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 په اروپا کې د دين و سياست تاريخي ــ ټولنپوهنيزه ارزونه
 څلورمه برخه

  
    وجدانپلټنه
ارونو او د هغوی اړوندو چارو  په پيل کې له ټولنيزو،سياسي او اقتصادي بدلونونو سره پېړۍ د يوولسمې سم 

ا الندې پراختيا ومونده او تر اندې کړۍ ر ته يې رو ينو د کليسا چارچلنپه دوی ک .راغلې  من ته د سمون په  ې 
وته نيوه   .  خو کليسا هغوی ملحدين بلل موخه 

نه په سر کې کليسا له دوی څه که چې اندې واک  او وېره نه درلوده ،  نې(بنسټيز  د کليسا تر شا والړ وو ) پر
نو له خپلواک. و د هغې پرته اند کارولو پر ندونې او سپار هر په پټو ستر ای کولې او د خپل راز څر تنې پر 

په خپله د خپلواک تفکر تلوسه درلوده او نه  دوی نه. وو  ورکړی الس کې په بشپړ واک يې کورني او ټولنيز ژوندانه
ندونو ته يې هم   . غوږ نيوه  له کليسايي کليشې بهر د بل چا څر

خو  پاپ ړوند مالتړ کاوه ، کنه نو يېراز په همدې کې وو چې پر) تيوکراسۍ(د دينواکۍ  په هاغه مهال اروپا کې
ورت  په درلود چې په يوازې سر هرڅه زور نه دومره فېزيکي سره ، سره ټول کليسايي سازمان  خپل له  خپل 
    .شي  مېچنې وچلوالی چپه  ونيسي او داسې کې

ه ههاغسې ه يوه په چې هې ي ، د دوولسمې  نه  ب » کاتار « الحادي ډلو د   را وروسته نيمايي تر لومړۍ پېړۍ پاتې
ن» والدينز« او  ون د يوه ستر غور ه په  واښ يې  پر وړاندې ومونده او د کاتوليک کليسا د واکمنۍ ب را  جدي 

ته کړ  و او بدو تر من کاتارانو د زردشت غوندې نړۍ. من ه ؛ د کليسا واکمني يې  د  ا  د بې پايه جګړې لوبغالی 
ونو يې مخ اړوالیاو له توکيزو شتمن غندله ايه کاتارانو ته  والدينز هم). ٢٢(وو يو او لمن دوی د . ول  ورته تر يوه 

ۍ کرکه کوله شتمنيو پر وړاندې د کليسا له ه په بېوزلۍ » اپوستولي« د  او وږستر ). ٢٣(يې ژوند غوره کړی وو ب
ه وړلو لومړني په اروپا کې تونکي د مرګ سزا د له من ډلو چې د فرانسې له  د غو دواړو  . هم والدينز ول غو

نيز بنس  پر بېوزله  څه تړاو نه درلود او يوازې سهيلي برخو را پورته شوې وې ؛ له کليسا سره د .  والړې وې پر
لو موده دوی لسمه چې پر شوه تر هغې اوږده کاله درې سوه نېژدې د هلو د وجدانپلټونکيو لخوا والدينز   پېړۍ پېن

ونه غړي يې شپه پر يوه يوازې چې) ٢۴(نا کړای شولداسې بشپړ پوپ   . ور ووژل  کاتوليکو زر
ندولو به د روم وندې د سخت تاو تريخوالي په څر ه به اټکل داوو چې  د نورو  وېره خپره کړای شي او په دې تو

    .پاڅونونو مخه ونيوالی شي ، خو دا خوب سم ونه خوت 
نګونو له تونو او غور نو کې  ورو، ورو به يې په ونشي يې مخنيوی  پيله کليسا پتيلې وه چې کهد دغه راز خو پر
ي چې بيا به ايه ورسې تنو ته اغېز تر هغه  واک څوک غوږ نه ږدي د کليسا وينا او سپار ټلی واک و  به يې  او 

ي  چې د کليسا  را واخيستهاو کليسايي کړيو په هر هغه چاپسې » بيشوفانو « له همدغه المله سيمه ييزو  .له السه وو
کارېدل  وونو سرغړوونکي ورته  من ويل او تر  دغو سرغړوونکيو ته يې بېخدايه ، بېالري. له  او مسيحي د

تنو الندې يې نيول  د دوی پر وړاندې د ټکر په لومړي پړاو کې به که څوک ملحد و بېالرې وپېژندل شو هغه به .پو
لو ته اړ وېستل کېده يا به  زندان ته اچول کېده يا به لعنت پرې ويل کېده او يا به له ټولنيزو اړيکيو بې يا توبې ک

