñ چې خپله ټولوÏ ßÇ هېوÏ ÏÇ ساتلو الÑې چاÑې په  Ï هېوÏ ÏÇ تلپاتې ساتنې æ æÇلكې لپاåÑ يوÒÇېنۍ
  .ځانګړې æړتيا Ò æÇړÑæتيا په خپله برÇبرې كړí خپله

 
 
 

  پنځه æيشتم څپركى
 
 

 شو چې Ï ځاä لپاåÑ يې مساعد كړæ¿ بخت Ï بشر پر چاæÑ څه Çغېز لرæÇ í په كومو الæÑ چاæÑ كولى
 

Ï ېÑبشر چا Ï چې íÏ ههæې ګرÏ خلك په åياترÒ  چې خلك نه شي ¡íكېږ åÑÇÏÇ سېÇÏ Çتقدير له خو æÇ بخت Ï æÇ ìÇخد ßپا
Çمله Ïې پايلې ته  æÇ هوښ له مخې بدلوÑæ äكړæÇ í يا ÇÏ چې Ï تقدير په æړÇندې هېڅ چاåÑ نه شته æÇ له Ïې كولى Ï خپل عقل

åÏ بې ګټې íÑÇخو æÇ هڅه åندې ډېرÇړæ تقدير په æÇ بخت Ï سېدلي چېÑ  كې ßÇæ تقدير په Ï نهæÑكا áچې ټو åÏ ÇÏ Ñښه ال æÇ
 .پرېښوáÏ شي

چې ټولو ته  پخپله په Ïې خبرå غوÑ كړì¡ تر يوې كچې Ïې ټكي ته ÇÑماÊ شوì يم چې پوÑتنۍ ګرæهې ته¡ ځينې æخت چې ما
ìلو æÇ سني پېر كې ځينې سترې پېښېæÇ ځكه په .ãÏكېږ åغاړ ¡åÏ ړæ منلو Ï  ÓæÇ æÇ بدلونونه چې موږ په خپلو سترګو ليدلي

íÏ¡ خو بيا هم له Ïې ÇنكاÑ نه شو كولى چې بشر په خپلو كاæÑنو كې فاعل مختاìÏ Ñ.  يې هم æينو¡ ټوÏ á بشر له هيلو پوÑته
له نيم څخه لږ كم يې Òموږ په ßÇæ  په Çند ښايي بخت æÇ تقدير Òموږ پر نيمايي Çعمالو Çغېز æلرí¡ خو نيم نوæÇ Ñ يا شايد Òما

åتقدير له يو æÇ شي چې بخت ìكيد .íæ íكړÇÑ ښتې  كې همÏ ې لويېÑخلي نوÇæ چې كله سر ¡æپرتله كړ åسر Èنيز يا سېال ìلو
خاÑæې بل ځاì ته  څه چې يې لكه ÇÏæنۍ æ æÇنې مخې ته ÇÑشي له بېخه يې باسي æÇ ړنګوí يې¡ Ï يو ځاì الندې كوæÇ í هر

هغه ځايه چې ټوÏ á نيز له ÒياÇÑæ æÇ äنيو خبر íÏ¡  لېږæÇ íæÏ هر څه يې له مخې تېښته كوÏ æÇ í هغه ځوßÇ ته سر ږíÏ. له
كيدæ áحشت æ æÇېرÇÑ åمنځته كوí¡ شونې نه åÏ چې خلك يې په عاæ íÏختونو كې Ï  پوهېږí چې Ï هغه بهير ÇÑ æÇپوÑته

íسې چې مخنيوÇÏ .íنه جوړ نه كړæفاعي بندÏ كلك æÇ نهæړين خنډÇ ¡íنه كړæ Ñغو æÑچا æÑبه  پر الæÇ ¡خليÇ كله بيا نيز سر



æÇ .íله مخه چمتو شو ÑÇæ چې íنه ډېرې  به يې هغو كانالونو ته سمېږ æÇ خپلسرې åمرæÏ به بيا نهæÇ نيز Ï ې توګه بهÏ په
æÇ حشتæ Ï چې ¡íæ نكېæېرæ ìÏ سې Çتقدير هم همد æÇ بخت ºني سبب شيÇÑæ. 

ښيي چې له æړÇندې يې په مخكې Ï مقاæمت ځوßÇ نه íæ تياÑ شوæÇ ì تل په هغه  بخت æÇ تقدير خپل ځوßÇ په هغه ځاì كې
íځانګړ íكړæ يې ìسې خنډ نه شته چې مخنيوÇÏ ندې يېÇړæ په íچې پوهېږ íچوÇ ÑæÒ íÑلو. 

