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 سُ٘چى

ٶكڃٵزٶڃبؾت.حڃبتاختٳبٖځزضآٲطڂ٧بڀالتڃٵ٢جـ٭اظٸضٸزٲؿـڃحت،ټـعاضاٴٲؿڃحځٿتطڂٵٲٷ٣ُآٲطڂ٧بڀالتڃٵپطخٳٗڃت

اٶـس.ټب٢ج٭اظٲڃالزٲؿڃحزضاڂٵٲٷب١َق٧٭٪طٞتـٻټبٸاڂؿت٥ټبڀثعض٪ځٲبٶٷساٮٳ٥ؾب٬ؾبث٣ٻتبضڂرځزاقتٻاؾت.تٳسٴ

ټـبڀزٸضٺ،ڃت٦بتٹٮڃ٥اظآٚـبظٸضٸزتـبثـٻاٲـطٸظٲؿڃحٲطڂ٧بڀالتڃٵقس.آٸاضزٲٷ٣ُٻ،ثبٸضٸزٞبتحبٴ15ٲؿڃحڃتزض٢طٴ

آٚـبظٸضٸزٲؿـڃحڃتٿٲبزضاڂٵتح٣ڃـ١ثـٻٲؿـئٯتثجڃتٸتًٗڃٝ(ضاپكتؾط٪صاقتٻاؾت.ؾبظڀ،)ٸضٸزٸٲؿڃحځٲرتٯٝ

زازٴٴٸتُجڃـ١ٯڃـٙ٪ؿـتطزٺٲجٯٛـبجتٴ،پٹؾتځتٹؾٍٞبتحـباظثڃٵضٞتٵتٳسٴؾطخٱ.پطزاظڂ٦بتٹٮڃ٥زضآٲطڂ٧بڀالتڃٵٲځ

ضٸـ٪ـطزآٸضڀتـٹاٴثطقـٳطز.ؾـبظڀآٶٽـبٲـځٖبٲ٭ٲٽٱزضٲؿـڃحځؾٻپٹؾتځاٖت٣بزاتٲؿڃحځثبثبٸضټبڀثٹٲځٸؾطخ

اڀٸثباؾتٟبزٺاظاؾٷبزٶٹقتبضڀاٶدبٰقسٺاؾـتٸضٸـزازٺ٦تبثربٶٻ،اَالٖبتزضاڂٵتح٣ڃ١ ـپـطزاظڀاَبٖـبتتٹنـڃٟځ

تحٯڃٯځاؾت.

ذبنيٽبسوڅ ب ،دوٕش َٕم ز،يليډٖ ّب:ُ ول٘سٍاغ   .نيالس يپبيآډَ ،ييبيټ ٕا
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 همسهِ

ز يو بٍى ػمٮيو چيډ يوټ ٘ اُ يثو  (America Latino) نيالس يپبيآډَ

 ىٍٝوي  90 بٕوز. يىن نٚوين  يليډٖو  ةډن٦ٺو  سَين زيىاٍى ٽه دَػمٮ

 ةٕوبڃ ٕوبثٺ   500ز يلي. ډٖاني هىاى ڄيسٚپ ب يليډٖ ٍا آ  زيػمٮ

وذبن    ىاٍى. ٍا ن ٹوبٍه يو ك٢وٍ ىٍ ا  ن ٹوبٍه يو ُثوب  ا  يوڅيثوه ډنوب٥ٸ ٕا

َ يٙووى. ث  ډي ٽٚوٍ 30ٽه ٙبډڄ  يني؛ځو ډي «نيالس يپبيآډَ» ن يٚوش

 ټ هٖشني.ين ٽبسوڅيالس يپبيب  آډَيليډٖ

ٍايالسوو يپووبيډَآټ ىٍ يووز ٽبسوڅيليبر ډٖوويووك هووبي ىوٍه  ن 

ن و يالسوو يپووبيز ثووه آډَيليوٍوى ډٖوو  سوووا  ثووه ٕووه ىوٍ  ډووي

  ىوٍ ټ ويووز ٽبسوڅيليز ډٖوويووسظج  ب ، ىوٍيووثوډ ٕووبُي يليډٖوو

 ثوه ز ثٮوي اُ وٍوىٗ  يليڈ ٽَى. ډٖيټ سٺٖيز ٽبسوڅيليٴ ډٖيس٢ٮ

ين السو  يپبيسوانٖز ثٮي اُ ؿني ىهه ثَ اٽظَ ډنب٥ٸ آډَ دبنِىهڈ،ٹَ  

 يپوب يآډَ ةډن٦ٺو  يثووډ  هوبي  سمي  ثوى ٽه ين ىٍكبڅيا .كبٽڈ ٙوى

وشني.   ؿني يويسبٍ ،نيالس ِإٍبڅه ىٙا ٽوه   يَ ٱچ٦و يسٶٖو  ٍٱوڈ  ٭چوي ه

ٍائوه ىاىنوي  يالسو  يپوب ياُ آډَ ييٖب  اٍودوب ينو نياُ سبٍ يثَه ن يو ا ،ن ا

ز. ډوٌهت، اي  َٚٵشهيثٍِٿ و د هبي ډن٦ٺه ډهي سمي   هنوَ،  ثوىه ٕا

وز.   يثوډ هبي ن سمي يډٚشَٻ ا ةٙبهٞ ،و ٝنٮز يډٮمبٍ ثوىه ٕا

ز.يآنهب نهبى يبر اػشمب٭يىٍ ك يثوډ يو ثبوٍهب هب ٕنز  نه ثوىه ٕا

وز ٽوه وٍوى        هوبي   ڃاإو  وچي و ٵَ٭وي ايون دوْوه٘ ايون ٕا ٝا

ذبنيب ثه آډَيپبي السين ؿڂونه اسٶبٷ اٵشوبى؟ ؿوه    ډٖيليز ٽبسوڅيټ ُا ٕا

٭چڄ و ٭واډچي ثب٭ض ډٖيلي ٙي  ثوډيب  ٙي؟ آيب ثوډيوب  ُا ثبوٍهوبي   

 وى ٭جوٍ ٽَىني يب ثه سٶٖيَي ډٖيلي ُا ثبوٍهبي هوى ٍٕييني؟ٕنشي ه

ٍائو     ٕويَ ٽچوي ُا سوبٍين     ةسلچيچي ُا سوبٍين ٽچيٖوبي ٽبسوڅيوټ و ا

شٮمبٍ  ٽچيٖبي ٽبسوڅيټ ٍوډي ىٍ ىوٍ هوي ُا    ،ٕا وز. َث يبٍ ډٚپڄ ٕا ٖث

َا  سبٍين ٽچيٖبي ٽبسوڅيټ وهٚڂ )ٽچيٖوبي   ٍيـبٍى ځَين څيٴډبنني  ،ْد

٭ب  ٽَىه1 ٛ ،1971 ٽبسوڅيټ ٍوڇ، ي ًا  اني. ( ثه اين ىٙوٍا

اڅوٞوووٛ ډ٦بڅٮووبر ٽچيٖووبي  ډ٦بڅٮووبر آډَيپووبي السووين ٭چووي

َاي ډب  و اونؼچيټ ٽبسوڅيټ ى  ثه ىو ػهوز  ث ويبٍ اهميوز ىٍا ؛ ػهوز  ٖث

وز.   ي ٕا اوڃ، ١َوٍر ٙنبهز ډٖيليز ثب هيٳ ځٖشَٗ ٍواث٤ ٕيٕب

شن ٍوكيه نو٫ ډَىڇ آډَيپبي السين ثه و  انٺالثوي ىينوي،  هوبي   ٭چز ىٙا

شٮمبٍي١ والډي هٖوشني.    ٭الٹه يٕا ٍسجب٣ ثب ػمهووٍي ٕا  ډني ثه ايؼبى ا

َا ، ػنجوه    ثب ځٌٙز ؿهبٍ ىهه ُا ٙپڄ والډي ايو هوبي   ځيَي انٺالة ٕا

اڅمچوڄ، هٞوٝوبً ىٍ آډَيپوبي السوين،      ډظجز اين ػَيب  ىٍ ٭َٝة ثوين 

ز. ػَيب  پبٍ ٙيه ٕا ثوو٘ ٽوه ىٱيٱوة     هبي اڅهيبر ٍهوبيي  ثيٚشَ ٙآ

ٝچي آنهب ډجبٍُه ثب ٵ َ، ثوب اىثيوبر       ا وز، ىٍ اثشوياي اډو ٺَ و ٵٖبى ثووىه ٕا