  ).ايکس کامونيکېشن(برخې کېده 
انګړې تګالرې سازماني او  د دولسمې پېړۍ پر وروستيو کلو نو د ملحدينو پلټنې د کليسا په چوکاټ کې د يوې 

ه ومونده    . شو سرغړاوي سره تړاو ورکړل  له سياسيد دولتي جرم غوندې دا مهال الحاد ته. قانوني ب
ريګور( پاپ  ده  .څانګه پرانيسته ) اينکويزېشن (ټکی السوند کړ او په کليسا کې يې د وجدان پلټنې  همدغه) نهم 

وونه وکړه  پر وجدان پلټونکيو ته ناهکارو او هر هغه چا د څارنې ،نيونې او پلټنې الر ملحدينو او بېالريو سربېره د 
تنې او ويناوېچې د  لې  يې ناسمې کليسا سپار   . يا بابېزه 

ل کېده وجدان پلټنه ای کولو دنده  وونو د پر تنو او الر دخدای « دنده  دغه ټولنيز شعور ته.  د خدای د غو
ۍ له امله  کارېده او کليسا له همدې الرې خپل مخالفين ټکول او په» دخو ه ټينګ واکمني  ټولنه کې يې خپله  سمه 

  . ساتله 
ه سزا   خپل هم تورن ومومي، هم يې وپلټي او هم په ورکړی وو چې  واک وجدانپلټونکيو بنسټونو ته  پاپ اند تر مر
سزا  تورنو ته دوی. وټاکي  ورته انو په الس خو هغه ټاکله مر  يې چې  که ويل به.  پلې کوله  يې د دولتي اور
ايي چ  نه  يو او راسره  روحانيون موږ   (!) .شي  سره وينه مو د چا په ې السونه 
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پاپ شو ؛ وجدان پلټونکې څانګې په »  څلورم اينوڅېن « د ديارلسمې پېړۍ د دويمې نيمايي پرلومړيو کلونو چې 
ته اغېزناکې وې  پلو په کار کې ز واکمنې او د مخالفينو دټکولو او  واک و . رده اروپا کې خورا  ده چې دغه 

    . شکنجه کړي لپاره د اعتراف دې تورن  وروسته  وويل چې تر دې ونکيو ته يېاغېز وليد ، پلټ
رو او پر نورو  دغو بنسټونو  تر دې وروسته  نويستانو ،سمونپالو ،کره کتونکيو ، جادو د يهودو ، اتهايستانو ، ا

روهمنو او هر هغه ړندی کړ چې کليسا وېر دينونو د بد . ه او کرکه ترې درلوده چا د موندلو او ټکولو بهير الپسې 
مرغه تورن يې وهل ، داغل ، نوکان يې ترې وېستل ، په ستونې کې يې د اوبو ډکې سلواغې ورتشولې ، غړې يې 

ورول  داسې نورو لسګونو  ترې پرې کول او ترهغې چې لګېدلی تور به يې مانه ، په که څوک به د دغو . ډولو يې 
انته ور وباله او که چا بهسزاوو په ترڅ کې مړ شو، قاضي به و سزا ونه زغمالی  يل چې هغه بېګناه وو او خدای 

ل کېده  او خپل تور به يې ومانه شوه تينی  انو په «  بيا نو قاضې.  نو هماغه ول چې لګېدلی تور رې ددولتي اور
 به يې په اور سېزه او يې سرترې پرې کاوه ، يا چې يا به يې زندۍ کاوه يا به دمرګ داسې سزا ورته ټاکله» الس 

په کې نه ) مدافع وکيل ( تورن ننګوال   محکمه چې هغه.  مانا داچې تورن له محکمې ژوندی نه ووت  .داسې نور
  . درلود او دڅارنوال دنده هم قاضي ته ورکړل شوې وه 

و کې چې وويل شول ، دفېزيکي مرګ تر څن کله ،کله  لکه د لعنت  تورن تهداسې هم کېدای شوه چې  په تېرو کر
که چې. شي  او ټولنيز بايکاټ سزا هم ورکړل  ؛ بشپړ  ټولو هرراز اړيکي ورسره پرې کولې دا هم کټم مرګ وو 

ووه او په پای کې يوازې يې ې پرې   .مړ کېده   خپله  په يا ناروغۍ هغه له بېوزلۍ ، ول
يا  وه چې چا ورته ويلي وای چې هاغه سړیدوی ته همدومره بس . له وجدانپلټونکيو هر چا کلکه وېره درلوده 