Ï يوې پرÇخې Ïښتې بېلګه لرí  تاسو Çيټاليا ته فكر æكړÆ چې Ï Ïې ټولو پېښو æÇ بدلونونو Çصلي ځاæ ¡ìÏ ìبه æينئ چې كه
ÇلماÇ æÇ äسپانيا په څېر په پوåÑ مهاæ æÇ ÊÑړتيا ساتل كېدì¡ هېڅ  چې هېڅ ډáæ خنډ په كې نه íæ. كه Çيټاليا هم Ï فرÇنسې¡

Èنكي سېالæړنګو åند يوÇ ما پهÒ .íمنځته كړÇÑ áæ نه íكېږ áني چې نن هلته ليدÇÑæ æÇ حشتæ ¡بدلونونه ÇÏ به  به åمرæهمد
íكړæ بسنه åړÇ مت پهæمقا Ï ندېÇړæ تقدير په æÇ بخت Ï áæپه ټوليز ډ.  

ټولوßÇ يوÑæ åځ نيكمرغه ìÏ¡ خو  ÓæÇ æÇ كه ÇÏ موضوÚ په ځانګړí ډæ áæڅېړÇæ ¡ãيم چې ځينې æخت ÇÏسې پېښېږí چې يو
æÑحياتو æÇ چلند كې يې څه توپير æليدá شي¡ سلطنت يې له السه æتلى  په سبا يې æينو چې همدÇ ټولوßÇ¡ پرته له Ïې چې په

ìÏ. 
چې په بشپړå توګه پر  ÇÏ خبرå هغه المل پوÑې Çړå لرí¡ چې مخكې مو æÇږÏې خبرې پرې æكړې. يانې هغه ټولوÒ ßÇما په Çند

ßÇهغه ټولو ÒÇÑÇپرځي. همدÇÑ åسر äبخت له بدلو Ï ¡هيæ åتر  بخت ډډ íكو åسمې تر سر åخت له غوښتنې سرæ Ï چې كړنې يې
 ټولوßÇ له ماتې سرå مخامخ كېږí چې كړنې يې æ Ïخت له غوښتنې سرå نه شي سمولى. ځكه تل ټولو بريالى íÒæÇÑ¡ خو هغه

ÇÏ چې .íكې يې لر ãځي چې په پاæ Ñسايلو په مرسته هغې موخې پر لوæ شته Ï ينو چې خلكæ  áترالسه كو ÑÇقتدÇ شتمنۍ يا Ï
الÑې كاÏ ¡íæÑ بېلګې په توګه يو Ï پاملرنې له الÑې æړÇندې ځي¡ بل په  Ï Ï .íÏې موخو Ï ترالسه كولو لپاåÑ هغوì بېالبېلې

سرچپه ډáæ. هر يو له Ïې  پرÇæيۍ¡ يو Ï ځوßÇ په كاæÑلو æÇ بل په پلمو æÇ چل áæ¡ يو په Òغم æÇ بل Ï هغه په ګړنديتوæÇ È بې
íسېږÑ خپلې موخې ته æÇ íخپلو åڅخه يو æÑچې  .بېالبېلو ال ( ìÏ ìپاڼي څخه كاپي شو Çبېنو Ï ÈكتاÇÏ) åÏ åÑښكا ÒÇÑÇهمد

Ï åړÇæÏ ¡äكسا åæÏ يم خپلې موخې كهæÏ خو íيو بريالى كېږ ¡íته كړÑپو ãګا Ñې يوې موخې پر لوÑله ال ØحتياÇ  .íسېږÑ ته نه
Ï .íبريالي كېږ åړÇæÏ ¡íæ Çæبل بې پر æÇ Øچې يو محتا äكسا Ñنو åæÏ ې موخې پر  خوÏ Ï ياÇ چې ìÏÇÏ ېÒÇالمل يو ææې برياÏ

Ï ¡åÑچا åÑال æÇ Ïپرمختګ ميتو Ï Ñكنه¿ لو æÇ íÑخو äسمو åحاالتو سر æÇ يطوÇخت له شرæ 
بريالي  نغوته æكړåæÏ ¡å كساä له ææÏ بېالبېلو الæÑ څخه يوې موخې ته ÇقدãÇ كوÇæÏ æÇ íړÇÏ å ځكه لكه چې مو مخكې Ñæته

ÇÑځي. په يوå هېوÏÇ كې Ï بدلونونو ÇÑمنځته  كېږåæÏ .í نوÑ كساä له يوې الÑې څخه كاÇ Ñخلي يو موخې ته ÑسېږæÇ í بل پاتې
هغه چا سرå چې په ÇحتياÒ æÇ Øغم پرمختګ كوæ ¡íخت æÇ حاالÊ هم يو ځاì  كېدá هم له همدې ځايه سرچينه Çخلي. كه له