ٍا ىٍ آډَيپبي السين ٙپڄ ىاىني؛ وڅي اډوَوُ   ډبٍٽٖيٖشي، نه٢ز هوى 

الډي ثوه  منيا  آنهب، سٶپَ ػمهوٍي ٕا هي ُا انيٚي َاي َث ٭نووا  يوټ    ث

وز. ػهوز ىوڇ،       ٍَا ځَٵشوه ٕا ٗ ٹو اىثيبر ډجبٍُ  ػبيڂِين، ډوٍى دوٌَي

ز.١َوٍر ٙنبهز ډٖيليز ثب هيٳ سجچي الڇ ٕا  ٰ ٕا

َاي ډَىڇ آډَيپبي السين ثه  الڇ ث ٌاة و    ىاليڄ ډ٦بڅٮة ٕا ډشٮيى، ػو

الڇ  ُ: اڅٴ( سجچيٲبر ُيبى ٭چيه ٕا ٍسني ا ُ آ  ٭چڄ ٭جب هي ا ز؛ ٽه َث ػبڅت ٕا

هي ُا ػوانب  ډٖويلي آډَيپوبي    ثب٭ض سلَيټ ًهن انييمٚنيا  و َث

ز؛ ثه الڇ ؿوه  همين ٭چز ډي السين ٙيه ٕا ىينوي   هواهني ثيانني ٽه ٕا

ز ٽه اين وز؛ ة( ػبډٮيوز ىيون      ٕا وشه ٕا ٓ واىٙا ٍا ثه َس ځونه آډَيپب 

يب. الډي ىٍ ډن٦ٺه ٱَة ٕآ الڇ ىٍ اثٮبى ډوشچٴ؛ ع( ډٺبوډز ٕا  ٕا

 ډنوي  ٭الٹوه ن يالس يپبيآډَ يټ ىٍ ٽٚوٍهبيٽبسوڅ هبي ىانٚڂبه

الڇ و ځٖشَٗ اٍسجب٥بر ثب ډَٽِ ى َا  هٖوشني.  يو ا ينو يثه ٙنبهز ٕا

َاينوٖش ن ډؼوبډ٬  يٕوبُنيه ثو   يځوو ن ځٶزيىاى  ا ٙپڄ ين ځبڇ ث

ووالڇ و ډٖوو ي٭چموو ن، ٙوونبهز ىٍٕووز يالسوو يپووبيز ىٍ آډَيليٕا

ز.يالس يپبيآډَ يويو سبٍ يو ٵَهنڂ يډٌهج هبي زيواٹٮ  ن ٕا

ذبنيثب سوػه ثه ػي َا ييبيياڅٮهي ثوى  ُثب  ٕا ب ، يو ډلٺٺوب  اى  يث

ټ ىٍ يو ز ٽبسوڅيليٝووٍر ٭وبڇ و ډ٦بڅٮوبر ډٖو     ثه يبنيډ٦بڅٮبر اى

ٛ  نيالس يپبيآډَ وز.       ،ثه ٝوٍر هوب َاٍ نڂَٵشوه ٕا ډووٍى سوػوه ٹو

بٍ ډلويوى  ينوه ثٖو  ين ُډيو ىٍ ا يٵبٍٕ يډنبث٬ دْوهٚ ،ن ٕجتيهم ثه

ز. ثه ا ډنشٚوَ   يثوه ُثوب  ٵبٍٕو    يب ٽشوبث يؾ ډٺبڅه و يه ن ٭نوا يٕا

ز. اڅجشه ىٍ ثَه ين السو  يپبيآډَ ةنيٽه ىٍ ُډ ياُ آطبٍ ٵبٍٕ ينٚيه ٕا

ز.يثه ا يٝوٍر ١من ثه ،نوٙشه ٙيه بٍه ٙيه ٕا  ن ىوٍه ٙا

ٍا  نيسو٤ٕ سبٍ يبىيُ هبي ٽشبة ن ثوه  يالس يپبيآډَ ةثَػٖش نڂب

ذبن ن يټ و سوبٍ يو ٽبسوڅ يٖوب ين ٽچيسوبٍ   ىٍ كوُ يو دَسٺبڅ يوڅيُثب  ٕا

زالس يپبيآډَ َانٖوو   يٽه ثَه؛ ين نوٙشه ٙيه ٕا  ياُ آنهب ثه ُثوب  ٵ

وشبىا         .اني هسَػمه ٙي يٖيو انڂچ اُػمچوه آنهوب ډؼمو٭وه ډٺوبالر ٕا

ذبن هبي ن ىٍ ىانٚڂبهيالس يپبين آډَيسبٍ ٖوب ىٍ  ين ٽچيسوبٍ   ب ىٍثوبٍ يٕا

تبضڂد٦ٯڃؿبڀ٦بتٹٮڃ٥زضثب ٭نووا    ڇ1991ن ىٍ ٕبڃ يالس يپبيآډَ

َاٳ  آٲطڂ٧بڀالتڃٵٸٞڃٯڃپڃٵ ز. اطوَ   ديٍو ثوٍهٔثب ٙا ؿبح ٙيه ٕا

ٖٳـٹٲځ٦ٯڃؿـبزضآٲطڂ٧ـبڀتـبضڂد ٽشبة سوا  ثه ډي ڂَيډٮَوٳ ى

ڄثو٘  ييبر ٍهبي٘ اڅهيٽٚ ةنوٙش التڃٵ بٍه ٽَى ٽوه   انَيټ ىٕا ٙا

ز. ډٖئچهن يٝوٍر ډٶٞڄ ثه ا ثه  دَىاهشه ٕا
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 ىببى لجل اظ ٍضٍز فبتح٘اػتمبزات ثَه. 1
ٍا  نياُ سبٍ يثَه ب  يو اُ ثوډ يَواٹٮو يو ٱ يَ ډنٶيډٮشٺيني ٽه سٞو نڂب