ري کوي  ه رانه وه چې څوک دې له . دين نه مني يا يې ديني باور کمزوری دی او يا جادو ډېره ناشونې او 
ي      .داسې توره سپين مارغه را وو

و پر وړاندې کاره کوله  کليسا د  و چې درمل. ډېره ژر کرکه  ې جوړول او د ي هاغه مهال يو شمېر درملګرو 
وډونه ناروغو درملنه ې پر څن ول  غوره کول يې کوله ؛ د خپل کار لپاره داسې  و ه  د کليسا اټکل دا . چې له 
ې په يوازېتوب کې د کار ترڅن وو چې دغه و   ډوبېدای  فلسفي او ټولنيز تفکرکې هم په  شمېر  او د پې
ه څرنګوالي ته ندي  خوا يې درملنهاو بل ير کېدای شي په ژوره تو ه اغېز  او د  د کليسا له کړۍ بهر پر ناروغو 
ړيو پاملرنه ېدل  .  ور اوړي و که چې هم يې د خپل ماهيت د رسوا کېدلو وېره . دا دواړه فاکټورونه د کليسا نه خو
ې د هواري کيلي يوازې له » تېز « يې هغه  درلوده او هم وندې د هرې ستون ته کېده چې  روحانيونو سره بې ارز

رې دي. ده  و تور لګاوه چې جادو او په يوازېتوب کې له شيطان سره پ اړيکي  له همدغه المله يې پر داسې 
  . دوی د همدغو اړيکيو په ترڅ کې له شيطان سره غوونه کوي او بيا درملنه ترې زده کوي . لري 

رو شيطان ور وراوه چې په  مذهبي ان ېده  ليدلو يې د هرچا غونیداسې کرغېړن و کرکجن ان که خو له هغه . ي
و پر وړاندې کلکه . بل څه نه وه  پرته  پاروله او سزايې له مرګ ټولنيزه کرکه سره داړيکيو تور د دغو بېچاره 

ې روحانيونو د خپلو زړونو   .د ملحدينو غوندې ژوندۍ په اورسېزلې او وژلې  د سړولو لپاره دغه بدمرغه 
لسمه  رۍ پېړۍپر پېن ه پيل شو او پر د جادو و د ژوندي سېزلو بهير په سيستماتيکه ب  او   شپاړسمه  په تور د 

د وجداني پلټنو په محکموکې تورنې   واکمنو هم اووه لسمه پېړۍ پر کاتوليک کليسا سربېره پروتستانت کليسا او دولتي
رې يو هو موږ« دې ته اړ وېستلې چې ووايي  ې تر سختو شکنجو الندې پر همدغو . چې ووژل شي  » جادو

ته پېړيو يو د بارو له پاسه ژوندۍ وتړل شوې او د اور په  ډېرې  ز ې دلر دا لړۍ نېژدې . لمبو وسېزل شوې   
ې او وروستۍ درېسوه کاله اوږده شوه رۍ په پلمه او تور د اتلسمې پېړۍ په وروستيو کلو کې  ډله  په  د جادو

  ).٢۵(شوې ېزلپه اور وس سويس کې
دغه سزا د هر هغه چا په برخه کېده چې کړنو .  دوديزه سزا وه د دينواک پېر يوه اور د انسان سېزنه  په په اروپاکې

وندې دغه واکمن سيستم  يې له  پې  واښ به  ته سيستم سره ټکر کاوه او يا داسې اټکل ترې کېدای شو چې 
  . شي  کړای 

نده سزا د انسان ړې(شخصيتونه  بېشمېره خواخوږي او سمونپال ي ژوندانهد غې زړه رې ، فيلسوفان ، پوهان ، ) و
روهې ، اند و باور خاوندان هنرمن   . او ايرې ، سکاره کړل  وريته ژوندي  او د بلې 

ه ، يوازې  له سوه انسانان د همدغو فناتيکانو نه نېژدې ارکې په لېزبون د پورتګال پېړۍ پر ديارلسمه د ساري په تو
که چې يهود ول السه په اور وسېزل    (!).شول 

له دوی وېره . يې کوله  څارنه تر هر بلچا ډېر پام ور اړاوه او د هغوی کلکه وجدانپلټونکيو کړيو پوهانو او اندوالو ته
ي کېده چې داسې څه يې له خولې  اتې په دوی کې ډېر د ژوندي پ. شي  بلخوا واړوالی   چې ټوليز ذهنيت  را ونه و