áæÑكا ¡íغړÑ æÇ ختæ الړ شي. خو كهæ پر مخ Èبرياليتو åÑبه په پو ìسړ ÇÏ æÇ íÏ سايل يې سمæ íشو  Ï ¡كړæ äحاالتو بدلو
كاÑ لپاåÑ په ßÇæ كې لرí¡ نه شي كولى æخت æÇ  هغه له منځه تلل هم حتمي íÏ. ځكه كوæ ãسايل چې Ïغه سړì يې Ï Ïې

پوهه æÇ هوښياÑۍ نه íÏ بريالي شوí چې له Ïې بدلونو سرå ځاæÑ äږìÏ كړÇÏ æÇ í  حاالتو ته بدلوÑæ äكړí. هېڅوß په خپله
Ï Ñكا ìÏ اليلو له مخې ناشونىÏ ææÏ الندې :  

 .چې طبيعت يې كاæÑلو ته Çړ كوí ځكه چې له هغو æسايلو څخه نشي ګرځېدلى .١
2. åلو سرæÑسايلو په كاæ هماغو Ï ېÒÇيې  څرنګه چې يو åسر äحاالتو له بدلو Ï چې ìنشي چمتو كېد ìÏ ìبريالى شو

íÏ Ñګټو áÏپرېښو. 
شي. كه طبيعت له æخت æÇ  نو كه يو محتاØ سړÇ ìړ شي چې په بې پرÇæيۍ æÇ مهاÊÑ ځاä موخې ته Ñæسوí بريالى به نه ځكه

 .æÇښته حاالتو سرå بدلوä كولى Ï هغه ښه بخت به هم نه
كاæÇ ¡åæ تل به يې شرÇيط æÇ حاالÊ له خپلې  æÏيم پاپ جوليوÓ به تل په بشپړå بې پرÇæيۍ æÇ بې باكۍ په كاæÑنو الÓ پوÑې

يې ترالسه كوله. كه Ï بولونا په æړÇندې Ï هغه لومړنۍ جګړÇÑ åپه Òړå كړæ¡ چې  كاæÑلې الÑې سرå سم پيدÇ كوæÇ á پايله به
Ç Ïسپانيا ټولوßÇ هم له  ګيوÇني بنتي æګلي هم په Ïې æخت كې ژæندæ Ï ¡æ ìېنېس هېوÏ Ï ÏÇې لښكرلېږÏ مخالف æÇ æ ميسر

Çړå تړäæ نه æ شوì. خو بيا هم پاپ جوليوÓ په خوÇÑ سپين  Ïې ګامه خوښ نه Ï ¡æ فرÇنسې له هېوÏÇ سرå هم تر æÇسه په Ïې
 غاړÇæ åخيسته. ÇÏ يو ÇÏسې حركت æ چې Ç Ïسپانيا ټولوæ æÇ ßÇېنېسياä يې Ï ټكنيتوÈ سترګۍ Ï لښكرæ مشرí پر خپله

(Ï ßÇسپانيا ټولوÇ Ï æÇ ېرېæ ېنېسيانو لهæ ساتل چېæ چوپتيا په حالت كې æÇ (Èتذبذ  Ï ترالسه كولو په تمه Ï ÏÇناپل هېو
هم په همدې مهاá كې له ځانه سرå همغاړì كړ. ځكه Ï فرÇنسې ټولوÏ ßÇ  هغه په æړÇندې ګاÇæ ãنخيست. Ï فرÇنسې ټولوßÇ يې

Ï ÏÇېنېس هېوæ Ï كله چې يې پاپ æÇ åÏلوÑÏ ړتياÇ مرستې ته Óپاپ جوليو Ï åÑلۍ لپاÒبېو æÇ ټلوÑ  كې áپه حا Ïلښكرلېږ



Ï ې چې پاپ ته يېÏ تر äÇ ¡íكړæ åسرÑæ åچې هوكړ æ åÑليد¡ ناچاæ  خپله Ñې پرته بله الÏ هه. كه يې لهÇææ مرستې ټټر áæهر ډ
 .خپه كړìæ ì كړې ìæ¡ پاپ به يې له ځانه

åنو په ترسرæÑهغو كا Ï Èګړنديتو æÇ يۍÇæپه خپلې بې پر Óپاپ جوليو  Ï پاپانو په ښه سمبالتيا æÑكولو بريالى شو چې نو
Ï بشر Ï يا æÇ ېÑله ال ØحتياÇ ېÏ څخه په ãæÑ ې پاپ خپل تګ لهÏ كولى. كه åې نه شو ترسرÑيز عقل له الÏæÏ æÇ نيت  طبيعي

æÑشي¡ لكه نو åخت ترسرæ نونه پرæتړ æÇ له منځه الړ شي ÊختالفاÇ چې ìæ لىæهېڅكله يې نه شو  ځنډ ¡áپاپانو چې به كو
ßÇنسې ټولوÇفر Ï ځكه .íسېږÑæ لى شوې  كولى خپلو موخو تهæالړæÇÑ æÇ ګونو پلمې كولىÑÒ ندې پهÇړæ خوځښت په Ï هغه Ï