ذبنسو٤ٕ  ٍائ ييبيٵبسلب  ٕا ن يو ز ايو ٽوه واٹٮ  يىٍكوبڅ  ؛ه ٙيثه ػهب  ا

ز ٽه د ن يو ىٍ ا يٺو يا٭شٺبىار و ٵَهنوڀ ٭م  ،٘ اُ وٍوى ٵبسلب يٕا

وز. ىٍ ثَهو   اٵوِو  ثوَ ٵَهنوڀ     ،اُ ډنوب٥ٸ  يډنب٥ٸ كبٽڈ ثوىه ٕا

 يډبننوي نؼووڇ و ډٮموبٍ    يهنَ و ٭چوډ ،ْهيو وػوى ه٤ و نٚيني ٙهَ

ز )ډبىاٍيثٖ شه ٕا ٺوز  يىٍ كٺ .(48وو 47 ٛ ،1948 ،بځوب يبٍ ٍونٸ ىٙا

 يبڇ اڅهو يو ن و ديو ى ،ب يو ثووى ٽوه ثوډ   يو سمين يٵَهنڂ ةنين ُډيهم

ٍا يليډٖ َاڇ و ٵَهنڀ هوى دٌ يئػِ ٭نوا  ثهز   َٵشني.ياُ ډ

ػٖش ٍثبٍآ ةډوٍم َث  ،دوٕز ثه هياونوي  ا٭شٺبى ٹجبيڄ َٕم  ډَيپبيي ى

ووي: ډووي ٍثووبٍ » نوٖي ٹجبيووڄ ډوشچووٴ   يووټ واٹٮيووز ٱيَٹبثووڄ انپووبٍ ى

وز  آدوٕز  َٕم اځوَ  و   ثيٚوشَ ٹجبيوڄ ثووډي    هٽو ډَيپبي السين اين ٕا

اي ٽوه ىٍ ا٭شٺوبىار و    ثب وػووى اهشالٵوبر ځٖوشَىه   و   نڂوييڈ همه آنهب

ٍني،آ ثه اين ا٭شٺبى ٍٕييه ثوىني ٽوه ػهوب  هوبڅٺي     ىاة و ٍٕوڇ ىيني ىا

ى ٽووه ٱيَډووبىي، نبډلوويوى و  ػووب، هكب١ووَ ىٍ هموو يووز،ئٱيَٹبثووڄ ٍ ىٍا

ز ثي و ، «نهبيز ٕا َٖس ثوٍِٿ و ٽوؿوټ   (. اٹواڇ 178 ٛ ،1827 )ٍوث

ٍا ډووي  ووي، )ػبډٮووه سوووا  ُا اثٮووبى ډوشچووٴ  ىٍ آډَيپووبي السووين   ٙنٕب

ي، ډَىڇ ز ٙنٕب ٍَا ىاى.   ٵَهنڂي، وٍُي، ٕيٕب ٍٕي ٹو ٭چمي و....( ډوٍى َث

ٕچوٻ ىيني اٹوواڇ   اډب نڂبه ډب ىٍ اين ډٺبڅه ٵٺ٤ ثه ػنجه هبي ا٭شٺبىي و 

ز ىاُيڈ. هب نمي هبي ىيڂَ سمي  همين ٭چز ثه ػنجه ثه ؛ٕا  َد

 (los mayos) بٗلَم هبٕ ثبٍضّب. 2ـ1

ووبڅواى ځوآسمووبال، يٮنووي، «وٽبسووب ي» ةب ډن٦ٺوويووٹچمووَو ٹوووڇ ډب و  ٍاٖڅ

ٍا ٙبډڄ ٍٓا  سووا    ډوي  .(48وو 47، ٛ 1948 بځب،ي)ډبىاٍ ٙي ډي هنيو

ٍا ىٍ ؿني ػمچه ؿنيٹوڇ ډب ينيى ياُ ثبوٍهب يثَه  :ن هالٝه ٽَىيب 

َايثبوٍ ثه هياو  َ يىٍ سويث  يهبٝټ نٺ٘ يهيا  ي هَب  ډشٮيى: ث

ٍا ثه ،ب  ډشٮيىيز هيايثبوٍ ثه ٍثوث؛ ٹبئڄ ثوىني ي٭بڅڈ هٖش ٕومز   آنهب 

ٍا١ يىاة و ډنبٕټ هبٝآ  ىاى. ډي ب  ٕوٷيٽَى  هيا يىٍ ػهز 

 اٍثبوٍ ثه ػهب  ثٮي اُ ډَٿ: اڅجشه نو٫ نڂبه آنهب ثوه ػهوب  ثٮوي   و 

ز ينڂبه سنبٕو ،ډَٿ  .(72و71 ٛ ،1964 ،ي)هنَ ٕا

ٖوز ٽوه   يَ و َٙ: اڅجشوه ډٚووٜ ن  يهؤ ډجي يڂا٭شٺبى ثه ىوځبنو 

 .(39 ٛ ،1931 پو،ي)ثني؟ َيب هي يب هوى ډوچوٷ ثوىهَٙ آ ؤن ډجييا

بٓ :ي١َوٍر انؼبڇ ډنبٕټ ډٌهجو  َٕا ٭موڄ ثوه    ،بيو ي ډبي٭ٺب ث

ٌا ثه هيا يډبنني اهيا يډنبٕټ ډٌهج وا  يو ٽوَى  ك  يب ٹَثبنيب  و يٱ

َا هب ب انٖب يو  ثوى و سوَٻ آنهوب    يټ اډَ ١َوٍيب  يز هياي١ٍب يث

 .(73 ٛ ،1964 ،ي)هنَ ٙي ډي ډلٖوة ينبثوٚوىن يځنبه

 (los Astecas) لَم آظته ٕثبٍضّب. 2ـ2

َاٵ وز. ثَهو   يو ډپِ ،ن ٹوڇيا يُنيځ يبيػٲ  ياُ ثبوٍهوب  يټ ثووىه ٕا

 ن ٹوڇ ٭جبٍسني اُ:يا يډٌهج

ز يي ١ٍبيٚب  ډٮشٺي ثوىني ٽه ثبيا َ و َٙ:يه ؤا٭شٺبى ثه ىو ډجيو 

َٙ ثوه   هبي يَويىٍ ىٵ٬ ن َيب  هيسب هيا ،وٍىآىٕز  هٍا ثَ يب  هيهيا

 .(28 ، 1944ٛ ،وڅنز) ٽمټ ٽننيآنهب 

انٖب  ثٮوي اُ ډوَٿ ثوب اڅهوه ډوَٿ       ثبوٍ ثه ػهب  ثٮي اُ ډَٿ:و 

ز يو ډوَٿ ثوب ډوٵٺ   هوة اڅ هوبي  اځَ سوانٖز اُ آُډو  ؛ٙوى ډي ٍو ٍوثه

ُاىيبيَو  ثيث ډَٿ هواهي ٍٵز. آنهوب ډٮشٺينوي    هةٙوى و نِى اڅ ډي ي، آ

 يُنو ( اڅوٴ  :ٍوني ډي ډَٿ هة٘ اڅي٘ ديٽه سنهب ٕه ځَوه ثيو  آُډب

ُا زٽه ىٍ  يا  نجوَى ٽٚوشه   يو ٽوه ىٍ ډ  ييػنڂؼو( ة؛ يمب  ډَىه ٕا

ز ٍاه هيا ٹَثبن يانٖبن( ع؛ ٙيه ٕا  ٙيه ثبٙي. يٽه ىٍ 

وز ٽوه هوياي سموي       و  ٙب  ايون ٕا ډب : ثبوٍ َاِڅ ا٭شٺبى ثه ډنؼي آه

ٖب» ٍ٘ي ثه( Quetzalcóatl) «څپو آسڄٽن ٶييدوٕز و  ٍ  ٙپڄ ډَىيٕ  ٍ ى ىا

وي ډَٚٷ َٙٷ نبدييي ډي  ٕ ډب  ُا َاِڅ ي  ،ٙوى و ىٍ آه ٍيب ديييٍا هواهيٙ  ى

ٍا ايؼبى هواهي ٽَى ٕپور) و سميني ػييي   .(48 ٛ ،1064 ،َد

اُ ډٖوبئڄ   يپو يز يو ڈ و سَثيسٮچو  ةډٖئچ و :يٍوكبن ةؼبى ٥جٺياو 

َا ز. يډهڈ ث و  ثَػٖشه ىٍ ډٮبثوي  يٍوكبن كٶ٨ ن٪ڈ و اػشمب٫ ثوىه ٕا

شنين يا ٍا ثَ ٭هيه ىٙا  .(220ٛ ،1944 ،وڅنز) و٩يٶه 

َاثَ هيا ٽَى  ىٍ يٹَثبنو  ن ثووى ٽوه   يو ي: ثبوٍٙوب  ا يهوٍٙو  يث

َايهوٍٙ ٌ  بُين ٥چو٫ ٽَى  يي ثٮي اُ ٱَوث٘ ث  ةيو ه ىاٍى. سٲٌيو ثوه سٲ

وز )ٕوٕوش   يهوٍٙ  ٛ ،1956 ْا،ي هو  و ځوٙز ىٙمنب  آُسوټ ٕا

ي ثٮوي  ٹَثبن ن ثوىه ٽه ٹچتيا يډَٕوڇ ٹَثبن هبي اُ ٍوٗ يپي. (103

ټ هنؼوَ اُ ثوي    يسو٤ٕ ٽبهن ا٭٪ڈ ثب  ثَ ډٮجي، يثَى  ٹَثبناُ ثبال

ب  اُ هو  يسب هيا ،ٙي ډي يهيب  ډبڅيهيا ةٙي و ثه ډؼٖم ډي او هبٍع

شٶبىه ٽنني )اڅجَسو دبثچو،  .(32و30 ٛ ،1992 و ځوٙز آ  ٕا

 (los Incas) ٌىبٗلَم ا ٕثبٍضّب. 2ـ3

َ  هبي ډنب٥ٸ ٽوه ن ٹوڇ دَو،يا يٹچمَو ُنيځ  يػنووث  يپوب يآنوي ىٍ آډ

اٹوواڇ   ةيو ن ٹوڇ ډشٶوبور اُ ثٺ يا٭شٺبىار ا، و و اٽواىوٍ( يويٙبډڄ ثوڅ)

ز. ثَه  ن ٹوڇ ٭جبٍسني اُ:يا ياُ ثبوٍهب يثوىه ٕا

َاي هوى و  ى هياي هوٍٙيي: اين ٹوڇ ث ه ىٍ ِن شن ډٺبڇ وْي نو٭ي ىٙا

ه ى هيايب  ٹبئڄ ثوىني.  ډٺبڇ وْي ُنوي    ىٍ ِن ٍا ٵَ َا  »هووى   «ٕوبدبي اينپوبئ

(sapayوincaera ) ٝچي هياي هوٍٙيي ثووى ُني ا وشني و   ډوي  ،ٽه ٵَ ىاٖن
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ز. ٍا س٢مين ٽَىه ٕا ٍ سمي  اينپب  َا شم  ډٮشٺي ثوىني ٽه هياي هوٍٙيي ٕا

ٓ ثوو٘:   يهٖوش  يا٭شٺبى ثه هياو  وب َٕا ًار  ،ن ٹووڇ يو ثوبوٍ ا  ث

ز. ا ٽبډالًثو٘  يشهٖ يهيا ثوو٘   يهٖوش  ين هويا يو نبٙنبهشه ٕا

ز. ډي يهينبډ (pachacámac) «دبؿبٽبډټ»نض ٽه اډ ييهيا  ٙيه ٕا

ٙوَ و نؼوبر اُ    يا٭شٺبى ثوه هويا   :َ و َٙيه ؤٺبى ثه ىو ډجيشا٭و 

وػووى   ه ن ٹووڇ ثو  يٍا ىٍ ا يىاة و ډنبٕټ ٹَثبنآ ةنيُډ ،آ  هبي يثي

زآ  .(59و58 ٛ ،1992 )دبثچو اڅجَسو، وٍىه ٕا

َاى ډوٌهج     و   يينوِى هوٍٙو   يا٭شٺبى ثه ػهوب  دؤ اُ ډوَٿ: اٵو

َاى ځنبهپبٍ ىٍ ډپبن يٍوني ىٍكبڅ ډي ٌاة   يٽه اٵ  ٙووني  ډوي  هوبٛ ٭و

 .(303و301 ٛ ،2004 ؾ،ي)ٵَىٍ

ٍا ثه ُډ  ،ى٭ب ٽَى : ىٍ ٍوٗ ى٭ب ٽَىو  انياهشنوي و   ډوي  نيهوى 

ش ډي ٍا ثچني هب ىٕز ٍا اُ هيا ةٽَىني و هوٕا  ٽَىني. ډي ب  ٥چتيهوى 

 ٽَى  انٖب . يب  و ٹَثبنيه ثه ډٮبثي و هيايهيو 

اٵٮبڃ: ىٍ  اُ ياُ ثَه يو ىوٍ هب ينهوٍى ياډٖبٻ ٽَى  اُ ثَهو 

ٍاث٦ ،ن ٭مڄيا  ٽَىني. ي ډيىوٍ يػنٖ ةاُ ځوٙز و ٵچٶڄ و 

ِاٍو   .يػٚن و آواُ همڂبن يثَځ

َاٳ نِى ٽبهن ثه ځنبهب :و   ،ن ٹووڇ يو ىٍ نوِى ا  يځنبهب  اٝچ ا٭ش

ز.يو ه يُنب، ىُى  بنز ثوىه ٕا

 َسوو، ي)دوبثچو اڅج  هوب  ٖٙشن ٽوىٽب  ىٍ هنڂبڇ سوڅوي ىٍ ٍوىهبنوه  و 

 .(70و66 ٛ ،1992

 هوبي  ن ٭والوه ثوَ سموي    يالسو  يپوب يىٍ آډَنپوه  يا يبنينپشه دب

وز   «نپوب يا»و « بيډب» ،«آُسټ» يٕه سمي  اٝچ ،ٽوؿټ  ،وػووى ىٙا

ډوٞووٛ  ي ْځيو و هب اُ ٙبهٞه ،ډٚشَٻ هبي يْځيٽه ٭الوه ثَ و

 ثَهوٍىاٍ ثوىني. ،هوى ثه

 َو،)ىٙيِو  ا٭شٺبى ثه ٱيت و هبڅٸ و ا٭شٺوبى ثوه ػهوب  دؤ ُا ډوَٿ     

َثوبني   ؿنيهويايي،  ثوبوٍي،  ٥جيٮوز ، (9و8 ٛ ،1992 ُا  ،ٽوَى   آيوين ٹ

ز ا٭شٺبىار ډٚشَٻ اين سمي   .(88 ٛ ،1877 )ويچيبڇ هيپچينڀ، هٕب

ــ. 2 ــت وبتَل٘حٍ٘ضٍز هؿ ــِ آهط٘ ــبٗه ث ــ ٕى  ي٘الت
 م(1519ـ1492)