 چوپ پاتې شول او هغوی چې له دغو تيارو يې د ټولنې د ژغورلو لپاره نوي څه وويل ،  د ژوند تر پايه کېدلو لپاره 
ودل شول  ساه بيا لوته پرې نه    . ک

اوه دغه کار ته تر هر چا لومړی هر څوک به چې . په خپله ټولنې او پر هغې باندې واکمن شعور د کليسا الس غ
ای  تور واژه ، ټولنې  د سرغړاوي يا وتلو پهکليسا له دينه ه او پر يې مالتړ کاوه او دا کار يې له دين سره سم ، 

ه    .  ا
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ړيو غوڅ شمېر نالوستي ول او بايبل چې يوازې په التين د دينواکۍ  ژبه ليکل شوی وو ؛ دغو  په موده کې د و
ېده چې هغه په نورو ژبو وژباړل  توليک کليسا همد کا. نالوستيو نه لوستالی شو او نه هم په التين پوهېدل  نه خو

ه وه،    .  ووه او تفسيراوه هماغسې يې خلکوته شي او څنګه يې چې خپله خو
ردې تيارې او ترخې مودې ل بيا وويل شي چې ددينواکۍ د  ايه نه وي که يو  پړه يوازې د پاپ و کليسا  دلته به بې

ړيپه دې اړه ټول هغ. پر غاړه نه ده   باور له مخې يې د دغه سيستم مالتړ کاوه او په خپله  چې د وچ و ړانده ه و
ي  ل کې رم  انونه د هغه مريان کړي ول ؛ د خپل تياره ژوند په اړه پړه او  ه يې    . خو

نده ده چې که پاپ و کليسا تر خپلې شاو خوا د اروپا د ميليونو انسانانو هر اړخيزه مرسته او ننګه نه لي دای ؛ څر
کله يې په يوازې سر داسې نې.  مخ پورته اوبه بېوال نشوې هې تينې مانا ، همدا پر وې چې خپلواک شعور يې  په رې

ي اندې وا ني ژوندانه او د کليسا استازيو ته په الس کې  په لته وهالی وو او په ناپوهۍ اوتورتم کې يې د ور
ه يې وه چې خپله  ورکاږل ورکړي ول او هغوی هم هغې خواته   .خو

ويده او تپه  داسې چې ټولنيز شعور بيا هم سړی هکپک شي چې د دومره نادودو له ليدلو سره ، سره څنګه کېدای شي
ې په تياره پاتې شي دي  مزی په خپله غاړه کې هيله د دا راز دين او ال د خدای د خو  .پرې

  

  صليبي جګړې 
دې پېړۍ د يوولسمې نيو کلو پورې زې شوه او دروم و بيزانس تر  م امپراتوري د وېش تر بريده کمزورېد رو تر من

ختيزو  چې د دغه تاو تريخوالي پايله دا شوه. اغېز وکړ  پرديني سازمانونو هم تاو تريخوالي پرلپسې سياسي من
تل چې د روم  کليساوو دي او د يوه خپلواک واکمنۍ ته سراسري وغو ند بنس د پای ټکی کې ان څر  په نامه 
   .کړي

ه روم ته يو سخت نې سره مخامخ کړ  وو او د راتلونکې په اړه يې له شوک دا پې   . کلکې اندې
مکنۍ پراختيا پر  کرې د  وسوو کلو را پر دېخوا اسالمي ل دې ته څېرمه، کاتوليک کليسا ليدل چې له نېژدې شپ

ني. چارو بوختې دي  نۍ اسيا ، افريقا او ا اسالم له من ه تر من ړۍختي مسيحي واکمنۍ  روپا پورې رسېدلی او هره 
والی شي  واښ پې درلوده چې د ختي په الندې کولو  تردې اخوا ، د روم امپراتورۍ سياسي کړيو هيله. ته 

ريزې سيمې الس ته ورشي  سترې به   .مالي سرچينې او سودا
ونو په سيده مالتړ ج پورتني فکټورونه د دې المل شول چې روم د دولتي   . ګړې ته الس ور واچوي پو

تونه وکړه  دا مهال د بيزانس کيسر الېکسيوس د سلجوکيو پر وړاندې ې د روم مخه . له پاپه د مالتړ غو دغې پې
ه کې د کليرمونت په  کال١٠٩۵پر  )دويم اوربان (  او پاپ پرانيسته لې جګړې روحاني غون د پيلولو غ  د سپې