 .له æېرې سرå مخ كړìæ ì چې په پاì كې به خپلې موخې ته نه Ñ Äسېدلى æÇ نوæÑ خوæÇ به هم
æÑيې له نو åÒ ټولو ښې پايلې æÇ áæ áæيې په عمل كې يو ډ áځكه ټو .ãخيستل شويو ګامونو څخه تېرېږÇ  هغه Ï ې¡ خوÏلوÑÏ

Ï يو څه æخت لپاãÇæÏ åÑ كړÏ Ï æÇ ¡ìæ ìې æخت  لنډ عمر Ï Ïې مخنيوæ ìكړ چې Ï خپلو كړنو غبرګوææ äيني. كه عمر يې
 .ته Çړتيا پيدÇ كړÏ ¡í هغه ړنګېدÇÑ æÇ áپرځېدá هم حتمي ÑÇÑ æسېدلى ìæ چې Ò Ïغم Ç æÇحتياæ Øسايلو

æسېږÑ ې پرېكړې تهÏ كړنو كې ثابت پاتې نو æÇ æÑفكاÇ خو خلك په خپلو ¡ìÏ په حالت كې äبدلو Ï ځكه  چې بخت تل .íكېږ
æÇ áæنډÇ په منځ كې æړÇæÏ Ï چې íپه برخه كېږÑæ ېæخت برياæ پرځېدنه يې هغه  نو خلكو ته هغه æÇ منځته شي. ماتېÇÑ äسمو

äپه منځ كې سمو æړÇæÏ Ï چې ¡åÏ خت شونېæ الړ شيæ له منځه . 
په ترسرå كولو كې بې پرÇæېي¡ ګړنديتوæÇ È چټكتيا Ò Ïغم æÇ  ما پر Ïې åæÏ الÒ æÑياÊ غوÑ كړæÇ ì په Ïې Çند يم چې Ï كاæÑنو

بايد  ښه åÏ. ځكه بخت æÇ تقدير Ï هغې ښځې په څېر ìÏ چې كه æغوÇړÆ خپل Çطاعت ته يې Çړباسئ¡ ÇحتياØ په پرتله څو ځلې
¡íÏهغو خلكو ته سر ږ åياترÒ ينو چې ښځېæ ځكه موږ . Æكړæ åسرÑæ خو  په توندۍ چلند .íكو åسرÑæ چې په توندۍ چلند

åسر ìچې له هغو íكړæ طاعتÇ هغه چا Ï چې íÏ چمتو نه  Ï åياترÒ äښځې په شا Ï بخت هم ºíمهربانۍ چلند كو æÇ په نرمۍ
äميال Ñنانو پر لوÇچلند ځو ìګړند æÇ توند åياترÒ æÇ íÏ íÏږæÑ لږ åغم سرÒ æÇ ØحتياÇ له äناÇځكه ځو .íپر ښځو هم  لر æÇ íكو

íمر كوÇ بې باكۍ æÇ تياÑæړÒ ÇÑپه خو.  
  شپږæيشتم څپركى

 
 

åÑمشو åيو åÑنې لپاÑژغو Ï يټالياÇ Ï لكې څخهæ حشيانو لهæ Ï  
 

شم چې Çيا æÇسنى æخت به Ï يوå ستر ټولوßÇ  كله چې تېر شوæ ìخت په بشپړ æÇ كرå ډÇÑ áæپه Òړå كړã¡ له ځاä سرå هيښ پيښ
خاæند يې كړÇ ¿íيا ÇÏسې الÑې چاÑې æ æÇسايل شته چې يو نوí هوښياÒ æÇ ÑړÑæ  لپاæ åÑړ íæ چې Ï يو æÑښانه ÇÑتلونكي

هرÇړخيزæ بدلونونو په ÇÑمنځته  Ï Ïې æخت Ñæكړí چې په ټوله Çيټاليا كې Ï نوæÑÇ æنو æÇ قوÇنينو په پلي كولو Ï æÇ ټولوßÇ ته
 .æلس ته نېكمرغي Ñæپه برخه كړí كولو سرå ځاä ته æياړ æÇ سرلوړæ íګټي Ç Ï æÇيټاليا

موخه Ï نوí ټولوÏ ßÇ مرستې لپاÇ åÑړينې الÑې چاÑې æ æÇسايل تياíÏ Ñ  خو Òما په Çند ÓæÇ مهاÏ Ï áې كاÏ Ñ ترسرå كولو په
مصريانو تر ÇساÊÑ  كې يې ساìÑ نه ìÏ ليدá شوì. لكه مخكې چې مو ياæÏنه æكړå¡ پكاåæ Ñ بني ÇسرÇئيل Ï چې په هېڅ æخت