ذبنيب ٔد ٔ، ثوه ٵپوَ    دبىٙبهب  ٕا ٖچمبنب  و ٱچجه َث انيڅ ُا ديَوُي َث ډ

ووَ ىنيووب اٵشبىنووي َٕا هووب دبىٙووبهب   . دووبحځٖووشَٗ ٵشوكووبر هوووى ىٍ ٕ

ٍا ډشليا  هوى ډي ذبنيب  شني و ثه ٽبسوڅيپي ٕا ٍار     ىاٖن هموين ٭چوز اهشيوب

َ ىنيب ثه آنهب ډي َٕا ه و ځٖشَٗ ٽچيٖبهب ىٍ ٕ ىاىنوي   ُيبىي ىٍ ُډينة اىٍا

ُاڅووو،  يووو ځو َانووبىا سوٕوو٤  (.256 ٛ ،2010)َث َنبنوويودوؤ ُا ٵووشق ځ  ٵ

(Fernando،) شٴ ٽچمت ٍثبٍي ثب  ٽَٖي ٍاهجب  ى وبثڄ ثه ٽمټ   ډچپه اٖي

(Isabel)  َاي ىييٍا ٽَى و ُا ډچپه وز.  ث َا ٙي  ٥َك٘ ٽمټ هوٕا اػ

ٍاه ځٌٍ ُا اٹيبنوٓ ا٥چؤ كمبيوز ٽوَى و     ډچپه ُا ٥َف ٕٶَ ثه هني ُا 

ٍا ثوه   ډين إٹوڃ س وشٴ ٽچموت   ډنبث٬ ډوبڅي  ى، ىاىٽَٖي  ٛ ،2005 )اىوٍا

ٍاى ،كمبيز ډچپه ٹ٦ٮبً .(120 َاي    ىڅيڄ َث ٭ِڇ و ا دبىٙبهب  ٽبسوڅيټ ثو

ز. ٽٚوٍځٚبيي وذبنيب    ثيٚشَ ثوىه ٕا ىاىي ثوين دبىٙوبه ٕا ٍَا َنبنويو  ٹ و  ٵ

شٴ ٽچمت  santa) ىٍ ډن٦ٺوه ٕوبنشبٵه   1492آوٍيڄ ٕوبڃ   17ىٍ  ٽَٖي

Fe) يٖپنٙي. نٺ٘ ٍ ءاډ٢ب َاٖن ٓ ډبنني  ،اهجب  ٵ ٍثوبٍ و   هوا  دِوَِ ىٍ ى

ثوه ٽچيٖوبي ٽبسوڅيوټ     ،ا٭مبڃ نٶوً آنهب ىٍ سٞويت ٥وَف ٵوشق ػييوي   

ٍا ىاى. ثه َاهي ثب ٕٶَهبي اٽشٚبٵي  ثينيڈ ٽوه   همين ىڅيڄ ډي ٵَٝز هم

ى ٙويني آنوٖشين ډجچٲب  ډٖيلي ثب اوڅين ٵبسلب  ثه   ډَيپبي السين وٍا

 .(134و123 ٛ ،1991 )انشونينو،

ودب ػَيب   ى آډَيپبي السين ٙيني ٽه ىٍ ٍا ٍاني وٍا ذبنيبيي ىٍ ىو ٵبسلب  ٕا

الكبر آٱبُ ٙيه ثوى و، ٝا ٽچيٖبي ٽبسوڅيټ ثه . (89 ٛ ،1995 )سوٍوٖي

هوبي سوٕوٮه    ىاى و دبىٙبهب  ٽبسوڅيوټ ُډينوه   دبىٙبهب  ډَٚو٭يز ډي

َاهڈ ډوي  ٍا ٵ  ٛ ،1987 )اڅٙونويٍو،  ٽَىنوي  ٽچيٖبي ٽبسوڅيټ ىٍ ػهب  

ذبنيب نٺ٘ ډهمي ىٍ ثه ٹيٍر ٍٕيي  230و124 دبح اڅپٖبنيٍ (. دبىٙبه ٕا

زٙٚڈ  ٝچي ٹيٍر و كمبيوز ډَىډوي    ثه ؛ىٙا همين ٭چز دبح ٭بډڄ ا

 (.125همب ، ٛ ) دبىٙبه ىٍ ٵشوكبر آډَيپبي السين ثوى

ذبن  ،هووى  يبٕو يو ٕي ز ډبڅيٍا ثب كمب يليب ډجچٲب  ډٖيدبىٙبه ٕا

ِاڇ ثه ډنب٥ٸ ٵشق َاه هوَ    ،ٹَ  ٙبنِىهڈ ياثشياٽَى. اُ  ډي ٙيه ا٭ همو

وذبن  يٽٚش وشني   يلين ځوَوه اُ ډجچٲوب  ډٖو   يؿنوي  ييبيٕا  وػووى ىٙا

 ڇ1492ىٍ ٕوبڃ   يلين ډجچٲب  ډٖو ينوٖش. (26 ٛ ،1897 ،ي)هنَ

َانٖ  )اىواٍى، ٙويه ٙويني   وىنوي ٽوه واٍى ډنوب٥ٸ ٵوشق    ث يپنيډجچٲب  ٵ

ٽَٕوشوٓ  »ٍا  هووى  ٽَيٖوشٴ ٽچموت  . (183و182 ٛ ،1 ع ،1994

َا يآوٍ ډٖو  بڇيو د يٮني (ChistusFerens) «نَٵَِٙ   دوٕوشب  ٕوَم  يق ثو

وذبن   ىانٖوز.  ډي ٍا ډلٺوٸ  بيٵبسلوب  ٕا ٍاىه اڅهو   ٽننوي  يي هووى  ىٍ  يا

ن نڂوبه ثوه   يو ىانٖوشني. ا  ډوي  ن ډن٦ٺوه ي  ادوٕشب َٕمٽَى   يليډٖ

ػهوز سلموڄ    يليډجچٲوب  ډٖو    ِيو انڂ ن،يالس يپبيٵشق آډَ ةډٖئچ

ظوبٍ و  ياُ ا هوبيي  ػچووه  سووا   ډوي  ٭چوز ن يهم ثه ؛ٍا ثبال ثَىهب  يٕوش

 نين ډنوب٥ٸ ن٪وبٍه ٽوَى ٽوه ىٍ سوبٍ     يىٍ ا يلياُ ډجچٲب  ډٖ ځٌٙز

ووزيوون٪ ثووي زيليٰ ډٖوويووسجچ  .(18ووو16 ٛ ،1992 و،يوو)انشون َ ٕا

 يليسوٕو٤ ٵبسلوب  و ډجچٲوب  ډٖو      دوٕوشب  ٕوَم  ٕوبُي  زيليډٖ
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بٓ َٕا  يب  ثوه اػجوبٍ و اُ ٍو  يو ځَٵوز. ثوډ  ډوي  انؼبڇ يٍوٗ هبٝ ث

َاه واىاٍ ڈ ډٖ ډي اٽ َٕا ٙوَٽز ٽننوي. ثوه     ٕوبُي  يليٙيني ٽه ىٍ ډ

َ   هوبي  ىٕوشه  ي ىٍيز ٱٖڄ سٮمين ِاٍنٶو و  هوب  واٍى ٍوىهبنوه  يؿنوي ه

 .(34 ٛ ،1357 )دنيڃ، ٙيني هب ډي بؿهيىٍ

ٕووبُي ثوډيووب  و   ىو ن٪ووَ ىٍ ٍوٗ ډٖوويلي  ،ىٍ ثووين ډجچٲووب  

ز َٕم ٗ ؛ دوٕشب  وػوى ىٙا ٕووز   ځَوهي ډٮشٺي ثوىني ٽه ثبيي ثوب ٍو

هوٍى ًاسوبً    ٕوَم  ،ٽَى. ٥جوٸ ايون ىيويځبه    ثب آنهب َث  دوٕوشب  ډوػووىاسي 

ٗ، ثي ُ ٍا         هجيض، ٽظيٴ، ٍا ٕوو ثوىنوي ٽوه ٹويٍر ايموب  ثوه ډٖويق  َس

شني ُ، نيٙا َنبني َاين اين ځَوه َث اين ثوبوٍ  514و513 ٛ ،1855 )ځ (. ثنبث

َا  ٕوشي  ٽَى  ډٮبثي و نمبىهبي ثوز   ثوىني ٽه ثبيي ثب وي ٍا واىٍا   ،َد آنهوب 

ُار  ب  آنو  ،ىٍ ٝوٍر ډٺبوډوز  ثه وٍوى ثه آيين ډٖيليز ٽَى و ٍا ډؼوب

يٖپو، َاٖن ډلووٍ   ځَوه ىيڂَ ٍويپَىي اهالٷ ؛(230 ٛ ،1992 ٽَى )ٵ

شني. ىوډينيپن و ُّوئيز ثوىني؛ َث اين ثوبوٍ ثوىنوي    اين ځَوه ٽه ٱبڅجبً ىٙا

هويؾ   ،َايوي ځ هوبي ايموب    ٭ٺڄ و ُډينه ةٽه ثوډيب  اين ډن٦ٺه ىٍ ډٖئچ

ودبيي َاين ثبيي ثب ٍوٗ ٵَٹي ثب ٍا ٍني. ثنبث  ،هوبي اهالٹوي و ډٮنووي    هب نيا

َاهڈ ٽَى ) ةُډين ٍا ثه ډٖيليز ٵ . اډوب  (235و228همب ، ٛ ػٌة آنهب 

وذبنيبيي  ٍا    ٍويپَى ٱبڅت ٵبسلب  ٍويپَى هٚن و ٕوز ثوى. ٕا هوب هووى 

وب    ډبڅټ ډنب٥ٸ ٵشق ٍا اٖن ٍاي ٭ٺ   ٙيه و ثوډيوب   وز و ىا بيوي  هوبيي ٖد

يي ډي شني ٵٕب وچيڈ     ثه .ىاٖن ٍا     همين ٭چوز ثوه ډلو٠ ٖس وي  آنهوب  ٚن

َاي سوػيه َٙ٭ي ٽٚوشبٍ ٕوَم   ٭بڇ ډي ٹشڄ نبډوه   دوٕوشب  ٹ٦و٬   ٽَىني. ث

نبډوه ٽوه    ٽبٵي ثوى. ىٍ ثوٚي ُا ٹ٬٦ (Requerimiento) «ٍٽَيمينشو»