مکې  غواړي پورته کړ او ويې ويل ، خدای لې  وشړل شي او هرڅوک چې په دغه ) اورشليم (چې مسلمانان له سپې
ناوې يې ور جګړه کې  ي  برخه واخلي ټولې  ل کې   . ب

نه درلوده چې ور  دومره متره چا وي او يا به مهال هيچا خندلي نه هاغه  به  پورې وينا خندنۍ دغه شي پر کېدای
ده . شي  پورې وخندالی  ای ې تالی ويدا خوال پر کله د خدای ليد و ته ورغلی وې چې  چې ته چې چا دې پو

وونه يې درته وکړه؟   داسې الر
ت د پاپ له دې تنې سره جو ون مال وتړله چې » صليبي جګړو « هغو  د اروپا کاتوليکانو په دينی سپار کې د 

لې وه او نېژدې لې    . دوه سوه کاله اوږده شوه  پاپ سپې
يني کړيو ډېره موده سايکالوژيک کارکړی وو او دهغې تر پيل له مخه يې داټکی هم ډېر ياداوه د دې جګړې لپاره د

  . چې ختيز مسيحيان د تورکانو له جغه ازادوو 
ونکوونکيو د زړورتيا لپاره وويل  کاره شو او په هغې کې يې د  ت  لی ديني ارز مسيحيانو ته دغه جګړه يو سپې

 کال له اپرېله تر جون پورې د جرمني ١٠٩۶له دې سره يوازې د. ل شو شهيد دی شول چې که هر څوک په کې ووژ
و ته روان شول٧٠٠٠٠ تر۵٠٠٠٠له شاو خوا له  رد سره له بېوزله پوړه .  تنو راټول او د جګړې کر دا ډله 

ې هم په کې وې    . راپورته شوې وه او 
ټي او د خپ تل د دغې جګړې په تر څ کې اورشليم و ختيزه  لې واکمنۍ تر پراخولو او ټينګولو وروستهپاپ غو

  . روم پورې وتړي  اورتودوکس کليسا بېرته پر
مکو سربېره هر راز نورې شتمنۍ الس ته  اروپايي ارېستوکراتانو هيله درلوده چې په نيول شويو سيمو کې به پر 

ه. ورشي  انګړې تو پلرني  لېوال ول چې په  ډېر ندغې جګړې ته د اريستوکراتو کورنيو هغه کشران زام په 
ه نه   . » هاغه مهال ميراث يوازې مشر زوی ته پاتېده «  په برخه کېده ميراث کې يې ون

نو ته دغه جګړ ه په خپلو هېوادو کې ه الر  د ژوندانه بېوزله پر تې لن له سختو اقتصادي او ټولنيزو شرايطو د تې
ر ول. کارېده  شمېر هغه کروند مکوالو په جسمي شتمنيو کېچ په دوی کې   ژمنه  پاپ دوی ته.  راتلل ې د لويو 

دوی هيله من ول چې په دغه جګړه کې . جسمي ازادي به يې ور پر برخه کړي  جګړې ته والړ شي کړې وه چې که
ه شي   ). ٢۶(به يې ژوند 
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 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را 
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

څارنه ،   الرې دې يې له پاپ. شوه  مجرمينو ،جنايتکارو او زندانيو ته هم په دغو جګړو کې پراخه برخه ورکړل
ناه لې اوال يې د جنګي غنيمت سزا او  ټله  درېواړه ورب   .د نيولو او خپلولو ازادي هم و

ټې په کې ليدې  له پاپ ونوال د دنيا او آخرت خپلې دواړه    . صليبي جګړو هغه هېنداره جوړه کړې وه چې هر 
ې«    » . ړوند له خدايه څه غواړي ؟ دوې ستر

ټو د تو دو هيلو پهکاتوليکه رد سره  اروپا د دين و دنيا د  پر ختي ور شېوه او يوې سترې هژمونيستي  مخ څپو کې 
ه شوه  تنې تر نامه الندې سلګونه زره انسانان. جګړې ته ور په وينو ولړل او د تاريخ  دغې جګړې د خدای د غو

وله  يوه ستره تباهي يې   . وزې
 راز،راز ټولنيزو او  له  او اروپا يې تر پخوا ال  وخوړه يلوونکې کاتوليک کليسا ماتېد صليبي جګړو په پای کې يې پ

رېوان کړه  و سره الس و    .اقتصادي ستون
واب له دې سره ، کليسا تنې ته  کله دې پو لې جګړې « چې ولې هغې   وايه  ونه هې موند چې  بری ونه» سپې
تنه  !؟وه  او د مالتړ ژمنه کړې خدای يې سپار
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