لپاåÑ چې Ï لوì كوÓæÑ سترتوÈ په ډÇګه شي¡ پكاÑ  الندې ÇÑشي چې Ï حضرÊ موسى عليه Çلسالæ ãړتيا څرګندå كړÏ Ï .íې
íيانو تر تېرÏما Ï äسياÑچې پا åæ  Ñستر همت خلكو ته څرګند شي پكا æÇ Èستر تو Óتيسيو Ï چې åÑې لپاÏ Ï .شيÇÑ الندې

åæ يو Ï چې åÑې لپاÏ Ï :áسمهاæÇ áæې ډÏ په æÇ شي ßپر æÇ نكي تيتæسېدæÇ تنÇ Ï تل چېÇ íيټالوÇ Italian Spirit  æÇ ړتياæ
æÇ بدمرغه شي لكه چې åÏ ÓæÇ¡ مانا تر يهوæÏ ډېرå خوÐ æÇ åÑÇليله¡ تر  سترتوÈ په ډÇګه شي¡ په كاåæ Ñ چې Çيټاليا سپكه

åسيانو ډېرÑډمن پاÇډ æÇ ړ مشرæ يو Ï æÇ پركه شي æÇ تيته åتنيانو ډېرÇ الندې¡ تر æبړÑ æÇ تېريو Ï  لي كې يېÇپه نشتو Äټيكا
 .شي Ï æÇ هېوÏÇ هرå سيمه ډáæ ډÇÑæ áæني æګالي ټولې سيمې له ماتې¡ چوÑتاالä¡ يرغلونو æÇ تېريو سرå مخامخ

شخصيت په ځلېدÏ æ هيلو پلوشې خپرې شوې æې æÇ موږ يې په Çړå تصوÑ كاåæ¡ چې  كه څه هم په Ïې æÑæستيو كې Ï يو�
æÑæسته بيا æليدÏ  á عالæÇ Ì له Ïې بدبختۍ څخه Ï خالصوä په موخه به Ï پاß خدìÇ له خوÇ ټاكل شوíæ ì. خو ښايي Òموږ

æګرځاÇ æÇ åæيټاليا يو ÑÇæ بيا په يوå مړژÇæندí حالت  شوá چې بخت له هغه څخه Ï پرمختګ په æÑæستي پړÄÇ ((ÌæÇ)) كې مخ
ناپل)) )) ÇÏسې مشر ته په تمه åÏ چې Ï هغې پر ټپونو پټۍ æلګوÏ .í لمباÑډې لوټ تاالÏ æÇ ä كې پاتې شوæÇ å تر Ïې ګړۍ يو

ìهغو Ï æÇ íÏټكى كېږ ìپا Ï Ñباجونو ته نو æÇ ټوسكاني قلنګونو æÇ سلطنت Ï  Ï هيسېÇÑ ېÏې موÏږæÇ ټپونه چې له Ñناسو
ßچټليو ډ æÇ æمله له خييرÇ يۍ لهÇæبې پر íكړ ßپا ¡íشو . 



ÇÏسې څوÇæÇÑ ßستوí چې ÇÏ هېوÏÇ له Ïې ÇÑæنيو Ç  Ï æÇيټاليا Ï پاß خدÑÏ ìÇباÑ ته په Ïعا ÑÇÒ æÇ åÏۍ Ñæته كوí چې يو
íÑژغوæ حشيانو له تېريو څخهæ. يې يو ßچې يو څو Øې شرÏ نه شي خو پهÇæÑ پسې Ûبير åچې يو åÏ åÑيټاليا تياÇ نګهÑÇهمد 

íكړæ åړÒ ته كولوÑپو Ï ځل. 
Çيټاليا خپلې هيلې Ç æÇميدæنه ÑæپوÑې æتړí¡ چې Ï خپلې پاß   پرته بل څوß نه شته¡ چې�ÓæÇ ستاسو له نامتوكوÑنۍ�

Ï نېكمرغۍ له مخې æÇ يې هم لمنۍ íكليسا مشر Ï æÇ åÏ توګه برخمنه åكليسا له مرستې څخه په بشپړ Ï æÇ ìÇخد ßپر  پا
åپر غاړ íنې مشرÑژغو Ï يټالياÇ Ï ې بدمرغۍ څخهÏ كولى شي له ¡åÏ åخلي غاړÇæ. 