ٺٴ و ډٚبوٍ دبىٙبه   juan López de) هوا  څوؤد ويووٍو  ُا ٕوي ٕا

vivero) ز: ،ٝبىٍ ٙي ډجچٲوب    ةدوٕشب  ى٭ور و ثيبني اځَ َٕم» آډيه ٕا

ٵشنوي  ٍا نذٌَي ي    ،ثه ډٖيلي ٙي   ِي وچي هووَن هوىٙوب    ،هوب  ډٺٞوَ ٝا

ى َنوب  )څوٕيبنو «هٖشني و دبىٙبه و دبح هيؾ ډٖئوڅيشي نيٍا  ٛ ،2004 ،د

ز ٽه اين ٹ٬٦ هوى دبىٙبه ډي. (239و237 ى   نبډه هيؾ ٵبييه ىاٖن اي نويٍا

وز.   ثوٚي ٽٚشبٍ َٕم و ٵٺ٤ ىٍ ػهز ډَٚو٭يز دوٕشب  ٝبىٍ ٙيه ٕا

ٍا ثچوي نجوىنوي سوب      ؿو  واٹٮيز اين ثوى ٽه َٕم وذبنيبيي  ُثب  ٕا دوٕشب  

َاي ايون    ثشوانني اين ٹ٬٦ هي ُا ډنبث٬ سبٍيوي ىٍ اػو ٍا ثٶهمني. ىٍ َث نبډه 

َاي   ٽٚوشي يوب ثوبالي سذوه     ةثيبنيه ځٶشه ٙيه ٽوه ثيبنيوه ُا ٭َٙو    اي ثو

ٍ،ٙي و  دوٕشب  هوانيه ډي َٕم ٍا ٝووٍر   ثٮي يټ ىٵشَىا وه   ى٭وور  ػٖچ

دوٕوشب  انؼوبڇ ٙوي و آنهوب ُا      ى٭ور ُا ٕوَم »ثه اين ثيب  ٽه  ؛ٽَى ډي

ي ٽَىني ثٮي ثالٵبٝوچه ىٕوشوٍ ٽٚوشبٍ     ؛«آوٍى  ايمب  ثه ډٖيق هوىىٍا

ٍاهجب  ٙي. ٝبىٍ ډي ذبنيبيي ثب ىٕشوٍ  ٔد ُا ٵشق هَ ډن٦ٺوه،   ،ٵبسلب  ٕا

ووذ ٍا ثووه ٍوٗ ډٮمووبٍي ٕا هووب ىٍ آ  ډنووب٥ٸ  بنيبييٙووهَهبي ػييوويي 

وز. ىٍ      ډي ٍاڅلپوډوه ىٙا ٕبهشني. هَ ٙهَ ٽچيٖب، ٝووډٮه، ډيٍٕوه و ىا

وڃ ٽٚبوٍُي، انوا٫ ٝنبي٬ و كَٵه ٍاهجب  ٝا  ٓ هب و اډووٍ ىينوي و    ډيٍا

ٍا ثه ثوډيب  يبى ډي ودبيي  ٍ، ىاىني آىاة ٍا  .(30و32 ٛ ،1349 )اڅي
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ب  يو   و ثوډدوٕشب َٕم ٕبُي يليٍا ىٍ ډٖ يبىي٭واډڄ ُ ا نڂبٍ نيسبٍ

َ ٭واډوڄ   سوَين  اُ ډهوڈ  يىانني. ثَهو  ډاطَ ډين يالس يپبيآډَ ىٍ  ډواط

َا    ٭جبٍسني اُ:دوٕشب َٕم ٕبُي يليني ډٖيٵ

 تَؾظ فبتحبى پَؾتٖ ؾطخي ضفتي توسى ٘اظ ثالف. 

ڄ يو ن سلميالسو  يپبيآډَ ةب  ډن٦ٺيثَ ثوډ يٝوٍر ٹهَ ز ثهيليډٖ

ٍا دٌيليډٖ ،ٙي  ب  اُ سَٓ ٽٚشهيثوډ ،ن ٭چزيهم ثه ٙي.  ؛َٵشنييز 

وشني  يهوى ا يثوډ هبي ىٍ ثب٥ن ثه ٕنز يوڅ  ،1357 )دنويڃ،  موب  ىٙا

ٍا انؼوبڇ    ي٭جوبى  هوبي  نيوي آ يٽَىني دنهبن ي ډي( و ٕٮ39 ٛ هووى 

ٗ  ،ٕوبُي  يليثٮي اُ ډٖو  يليىهني. ډجچٲب  ډٖ َاوانو  هوبي  سوال  يٵ

ن ثجَنوي. ىٍ  يٍا اُ ثو  يډنبٕوټ ثووډ   ي٭مچو  هبي نهيانؼبڇ ىاىني سب ُډ

ومبر    ىٍواٹ٬ٽه  يٽَىني ُثب  ډلچ يٕٮ ،ن اٹياڇ هوىياوڅ َٕا ُثوب  ډ

ٍا ډمنوو٫ ٽننوي     يډٌهج ڇ ٵَډوب   1696ىٍ  ٽوبٍڅوٓ ىوڇ . آنهوب ثووى 

شٶبىه اُ ُثب يډمنو٭ وذبن  يثوډ هبي ز ٕا ٍا  يوڅيٍا ٝبىٍ ٽَى و ُثب  ٕا

ىٍ  (.283 ٛ ،1992 ن ډنب٥ٸ ا٭الڇ ٽَى )اٍثَسوو، يا يسنهب ُثب  ٍٕم

ٍا نبثوى ٽَىنوي و  يډٮبثي ثوډ ،ٵبسلب  ثه ىٕشوٍ ډجچٲب  ،ڂَيى ياٹياډ ب  

ٍا ٙپٖشني ثز  يٖب ٕبهشني. وڅو يو ىٍ ډپب  ډٮبثي ٽچ هبي ډٺيٓ آنهب 

بٕ ةٽه ١َث ياٹياډ ن يو ا ،آ  ډن٦ٺه ُى يو ٹوډ يثوډ يثه ثبوٍهب يٕا

ٍا يو   و ثوډدوٕوشب  ٕوَم  هوبي  ثوى ٽه آنهوب ٽشبثوبنوه    آسو٘ ُىنوي.  ب  

 يثووډ  يډٌهج هبي ن ثَىني و هواني  ٽشبةيٍا اُ ث يډٌهج يهب ٽشبة

هووا   ن ثووى ٽوه ثوه ىٕوشوٍ     يو ن ډوواٍى ا ياُ ا يپيٍا ډمنو٫ ٽَىني. 

ىٍ  هوب  آُسوټ  ةٽشبثوبن ،دبح  نيينمب (juan de Zumárraga) ٕوډبٍٽب

ُانيه ٙييډپِ  هبي ي ىٍ ٕبڃيٙب. (176ٛ ،1984 بُ،يىاٍُوٕب ) ټ ٕو

ىٍ ًهون و   يثوډ ي٭چز ډٮهوى ثوى  ثبوٍهب ن اٹياډبر ثهيٵشق، اه ياوڅ

ي و ثووډ  دوٕوشي  ٕوَم  يثوَ ثبوٍهوب   ياطَ ؿنيا  هبٝو  ب ،يػب  ثوډ

ز نمي ٌٙا  هوبي  ن نٖڄيث ةٵبٝچ ،ُډب   ثوى ٽه ىٍ ځٖشَ يٮياډب ٥ج ؛ځ

ٽوَى. اډوب ثوب وػووى      ډي بىيٍا ُ يڄ ثوډياٝ هبي ب  و ٕنزيي ثوډيػي

 هوبي  ه ٕونز يو ډجچٲب  و ٵبسلب  ثَ ٭چ ياسو ډجبٍُ يٕچج يٽبٍهب ةهم
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ٍا   هوبي  اُ ٕونز  يآنهب سالٗ ٽَىني ثَهو  ،يو ثوډ دوٕشي َٕم هووى 

ٍا ثوه ٵَُنويا  هووى ډنشٺوڄ ٽننوي.        ،نهينه ثه ٕيكٶ٨ ٽنني و ٕ آنهوب 

ٙي   يليٕبڃ اُ ډٖ 500نپه كيوى يا ٍٱڈ ٭چي ن ٭چز اډَوُهيهم ثه

و  يٕونش  يٍٵشبٍهوب ي و يو ٭ٺب ياډب ٙبهي ٩هوٍ ثَهو ؛ ځٌٍى ډي ب يثوډ

 ڈ.ين آنب  هٖشيىٍ ث يثوډ

 ٖح٘هجلغبى هؿ ٓغ گؿتط٘تجلة. 

ن، يالسو  يپوب يب  ىٍ آډَيو ثوډ ٕوبُي  يليډٖو  اُ ٭واډوڄ ډهوڈ   يپي

ٍاهجوب      يٲو يسجچ يٵَٕوب  ځٖوشَىه و ٥بٹوز   هبيٗ  سال ٍاهجوب  ثووى. 

ذبن يليډٖ ثوه   يليډٖ يڂَ اُ ٽٚوٍهبيى يب و ثَهيثب ډهبػَر اُ ٕا

ٍا وٹٴ سمبڇ ٭مَ  ،ن ډنب٥ٸيا ب  و يز ٽَىني. ثب ثوډيليډٖ ٰيسجچهوى 

ٍا سلمڄ ٽَىني سب سوانٖوشني ثوٌٍ    هب يٕوش ؛ي ٽَىنيٽنبٍ آنهب ُنيځ ىٍ

ٍا ثووب ٍوٗيليډٖوو ن ډنووب٥ٸ ٽٚووز ٽننووي. يووډوشچووٴ ىٍ ا هووبي ز 

ٍاهجب ، هوى يدَىاهشن ثه ٍوٗ سجچ وز ٽوه    يٸ ډٖوشٺچ يټ سلٺيٰ  ٕا

ٕوبُ   ِهيو انڂ ييسواني اڅڂوو  ډي ٺزيو ثه كٺ ؛ډؼيى ىاٍى يبُ ثه ثبُهوانين

َا  هوبي  زيو اُ ٵٮبڅ يپو ين نوٙشبٍ ثه يثبٙي. ىٍ ا ينيډجچٲب  ى ةهم يث

وبٍه   ييَثنبيُ وشٮمبٍ   ٙووى.  ډوي  ډجچٲوب  ٙا ٍا  ٕا ٍاهجوب    ،ىٍ ٥ووڃ ىو

ٍا َٕڅوكه ٽبٍهوب يليډٖ ينيى هبي ثلض آډوُٗ آډوُه يليډٖ  يز 

َاٍ ىاىني. ثه ٍاهجوب  ډٖو    يڄ سَٕو يىڅ هوى ٹ  هوبي  اُ آډووُه  يليٽوه 

ووشني، ثووه    يز ثووب اڅٶجووب يليډٖوو بى ىاى يوو يػووب دَوسٖووشب  ىٙا

ٍا ثوه ُثوب  ثووډ   يليډٖو  يهوب  ن،ٽشبةيالس ٽَىنوي.   ډوي  سَػموه  يز 

وز.    دوٕشب َٕم يىٕشَٕ اُ  يپو ي  ثه ٽشبة ډٺيٓ ډمنوو٫ ثووىه ٕا

َ يدوبح ىٍ سٶٖو   يز ٍٕوم يو ډَػٮ ،ز ٽشبة ډٺيٓيډمنو٭ هبي ٭چز

ز. ا ٍاهجب  اُ نٶوً سٶيٽشبة ډٺيٓ ثوىه ٕا ن يو پوَ دَوسٖوشب  ىٍ ا  ن 

َايسَٕ ډي ډنب٥ٸ ٍا ثهييني و ٙ  ٕوبُي  ټيو ٕومز ٽبسوڅ  ثوه اي  ځونه ٤ 

َا  ٵَٹوه 1579ز ٕوٷ ىاىني. ىٍ ٕبڃ يليډٖ يانلٞبٍ  هوبي  ڇ ٍهج

َانٖ ٍاڅٮمڄ ډٚوشَٽ يىٍ  ،هب ينيپن و اځوٕشينيىوډ ٖپن،يٵ  يټ ىٕشو

ډمنوو٫   دوٕوشي  َٕم هبي ُثب  ٽشبة ډٺيٓ ثه ةسَػم» ا٭الڇ ٽَىني:

ز و سنهب ٽشبة  دوٕوشي  ٕوَم  هبي سوا  ثه ُثب  ډي ٍا يَيسجٚ هبي ٕا

 .(224 ٛ ،1993 ،ٵو )هپودو «ىٽَسَػمه 
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ز ،ٙيه آډوُٗ ىٍ ډنب٥ٸ ٵشق ةډٖئچ ٥َٳ ډجچٲوب    ټي ؛ىو ٥َٳ ىٙا

ؾ يټ ثويو  هو  يو بڇ ٽبسوڅيو آنهوب ٍٕوبني  د    ِيثوىني ٽه انڂ يليډٖ

 يندوٕوشب  ٕوَم ب  و يثوډ ،آډوُٗ ڂَيب  ثوى و ٥َٳ ىيثه ثوډ يسَٞٵ

ٍا ډشٮچٸ ثه سبٍ ثوىني ىانٖوشني. ډجچٲوب     ډي هوى ين و ثبوٍهبيٽه هوى 

َائوز اُ ډٖو  يو ٽَىنوي ٽوه    يٕٮ يليډٖ َائوز   يٮنو ي ،زيليټ ٹ ٹ

سوانٖوشني   ډوي   دوٕشب َٕمب ياډب آ ؛يب  آډوُٗ ىهنيٍا ثه ثوډ يپيٽبسوڅ

ز يليډٖو  يهوى ثڂٌٍني و ثبوٍهب يو سمين يٹوډ ياُ ثبوٍهب يٍاكش ثه

ز.  يدبٕن ډنٶ َني؟يثذٌ يؾ ىهڄ و سَٞٵيٍا ثيو  ه   دوٕوشب  َٕمٕا

ٍا   يسالٗ ٽَىني ثبوٍهب يليډٖ يب  ىٍ ډواػه ثب ثبوٍهبيو ثوډ هووى 

َائز ډٖ ٍا يليډٖ يٮني ؛يَ ٽننيسٶٖ يليثب ٹ  يَيسٶٖو  ٭نووا   ثوه ز 

ٍا كٶو٨    ،ٺزيهوى ٹجوڃ ٽَىني. ىٍ كٺ يي ثَ ثبوٍهبيػي اٝڄ ثبوٍهوب 

هوى ىٕز  ياُ ثبوٍهب يَ اڅهيټ سٶٖيز ثه يليٽمټ ډٖ ٽَىني و ثه

ٍا ىٍ  يٚو يب  ديب  هويا يو   و ثوډدوٕوشب  َٕم يا ٽَىني. ډظالًيد ن هووى 

ٍاهجوب  و ډجچٲوب  ىٍ     ډي وػو ػٖز يليډٖ هبي آډوُه ٽَىني. نٺو٘ 

ٍا نجبدوٕوشب  َٕم يٙي  ثبوٍهب يليډٖ ةډٖئچ يه ځَٵوز.  يو ي نبىيو   

وشني و اُ ٥وَٳ   يو ثب ُثب  ثوډ يٽبٵ يي٥َٳ آٙنب ټيٲب  اُ ډجچ ب  نيٙا

ٽَىنوي   يڄ ٕٮين ىڅيهم ثه .ب  آځبه ٙينييثوډ يڂَ ثه ٹيٍر ا٭شٺبىيى

ٍا ثب سوػه ثه ُډيليي ډٖي٭ٺب َ يب  سٶٖو دوٕش َٕم يا٭شٺبى هبي نهيز 

َاينه دٌيٽنني سب ُډ َاهڈ ٙوى. يَٗ ث  آنهب ثهشَ ٵ

ٍا ٽڈليٍاهجب  ډٖ ٍاه كٌٳ  ٍاه سجوبىڃ و     ي  وشني و  ٌٙا ٽڈ ٽنوبٍ ځ

َا هڈ هموب  ا٭شٺوبىار و    يٽَىني ثَ ٍو ي٘ ځَٵشني. ٕٮيٍا ىٍ د ييځ

ٍا ثنب ٽنني. يليډٖ هبي ٚهياني يثوډ يثبوٍهب ٍا   نياُ سبٍ يپيز   نڂوب

 «ٽوٕووپو»ىٍ ٙووهَ ٖووي: ينو ثووبٍه ډووي  ايوون ىٍن يالسوو يپووبيآډَ

(cusco de Bolivia) نڂوووووويٕوووووبنشو ىوډ»يٖوووووبيٽچ»  

(templo de santo domingo) ب  ٕوبهشه  دوٕوش  ٕوَم ډٮجوي   يػب ثه

ثوب   ،ډٮجوي ثوٍِٿ اُسوټ    يَانو يټ دؤ اُ و يػبډ٬ ډپِ يٖبيٽچ. ٙي

ٜ    يثَ ٍو ،همب  ډٞبڅق ب  ىٍ يو ثوډ يډوٌهج  ډٮجي ٕوبهشه ٙوي. ٍٹو

َايڂِيػب ،ډٮجي ن ډن٦ٺوه  يڈ ثبٽَه ىٍ ايديٍ ٙي؛ ډَ يهيا ين ٍٹٜ ث

ن يڂِئ ػوب ي٦َٓ ٹوي ٙي؛ د ن(ي)اڅهه ډبىٍ ُډ «دبؿبډبډب» نيڂِيػب

شوب  يسب»ن يڂِئ ػبي)آسٚٶٚب  ډٺيٓ( ٙي؛ دؤڅ ٹي «يٽوسب ٽبؿ»

ٍايا  «هووا   ٕوب  » و ػٚون  ؛)ٽوه ډٺيٓ( (taita Imbabura) «مجبثو

(san juan) 1995 څجوب، اَ ڃ)څووُ ى  يي ٙوي ن ػٚن هوٍٙو يڂِيػب، ٛ 

َا. (18ووو17 ب  و يووثوډ يليډٖوو يسوووا  ځٶووز ثبوٍهووب ډووي نيثنووبث

 يثوډ يٙي  ثبوٍهب يليډٖاي  ځونه ثه ،نيالس يپبي  آډَدوٕشب َٕم

ز يليډٖو  يڈ ٽه ؿڂونه ٭نبَٝ اٝوچ يىه ډي نٚب  آنهبٕز. ىٍ اىاډه

 .اني هٙي ٕبُي يثوډ ، دوٕشب َٕمب  و يثوډ يثبوٍهب ٽمټ ثه
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وز.    ا٭شٺبى ثه ،دوٕشب  و ثوډيب  يپي ُا ثبوٍهبي َٕم هياي ديٍ ثووىه ٕا

وشني   ثهب  ٍٱڈ اينپه آن ٭چي هيايب  ډشٮيى ىٍ سيثيَ اين آٵَين٘ ا٭شٺبى ىٙا

َاي هيَ ؤو كشي ىو ډجي ٹبئڄ ثوىني؛ وڅوي يپوي    و َٙ و هياي ډشٶبور ث

ٍا ثبالَس و ډشٮبڅي شني َس ُا ثٺيه هيايب  ډي ُا هيايب   و ډٮشٺوي ثوىنوي    ؛ىاٖن

ىٍ ٽنبٍ ا٭شٺوبى ثوه سٮويى و     ،٭جبٍر ىيڂَ اين هيا ٹبثڄ ٙنبهشن نيٖز. ثه

وز. ثويو       ٽظ َر هيايب ، يټ وكير و سوكيي دنهوبني نيوِ وػووى ىٙا

ٍاهجوب        ،هوياي دويٍ   ٙټ اين ا٭شٺبى ثه َاي  يوټ ُډينوه و ٵَٝوشي ثو

ٍا ثوب هوياي دويٍ ثوډيوب      آ وػوى ه ډٖيلي ث ُڅي ډٖيليز  وٍى ٽه ديٍ ا

ٍسجوب٥ي ثوب سظچيوض ډٖويليز        س٦جيٸ ىهني. ځَؿه ډٶهوڇ هوياي دويٍ ا

ز َسج ؛نيٙا ٗ سٶپوَ     ُډينه ،َس دبيين ةوڅي وػوى هيايب  ىٍ ډ هوبي دوٌَي

َاهڈ ٽَى سظچيظي ٽبسوڅيټ ٍا ٵ  .(582 ٛ، 1992 )ىوٕڄ، هب 
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وز  ب  ډشٮيىيهيا  ا٭شٺبى ثه ، دوٕشب َٕمب  و يثوډ ياُ ثبوٍهب يپي . ٕا