Ï Ïې كاÑ ترسرå كوá به ستونزمن نه íæ. كه څه هم  كه تاسو Ï هغو نومياليو كړنې æÇ ژæند ÇÑپه Òړå كړÆ چې ما يې ياæÏنه كړې¡
 هم پرته له بشرå بل څه نه æÇ æ هېڅ يوå ته æÏمرå ډېر مهالويش يا فرصتونه نه áæ هغوì ستر æÇ عجيب Çشخاáæ Õ¡ خو بيا

نياåæ (( Çنصافه)) ډكې نه æې¡ نه يې Ï  برÇبر¡ لكه په ÓæÇ مهاá كې چې تاسو ته íÏ. ځكه Ï هغوì كړنې æÏمرå عاÏالنه æÇ له
æÇ ې لرلېæسانتياÇ ياتېÒ په پرتله áمها ÓæÇ  æÇ لتÇځ چې تاسو ياست. عدÑæ لكه نن ¡áæ ېÏنژ åمرæÏ ته ìÇخد ßنه پا

ìموږ پلوÒ ÝنصاÇ æÇ هغه لښكرې مو پاكې æÇ åÏ النهÏعا æÇ ìپرځا åÏ Öچې پر موږ فر åځكه هغه جګړ .ìÏ  چې ¡íÏ مقدسې
چمتوÇæلى ښوÏلى æÇ چېرته چې په Ïې كچه ÇÑټوليدæÇ á  موږ په Ïې موخه خپلې هيلې ÑæپوÑې تړلې íÏ. په Ïې نيت Ïلته ټولو

 نومياليو پر الåÑ تګ æكړÆ¡ چې ما مو پاÇæÑæ ãړåæÇ¡ له æÏمرå ستونزæ سرå نه مخامخ چمتوÇæلى æÇ íæ تاسو هم Ï هغو
Æكېږ. 

نښانې يې ÇÑښوÏليº سيند په منځ كې څيرې  سرå له Ïې پاß خدìÇ موږ ته خپل بې ساíÑ نعمتونه ÇÑپه برخه كړæÇ í نښې
 ÑæÇÇÑېدلې ÇÏ æÇ ټوÏ Ï áې لپاíÏ åÑ ٰتېږæ څخه چينې بهېدلي¡ من æÇ سلوì شوÑæ ¡ìېځو Ï ستاسو پر الæÑ سوÇ íÑچولي¡ له

Ï سايل يې تاسو په چې ستاسوæ Ñچې پاتې نو åÏ Ñنو په كا .íبر كړÇسايل برæ ليÇلويو æÇ Èڅرنګه  سترتو .Æكړ åخپله ترسر
مختاÑ په توګه ÇÑكړې ÇÏ æÇ كاÒ Ñموږ لپاåÑ په حقيقت كې يو  چې يې موږ ته پر ځمكه Ï كړنو خپلالسي æÇ خپلوÇكي Ï فاعل

 .پاß خدÒ ìÇموږ لپاåÑ نوÑ كاæÑنه ترسرå نه كړæ íياړ هم ìÏ¡ په خپله به
سترæ  ستاسو له نامتو æÇ له æياړå ډكې كوÑنۍ څخه كېږí¡ كه Ç Ïيټاليا نوæÑ نومياليو Ï æÇ هغې موخې Ï ترسرå كولو تمه چې

پسې بدلونونو æÇ جګړæ په پايله كې كه موږ  څېرæ¡ چې ما يې ياæÏنه كړې¡ ترسرå نه كړì شوÏ ¡å حيرÇنتيا æړ نه Ï Ï .åÏې پرله
åييز åشوې چې جګړ åÑسې ښكاÇÏ ېÒÇموږ  ته يوÒ چې åÏ ملهÇ ېÏ ستومانه شوې¡ له æÇ ځېدلېÑغو åÑنه مو له كاÇمېړ æÇ حيهæÑ

ÇصوæÇ á مقرÇ  ÊÇÑصوæÇ á ترتيباÊ نيمګړÒ æÇ áæ íموږ په منځ كې ال ÇÏسې څوß نه ÇÑ íÏپوÑته شوí چې نوí پخوÇني
íنو åتو پرته بل څه يوÇÑمقر æÇ صولوÇ نويو ¡äقانو íټاكي. له نوæ  نه شي ìæناÑÏ æÇ ياړæ åمرæÏ شخصيت ته íته شوÑپوÇÑ

æÇ áصوÇ áæغه ډÏ .په برخه كولىÑæ  ¡شي áæÑÏæ ټينګو ستنو æÇ كه په كلكو ¡íæ چې لوړې موخې په كې نغښتې ÊÇÑمقر
æسايلو æÇ فرصتونو كمى نه  Çيښوæنكى به æ Ïلس تر منځ Ï ستاينې ÑÏ æÇنښت æړ æ ګرځوí. په Çيټاليا كې ÇÏ Ïسې بنسټ

ÇÑمنځته كړÇÏ .Æ هېوÏÇ غښتلي Ç Ï æÇړتيا æړ سرتېرí لرí  ليدá كېږí چې Ïغه ډáæ سمونونه مو پرې له خپلې خوښې سرå سم
څومرÇ  åحساسوí. كه تاسو Ï هغوåæÏ ì په åæÏ¡ الæÇ Ó ګرېوäÇ جګړæ ته ځير شئ¡ Çيټالوياä خو Ï يو æړ مشر نشتوÇلى