ٍا ثه ىو ػنٔ ډٌٽَ و ډيآنهب هيا ٓ  ونض اب   وب َٕا ٽوبٍٽَى و نوو٫    ث

ٍا ىٍ    يبني. هويا ٽَىني ډي ڈيسٺٖ ،ىاىني ډي ٽه انؼبڇ يشيٵٮبڅ ٽوه آنهوب 

ٽوه آنهوب    يبنيډٌٽَ و هيا يهيا ،ٽَىني ي ډيبٍيډجبٍُه ثب ىٙمنبنٚب  

ٌا يٍا ىٍ ٍٕ ينوي.  ينبډ ډوي  نضاب  ډيهيا ،ٽَىني ي ډيبٍيي  ثه آة و ٱ

ڇ بن« ډبىٍ هيا» ٽَىني ډي ٔيٽه ىٍ ډٮبثي هوى سٺي ٍا يبنياُ هيا يپي

ٍاهجب  ډٖينوٖشىاٍى.  َا يلين ډجچٲب  و   يثبوٍهوب  ٕبُي يليډٖ يث

ٍا ػوب يډَ ةٚياني ،ب ي  و ثوډدوٕشب َٕم ب  يهويا »ن ثوبوٍ يڂِيڈ ثبٽَه 

  دوٕشب َٕمب  يڈ ثبٽَه ىٍ ډيثبوٍ ثه ډَ ن ٭چزيهم ٽَىني. ثه «ډونز

َاٍ ځَٵوز. ثوي    يؾ ډٺبوډشيثيو  ه ،ب يو ثوډ  ،تيو سَس نيډوٍى ٹجوڃ ٹو

ي هويا  هبي ٽيه اُ ثز يبٍين ثٖيڂِيػب «ثبٽَهڈ يډَ» يليډٮبثي ډٖ

ثوبٽَه  »ډٮوَوٳ   هوبي  اُ نمونوه  يپو ي. (583 ٛهموب ،  ) ډبىٍ ٙوي 

ټ ډٮجوي  يو ن ثوبٽَه ىٍ ډلوڄ   يډٮَوٳ ا يٖبيٽچ ٕز ٽه«ٽودبٽبثبنب

 ٕبهشه ٙي. يويىٍ ثوڅ« پبٽبيپيس»ډٺيٓ  ةبؿيىٍ ػنوة ىٍ يميٹي
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ٍَا    هويا  ،دوٕوشب   ىٍ ثبوٍهبي ثوډيب  و َٕم ٕوش٘ ٹو يب  ىٍ ػبيڂوبه َد

ٍا١ي َاي  ٍني. كشي آنهب ث ټ هييه ،ٽَى  هيايب  ىا َثوبني    ډنٕب ىاى  و ٹ

ٕش٘ هيايب  ٕوبهشني. ثٮوي ُا   آوػوى  هٍا ث َاي َد ٍا ث وٍىني. ډٮبثي هبٝي 

ٍاهجب  ةهيايب ، ٥جٺ ػبيڂبه ٭ٺييسي هبٝي ثين ثبوٍهوبي   ،ٍوكبنيو  و 

وز و     ٍاهجوب  ١وَوٍر ىٙا ز. ا٥ب٭ز  ٍار   آنب  ىٙا َديـي ُا ىٕوشو ٕو

ىٍ  ،ٙي. ثبوٍ ثه ٭يٖوي ډٖويق   ځنبهي نبثوٚوىني ډلٖوة ډي ،ٍاهجب 

وز    دبيين ،ثبوٍ ډَىڇ آډَيپبي السين  ةڅٶو اؿوو  ډ  ؛َس ُا ډوَيڈ ثوبٽَه ٕا

وڅوي ٭يٖوي ىٍ    ؛ډَيڈ ثبٽَه َث ډٶهوڇ هياي ډبىٍ آنهب س٦جيٸ ىاىه ٙوي 

ٲوب   ٙووى. ډجچ  ٭نوا  يټ ٍوكوبني ډٺويٓ ٙونبهشه ډوي     ثبوٍ ثوډيب  ثه

ٕب اوياليي،إډٖيلي ډش ٍا،  ديٍ َط ُا ٭بٍٵب  ُډب  هوى )َس هووا    و اڅپبنشوب

ِ    هىٍ سجچيٰ ډٖيق ث ىالٽَوُ( ٝوچيت و   ةثوَ ػنجو   ،ػوبي ٭نٞوَ ٍٕوشبهي

ي  او س ٽَىني. هموين ډٖوئچه ٕوجت ٙوي ٽوه ډٖويليب         ٽيي ډيإٵيٙا

ٍا ىٍ ډٖوويليِ ،دوٕووز ٕووَم ُػَٽٚووييه و ډٞووچوة و  اڅڂوووي هوووى 

ٕووبُي و  نمووبى (.584 ٛهمووب ، ىنووي )وػووو ٽَ ٕووشميييه ػٖووز 

ٍا ٕبُي ُا ثبوٍهب ىٍ ٵَهنڀ َٕم ډؼٖمه وز. نمبىهوب   يدوٕشي  غ ثوىه ٕا

ِاډبً ٕشييه نمي اڅ نمبى يټ واٹٮيز ثوىنوي و   ،ثچپه نمبىهب ؛ٙيني هميٚه َد

وبٓ ٵَهنوڀ    ثبوٍهبي آنهب ډلٖوة ډي  ٽنني سيا٭ي َٕا ٙيني. ثوډيب  ث

ايون ډن٦ٺوه ٕوبهشني.     هوبي ډشٮويىي ىٍ ٽوڄ    نمبىٕبُي هوى، ٝوچيت 

ٍاهجوب  اځوٕوشني ىٍ     « ٝچيت ؿبڅمب» ى سوٕو٤  ٍَا ىٍا ٽه ىٍ ډپِيټ ٹو

 .(585 ٛهمب ، ) هب ٕبهشه ٙي ىٍ ډپب  ثز 1573ٕبڃ 
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وشني. ٹي يلين ډٖيىٍ ث يڂبه هبٝيٖب  ػبيٹي ٍا اٍثوبة  يب  ىٙا  ٖوب  

ٍا نڂهجب  ٙهَ هوىينبډ ډي  ىانٖشني. هوَ ٙوهَ و ډن٦ٺوه،    ډي يني. آنهب 

ب  يو ټ اٍثبة اُ ډيډشٮچٸ ثه  ،يشيچه و ډچي، هَ ٹجيَيٖب و هَ ىيهَ ٽچ

َا .هب ثوى ٖهيب ٹييٖب  يٹي ذبن ىٍنمونه  يث ثوه   «بځوئ ٕبنشيٹي»ب يٕا

وذبن  هوبي  ز اٵٖبنهيٍوا ، نموبى  يليب  ډٖو يو ب و ډپبٙوٶبر ػنڂؼو يٕا

 .(589 ٛهمب ، ثب ډٖچمبنب  ثوى ) ػنڀ

ه ڈ ػٚن وْي َٕا َا ډ ٍِا ډوي  ياي ث ځ َ    ٽَىنوي. ثوه   آنهب َث ر ىيڂو ٭جوٍب

ٍا ډٚن ٖب   ُنويځي هووى ډوي    إٹيي  ٍ ٽبر ى َار و َث وشني. ډجچٲوب  و    هي ىاٖن

َم ي  ثب ثبوٍهبيٕ  ٖيلي ثب ډواػهٙ  ويني ٽوه     ٍاهجب  ډ دوٕز ډشوػوهٙ 

ٕشب  و ثوډيب  سوسڈ َٕم ٍني ٽه هَ ٹج دو وڈ يپوي ُا آنهوب     يهبيي ىا چه ثوه ٕا

وييني  ٙي. هنڂبډي ٽه ٵبسلب ٙنبهشه ډي َيپبي السوين ٍٕ ٕذبنيبيي ثه آډ  ،  ا

َم ډي ٕشب  نِي  ىييني ٽهٕ  ٍني ٽه هَ ځَوه و ٹجيچه « هبي سوسڈ»دو ٚبثه ىا ډ

ٙنبهشه ډي ٚب   ٽي ٽوه ثوين      ٙوى. ثه ثب نبڇ يپي ُا اي ٽَى ډٚوَش ٭چز ٽوٍب

ٖب  و سوسڈ ز؛ ا٭شٺبى ثه سوسڈ ا٭شٺبى ثه ٹيي ډينوه   هب وػوى ىٙا َاي   هوبُ  اي ثو

ٗ ثبوٍ ثه ٹيي ٌَي َاهڈ ٽَى. ثبوٍ ثهد ٍا ٵ ٭ي» ٖب   « هياي ػنڀ»و « اڅهٍ 

ٕبنشيبځو ىاى ٍا ثه ا٭شٺبى ثه  و،ىڃ ) ػبي هوى  ٕشْي  .(126 ٛ ،1955 ٽب
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 يىٍ ُنيځ يڂبه هبٝيِ اُ ػبيڄ اٍثٮه نيٖنيځب  انبػيو نود٦َٓ 

ُانه ثوډ ٍا ٕجت ثَٽز يب  ثَهوٍىاٍ ٙيني. ٹييٍو و  يبٵشن ُنويځ يٖب  

اُ  يپو يثوه  اي  چوه يىانٖشني. هَ ٹوڇ و هَ ٹج ډي هوى ينڂهجبنب  ُنيځ

 يو ٵوَى  ياػشموب٭  يُنويځ اي  ځونوه  ٙي و ثه يٖب  ډشوٕڄ ډين ٹييا

ٍا ثه   .(589 ٛ ،1992 )ىوٕڄ، ٕذَىني ډي نڂهجب  ٔي  ٹيآهوى 
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اٹوواڇ و   ةډٚوشَٻ همو   ياُ ثبوٍهب يپي ا٭شٺبى ثه ػهب  ثٮي اُ ډَٿ،

ز.ن يالس يپبيډَآىٍ  يثوډ هبي سمي   ين ا٭شٺبى ٽه ُنويځ يا ثوىه ٕا

بس٘ يو ڂوَ ك يىاي  ځونه ٙوى و ثٮي اُ ډَٿ ثه نمي انٖب  ثب ډَٿ سمبڇ

ز، ُډ ىاة آىٍ  يډوي  ٕوچوٻ هبٝو   آ وػووى  هثو  ةنو ياىاډه هواهي ىٙا

َاڇ ثه ډَىځب    .(183 ٛ ،1992 ،ىيَوٓ) ٙياكش

ثب ٝووٍر آواُ   ،ډشياوڃ ثوىسين ال يپبيډَىځب  ٽه ىٍ آډَ يى٭ب

ب  ثوه  يو نو٫ ا٭شٺوبى ثوډ  ،ٙوى ډي نؼوا ،ډَٿ هةاڅ» ثب ،ْهيهنڀ وآو ثب 

ٍا نٚب  ةډٖئچ ٍا دنهوب    ؛ ډوَٿ اي   بيو ث»: ىهي ډي ډَٿ   ؿٺويٍ هووى 

َا ډي ؛يٽن ډي جبٕوز  يؿٺيٍ ُ ؛يٖزٽننيه ن كزاز نبٍيىانڈ ٽه آډي  ث

وز   هنووُ نٞو   يوڅ ؛څٌر ډَى  ب ىٍ يو ث، ډوَىه  يا؛ يت ډون نٚويه ٕا

ٍا ثٖوشب  يث ؛ډن ثه سوٕزي يب ٽه اډيث ؛يټ ٙوډن َٙ هبي ٱڈ  ؛ب ػبنڈ 

َا اُ ايب ثب ٕپور ٭ميث َ يو ن ىنيو ٺز ډ ؿٺويٍ سوو    ډوَٿ، اي   بيو ث ؛ب ثجو

ڄ ثووه يوون ىڅيهموو ب  ثووهيووثوډ. (720 ٛ ،1944 ،ٽبٍيٖووو) «ييسنهووب

َاڇ شني ډي ډَىځب  اكش ٌٙا ٍا ىٍ ػبهب ؛ځ  ؛ٽَىنوي  ډي ىٵن يهبٝ يآنهب 

 ٽَىني. ډي ڈيب سٺيٍا ثه آنه ييبيٙيني و هيا ډي نهب كب١َآىٍ ٽنبٍ ٹجَ 

وجز ثوه     ةُډين ،اين ا٭شٺبىار و ثبوٍهب ٗ ثبوٍهبي ډٖويلي ٖن دٌَي

َاهڈ ٽوَى.    ٍا ٵو  ډَٿ و ػهب  ثٮي ُا ډَٿ و ٕٮبىر و ٙٺبور اهوَوي 

ٍثبٍ ون    ،ػهب  دؤ ُا ډوَٿ    ځَؿه سٶٖيَ ثبوٍهبي ثوډي ى ٙوجيه سنٕب

ز ٍثبٍ ؛ٕا ى.    ،ٽيٶيز ػهب  ٔد ُا ډَٿ  اډب ى اثهبډبر ُيوبىي وػووى ىٍا

ن ز ٽه ىٍ همين سنٕب ي اين ٕا ٕب ٕٮبىر و ٙٺبور ثٮي  ةډٖئچ ،نپشه ٕا

وز. ډوظالً      ځونه ثه ،ُا ډَٿ وبٓ ثوبوٍ    اي هبٝوي سٮَيوٴ ٙويه ٕا َٕا ث

ډب٘ي ،«اينپب» دوٕشب  َٕم َاي ٍٕيي  ثه ثهٚز ثبيي ُآ هبي  ٍوف ډَىه ث

ه ٍاني وْي  .(590 ٛ ،1992 )ىوٕڄ، اي ىٍ ػهب  ډَىځب  ثڂٌ
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 ،نيالسو  يپوب يب  آډَدوٕوش  ٕوَم ب  و يو ډٚشَٻ ثوډ ياُ ثبوٍهب يپي

ز. آنهب ډٮشٺي ثوىني ٽه هم ؤډجي ةډٖئچ  يٽه ُنويځ  ييه٦َهب ةَٙ ٕا

ٍا سهي َا   ډوي  َٙ ٝبىٍ ؤن ډجييٽني اُ هم ډي ييانٖب   َ  يٙووى. ثو  ،ٙو

َاي َ  ينؼبر اُ هيا يټ هيا ٹبئڄ ثوىني. ث  َ دنوبه يو ه يهويا  ثوه  ،ٙو

ٍاهجوب       يو ه يسب هيا ،آوٍىني ډي َ اُ آنهوب ډلبٵ٪وز ٽنوي. ډجچٲوب  و 

َ  يَوهوب ين ثبوٍ ثه سَٓ اُ نيز اُ هميليډٖ وشٶبىه ٽَىنوي و    ،ٙو ٕا

ٍا سو١يډٶهوڇ ٙ ثوه ډوَىڇ آډووُٗ     يليق ىاىني. ډجچٲوب  ډٖو  ي٦ب  

َاين وٕيىاىني ٽه ثهشَ َاٍ  يچه ث َ  يَوهوب ي٦ب  و نيىاى  ٙو   يٵو  ،ٙو

زيو سوٕڄ ثه ٝچ ييٖبيٽچ يى٭بهب  .(591 ٛهمب ، ) ت ٕا

ىنجبڃ  هٍا ث يهبٝ يو ٍٵشبٍ ين ثبوٍهب ىٕشڂبه ٕچوٽيٽياڇ اُ اهَ

ز ِ ػهوز  يب  نينو٫ ٍٵشبٍهب و ٕچوٻ ثوډ ،ٙي  ثبوٍهب يليثب ډٖ .ىٙا

َا يب  ثوډيليډٖ يا ٽَى. ډظالًيد يليډٖ ىٵب٫ اُ هووى ىٍ ډٺبثوڄ    يث

ډٮبثوي، ثوه    َ ويب  هيهيا هبي وٍى  ثه ثزآ  دنبه يػب ثه ،َٙ يَوهبين

اڅجشوه دوَىاهشن ثوه     وٍىنوي. آديٍ دنوبه   يٖب و سوٕڄ ثه هيايٽچ ،تيٝچ

ز و ثٮووي اُ يليب  ٹجووڄ اُ ډٖوويووثوډ يٕووچوٻ ٭مچوو هووبي ٙووجبهز

 ټ دْوه٘ ډٖشٺڄ ىاٍى.يبُ ثه يٙي  ن يليډٖ

 گ٘طٕ جًِ٘ت
ز و آٱووبُ وٍوى يليډٖوو يبر اػشمووب٭يوواوڃ اُ ك  ثووب سوػووه ثووه ىوٍ

 سوا  ځٶز ٽه: ډي ،نيالس يپبيآډَ ةلز ىٍ ډن٦ٺيډٖ

وذبن  يليډٖ. 1 ٍاهجب  و ډجچٲوب  ٕا  يو ثوب هموبهنڂ   ييبيز سو٤ٕ 

ذبن يدبح ٍوډ پوَى  يٍو ن ٙوي. يالسو  يپبيډَآب واٍى ډن٦ٺه يثب دبىٙبه ٕا

َا يٮيپَى ٵشق و ٱچجه ثوى و ٥جيٍو ،ٵبسلب  سٞوَٳ ډنوبث٬    يثوى ٽه ث

ٍاهجوب  و   ثبٙوي.   بٍ هٚون يثٖو  ب ، ثَهووٍى آنهوب  دوٕوش  َٕمب  و يثوډ

ٍا  ٕوبُي  يليپوَى هٚون ىٍ ډٖو   يٍو ،سج٬ ٵبسلب  ثه يليچٲب  ډٖډج

ب  دوٕوش  ٕوَم ب  و يو ن ثوى ٽوه ثوډ يٵَٟ ډجچٲب  ا٘ يىنجبڃ ٽَىني. د

ْاىيا ن يهمو  ثوه  ؛دٖز و ثيو  ٵَهنڀ و سمي  هٖشني ين ډن٦ٺه اُ ن

ٍاه نمي ٭چز ٍا ثوه ډٖو   ،ِ و اهالٷيآډ ډٖبڅمز هبي سوا  اُ  ز يليآنهب 

ثوب كپوڈ    ،نيالسو  يپوب يډَآبر ٵبسلوب  ىٍ  ياُ ػنب يى٭ور ٽَى. ثَه

 ٙي. ډي ډجچٲب  انؼبڇ يَٙ٭

ز ٽه ډوَىڇ آ  ٕوَُډ   ينيز ىٍ َُٕډيليډٖ .2 ٌٙا ن اُ يٹيڇ ځ

 يثَهووٍىاٍ ثوىنوي. ثبوٍهوب    يثٍِځو  يډوٌهج  هوبي  و ٵَهنڀ هب سمي 

ن يثو  يډٚشَٻ و ډشٶوبوس  يډٌهج يو ٕچوٻ ٍٵشبٍ يٺبىشو ا٭ يډٌهج

وز. ا٭شٺوبى ثوه هويا    يثوډ  يب  ډشٮويى، ا٭شٺوبى ثوه هويا    يب  وػوى ىٙا

 ،َ و ا٭شٺبى ثه ػهب  ثٮي اُ ډوَٿ يَٙ و ه ؤثو٘، ا٭شٺبى ثه ډجي يهٖش

 ٙي. ين ډن٦ٺه ډلٖوة ډيب  ايډٚشَٻ ثوډ ياُ ثبوٍهب
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ب  يو   و ثوډدوٕوشب  ٕوَم ٙي   يليىٍ ډٖ يډوشچٶ هبي ٭چز .3

زيالس يپبيآډَ ن ٍٵوشن سموي    ياُ ثو  .ن سو٤ٕ ډوٍهب  ًٽَ ٙيه ٕا

ىو ٭بډوڄ ډهوڈ    ٍا ډجچٲوب    ٰ ځٖشَىيچجٵبسلب  و س سو٤ٕ دوٕشي َٕم

ٍا ثب سَين يسوا  ثَٙمَى. اډب اٝچ ډي آنهب ٕبُي يليىٍ ډٖ ي ىٍ يو ٭چز 

ٍاهجوب  ډٖو     و ي آنهوب ػٖوز  يو ثبوٍهب و ٭ٺب  ،يليػوو ٽوَى. ډجچٲوب  و 

ٸ ىاىنوي و اُ  يس٦ج يثوډ يو ثبوٍهب هب څٶهاٍا ثَ ډ يليډٖ هبي ٚهياني

ٍا ثوه آ يو سوانٖوشني ثوډ  ،يا٭شٺبىار ثووډ  ٕبُي يليٸ ډٖي٥َ ن يوي ب  

َا ين نوٙووشبٍ ثووه ثوٚوو يووز واٍى ٽننووي. ډووب ىٍ ا يليډٖوو نووي ياُ ٵ

بٍه ٽَىدوٕش َٕم يو ډٌهج يثوډ هبي څٶهاډ ٕبُي يليډٖ  ڈ.يب  ٙا

َاهوي         .4 ٍا هم وي و ن٪وبډي ٽوه ډجچٲوب   ثب سوػه ثوه ٹويٍر ٕيٕب

ٍا ډٖويلي   ،ٽَى ډي ٽننوي و ثٮوي ُا   آنهب ډوٵٸ ٙيني ثوډيب  اين ډن٦ٺه 

ُني.   وب ؿني ىهه ٙهَهبيي ثب ٵَهنڀ و ٕبهشبٍ ډٖيلي ىٍ اين ډنب٥ٸ ٖث

  يوټ ىوٍ  ،اوڃ وٍوى ډٖيليز ثه آډَيپوبي السوين    همين ٭چز ىوٍ ثه

َاي دبح و سجچ  ٙوى. ٰ ٽچيٖبي ٽبسوڅيټ ډلٖوة ډييډوٵٸ ث

 هٌبثغ ........................................................................................................................................ 
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