Ï áټو ÇÏ æÇ íكې بيا توپير كو æخو په لښكر ¡íفكر لرÑæژ æÇ íÏ چاالكه æÇ ته  غښتليÑپوÇÑ ملهÇ بې كفايتۍ له Ï نوÇمشر
åغاړ íړتيا لرæ æÇ چې لياقت ßځكه څو .íكېږ  ßسې څوÇÏ موږ په منځ كېÒ سهæÇ ماهر ګڼي¡ خو تر äهر يو خپل ځا .íæغړ

ÇستعدÏÇ په æÒÑÇلو خپل  ÇستعدÏÇ يا بخت له مخې پر ټولو پوÑته íæ¡ نه ÇÑ ìÏپوÑته شوì چې نوÑ يې æ Ïړتيا æÇ چې æ Ïړتيا¡
Ï æÇ هيسېÇÑ ېÏځكه نو له ډېرې مو .íكړæ يې íپلو æÇ ټاكيæ موږ لښكرې  مشرÒ په ترڅ كې چې هركله æشل كلنو جګړ æتېر

له ناæړå پايلو سرå مخامخ شوæÇ í ماتې يې خوړلې. چې Ï Ïې جګړæ لومړني شوÇهد Ï  له سوچه Çيټالويانو څخه جوړې æې¡
æÑټا Taroيالæ ¡ Vailaبولونا ¡ Bologna له æÇ ځكه نو كه ستاسو نامتو .íÏ جګړې íمسټر æÇ  íړÇغوæ نۍÑډكه كو åياړæ

Ï لوÇæÏÇخپلو هېو Ï نومياليو كړنې چې Ï لرغوني پېر Ï چې  Ï تر هر څه ¡íګرځوæ áې مشاÑال Ï ¡íكړ åيې ترسر åÑنې لپاÑژغو
 .خپلو سرتېرæ څخه ملي لښكرې جوړې كړÆ¡ چې Ï ټولو طرحو Ç æÇصالحاتو يو حقيقي بنسټ ìÏ مخه په كاåÏ Ñ يوÒÇې له

سرتېرì په يوÒÇې سر ښه ÒړìÏ Ñæ¡  ځكه له Ïې پرته نه شئ كولى Ñښتيني¡ æفاÒ æÇ åÑÇÏړÑæې لښكرې پيدÇ كړÆ. كه څه هم هر
قوماندې الندې Ï ¡íæ هغه له خوÇ يې ÑÏنښت æÇ ستاينه كېږæÇ í لګښت  خو كله چې هغوì ټوá سرå يو ځاÏ ì خپل Çæكمن تر

 .Çæكمن څخه تر السه كوí¡ نوÑ هم ÒړÑæ كېږí يې هم له خپل
Ï ÏÇچې خپل هېو åÑې لپاÏ Ï ې نوÑې ملي لښكرې تياÒÇچې يو åÏ ړينهÇ ¡ساتئæ ړتياæ æÇ ÈتوÑæړÒ يټالويانو پهÇ Æكړ. 

ÇæÏړæ كې يوå نيمګړتيا ليدá كېږæÇ í له  كه څه هم سويسي Ç æÇسپانوí پلې لښكرې ډېرې خطرناكې ګڼل شوí¡ خو بياهم په



يوÒÇې ÇÏ چې له هغوì سرå به برÇبرå سيالي كوí بلكې پر Ïې به هم ډÇډíæ å چې په  Ïې Çمله كه يو ÑÏېيم لښكر تياÑ شي¡ نو نه
لښكرې له پليو لښكرæ  مټ ماتې Ñæكولى شي. Çسپانوí لښكرې Ï سپرæ لښكرæ په æړÇندې ÑÏېدì نه شي æÇ سويسي خپل

مقابله íæ. نو لكه په ÑÇæ ÑÇæ چې æليدá شوæÇ á بيا به هم  څخه ډÑÇېږæÇ í په تېرå بيا هغه æخت چې په مخامخ جګړå كې يې
Ï لښكرې íسپانوÇ ¡شي áليدæ  پلي íسپانوÇ Ï سويسي لښكرې بيا æÇ íÏ نه æېدÑÏ Ï ندېÇړæ په æلښكر æسپر íنسوÇفر

 .په æړÇندې ماتې خوíÑ پوځ
 جګړå يې يوå ښه �æÇÑنا�السوند نه شم æړÇندې كولى ¡ خو بيا هم Ï  كه څه هم Ï Ïې æÑæستۍ æينا Ò ÏباÊ لپاÏ åÑلته يو بشپړ

åÏ بېلګه. 
Ñæته تكتيك  چې پلې Çسپانوí لښكرې Ï جرمني لښكرæ له څو كنډكونو سرå چې لښكرæ يې Ïسويسي لښكرæ ته كله

په مرسته Ï جرمني لښكرÏ æ نيزæ تر ګوæÑÇÒنو  كاæÑلى æ¡ مخامخ شوÇ áسپانوí سرتېرÏ æ بدä په چاالكۍ Ï æÇ خپلو ډÇلونو
له Ïې چې له كوã ګوÇښ سرå مخامخ شي¡ پر هغوÏ ì بريد جوګه áæ. خو جرمنياä  الندې ځاÏ ä هغوì څنګ ته ÑæساæÇ åæ پرته

نه æÇ ìæ پر Çسپانوí  پاتې شوæÇ á نه يې شو كولى له ځانه Ïفاæ Úكړí. كه سپرې لښكرې Ï هغوì مرستې ته ÇÑغلې بې مرستې
 .توÑې تېر كړìæ í لښكرæ يې بريد نه ìæ كړÇ ¡ìسپانويانو به ټوá جرمنياä تر خپلې

åÏ ې څرګندې شوې ممكنهæپليو پوځونو نيمګړتيا æړÇæÏ ېÏ Ï چې ÓæÇ  پوځ په åÑسپا Ï چې ÆÒæÑæ سېÇÏ لښكر ìخپل نو
ÑÇله پلي پوځ څخه ډ æÇ íېږÑÏæ ندېÇړæ  åړÇÒ په ¡Æكړ Ñلښكر تيا ìتاسې يو نو åÑې موخې لپاÏ Ï چې åÏ ړينه نهÇ .íنه لرæ

نوã ¡ شهرæÇ Ê ځوßÇ  كې بدلونونه æÇÑلئ ÇÏ æÇ له هغو Çصالحاتو æÇ پرمختګونو څخه íÏ¡ چې يو نوí ټولوßÇ ته لښكر
íپه برخه كوÑæ. 

مهاá چې Ïغه هېوÏÇ ته ÑÇæ ÇÏ په الÑæ Óكوí چې Ï خپلې خپلوÇكۍ Çتل  نو Ç Ïيټاليا Ï ژغوÑنې لپاåÑ يو ÇÏسې مناسب
¡íته كړ äÇميدÇÑ بايد بېځايه تېر نه شي. 

íتېر Ï يوÏپر Ï يالتونه به چېÇ هغه áيټاليا ټوÇ Ï چې ÇÏ  چټكه¡ نه سپمونكې åپه څومر íÏ íشو áلو بدÇæمله په كنډÇ له
æÇ ۍÑكاÇفا¡ فدæ ¡ندې سرښندنېÇړæ په ßÇتل ټولوÇ خپل Ï خپله مينه ¡íæ ېÑښكو¡ چې پر مخ به يې خوæÇ خوښۍ پر Ï 

به æتړá شي¿ څوß به íæ چې Ç Ïمر  ښكاåÑ كړæ Ï íيلو يې ټوá عاجز íÏ. هغه به څه ډÒÇæÑÏ áæې íæ چې Ñæ Ïته ټولوßÇ پر مخ
æړÇندې خپله ناخوښي څرګندå كړÏ æÇ í هغه Ï پرمختګ مخه به æنيسي¿ كوã  له منلو يې Çنكاæ Ñكړí¿ كوã سياá به Ï هغه په

Ï به ìيټالوÇ لكې تريخæ Ï حشيانوæ Ï كې چې áسې حاÇÏ په ¿íنه كوæمالتړ څخه سرغړ æÇ íæناÑÏ خوند ټولو څكلى  هغه له
ìÏ. 

كوÑنۍ Ï Ïې چاæÑ ټوßÇæ á¡ په هغه مېړÇنه æÇ هيله چې ټولې  ځكه نو Ï Ïې æخت ÑÇÑسېدلى چې ستاسو نامتو æÇ له æياړå ډكه
åكړنې يې پر غاړ áæډ ÇÏ ¡ìسرلوړ ÏÇهېو äÇموږ ګرÒ الندې يې Ûخلي چې تر بيرÇæ كې Óبيا په ال ÑÇæ يو íÏ خيستيÇ  له

ßÑÇپيټر Ï الندې يې íÑتر سيو æÇ áسيا åسياالنو سر Petrorch íښتينې كړÑ يناæ ÇÏ ېيÇæ چې:  

íنګېږÜÜج åحشت سرæ لمني مېړني به له ßپا 
Ñيوسي تو åحقيقت به جګړ íېږÜپوځونه به مات 

åÏ يسهÜپت ك æÇ ÊغيرÏ پاتهÑæ ته ãæÑ åړÇÒ ال 
 ÇيټالوياÏ íÏ ä ژæند ÑæÇ پكښى بلÜÜېږí ال هغه

  Ï Ï åÏې بيتونو ژباړå عبد ÇلباíÑ جهاني كړې

 


