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 په اروپا کې د دين و سياست تاريخي ــ ټولنپوهنيزه ارزونه
  ځمه برخهپن

 
  غبرګونونه

ټوليز شعور يومخيز پر ديني بنس والړ وو او هرڅه ته يوازې ددين له ليدلوري چې کليسايې  په دينواک پېر کې 
ي ويتل داسې نه ول چ دا راز قضاوتونه هم. وونه کوله ؛سم يا ناسم ويل کېدل  .  ې له دين سره دې هرومرو همغ

په دوی . هماغه څوک پو هېدل چې التين ژبه يې زده وه او دينې زده کړې يې کړې وې  د دې خبرې په راز يوازې
که چوپتيا غوره کړې وه او څه ې خوندي  سيستم کې  واکمن  همدغه په يې نه ويل چې کې ډېرو  دې  له .وې   يې ګ

ای داسې کړۍ وې اروپا  په ګرده هم سره ای ،  د دين تر پرده الندې يې د کاتوليک کليسا دا راز بې  چې  کې 
ېده   . بريده ټولواکي نه خو

  

    کليسايي بېلتون 
ل يوولسمه پېړۍ کې په   .ختالی وو  ته څوکې پورتن پرېکړو او د هر ډول کېده پاپ ديني ټولواک ګ

ي ومڅخه يوازې د ر دوی ختيزو کليساوو ليدل چې له ای کولو په الرکې کاراخيستل کې تنو د پر او  د بولنو او غو
ي ودل کې ې پلې کولو ته نه پرې ه و نه لګېد او پايله يې دا شوه چې ختيزې کليسا  دغه.  د خپلې خو ټکی پر دوی 

لولي ) بېلتونپالې(کال د کاتوليک دوګماتيزم پر وړاندې سکيسما ١٠۵۴پر  ې ون  يولسمې پېړۍ له همدغه المله د. ه
هغې خپله الر بېله ) سراسري(کليسا تل تر تله له رومي کاتوليک ) سمباوري (د دويمې نيمايي په پيل کې اورتودوکس 

  ).٢٧(کړه
يز المل هماغه  له کاتوليکو د اورتودوکسو د مرورتيا او بېلتانه وو چې په روم کې د واک يوازېن سرچينه پاپ  بنس

ل کېده  ت ډډه  دوکس کليسا کې دغهپه نوې اورتو. ګ لې پېنځګونې پلرول پر جوړ آرو دود مات کړای شو او د سپې
ل کېده . ولګول شوه  لی پالر ګ ول سپې ليو پلرونو ان ت کې کاتوليک پاپ هم د پېنځو سپې پاپ دغه . په دغه جوړ

ت که  ونه مانه او د بېالرۍ او کفر تور يې پرې جوړ ه يوازېنی واک پر پېنځو وېشل هغه کې د د چې په  ولګاوه 
   .يې له السه ووت  کېده او شته برم 

ای  د اورتودوکس کليسا له منځته رات سره ختيزه اروپا تر روسيه پورې له دغې نوې مذهبي څانګې سر يو 
 .او د مسيحي دين يووالی له منځه والړ  شوه

  

   لومړنی مسيحي سوسياليست 
را څرګندې  هم په کاتوليک څانګه کې نورې مرورې څېرې  وروسته ر بېلتانهد کاتوليک و اورتودوکس کليساوو ت

د دغو . د اروپا د ژغورلو هيلې درلودې او په بېالبېلو الرو، چارو يې مبارزې کولې  له واکمنه تورتمه دوی. شوې 
ه پر دوولسمه پېړۍ د کاتوليک کليسا په کړک کې اليا په اسيسې  را څرګنده شوه او سرالری يې مبارزو يوه ن د اي

يسکو « ار کې    .نومېده  »فران
يسکو يو روحاني او د ډېر شتمن سوداګر وله چې زوی وو فران  شرايطو   ټولنيزو او اقتصادي  ناوړه او نا ان

ه او بېوزل اخته دي او  ميليونونه انسانان په ليدل چې ده. وپاراوه  يې پر وړاندې وبوګناوه او د واکمن سيستم ول
ې وهلې  پر هر څه  ديني واکمنو   شمېر  کوشني يوه   او د هغه پر  ټکي د ده په ذهن کې بدلون راوست همدغه . ګون

   .ته مال وتړله   يې مبارزې  وړاندې
يسکو دا مبارزه يې له شتمن کرکه  غوندې » بودا«  د  او هغه داسې چې  کړه  پيل  ژوندانه خپل  له  لومړی فران

 تر دې ورو سته يې د  .ووېشله  تر خپلو کاليو پورې د بېوزلو تر من  يې   هغه  الره ورپاتې ګردهوکړه او له پ
ن کړنې کی دا وو چې د پاپ و کليسا ور وونو  څرګندونو منځ د عيسا له شخصيت او د هغه له الر

کله درلوده ؛ بېوزله  نه هغه شتمني .  نلري سمون  سره وده ته لېوال يې هغې  وو او هې انته . تيا و نه  که څوک 
تيا مسيحي وايي په ان لرې وساتي  شتمن   ، له ډېرې  رې که چې کليسا دې له . دې  عيسا  مالي پلوه بېوزله وي ، 

و کړنو ته هم ګوته ونيوه چې له بايبل . وو  بېوزله او د بېوزلو پلوي د دې تر څن ، ده د پاپ يو شمېر نورو هغو ک
  .کې ليده سره يې ټکر په 
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يسکو په کليسا کې دننه او له هغې بهر د خپلې تګالرې يو شمېرپلويان وموندل چې تر ننه هم .   پرې باوري دي فران
  .شي  ټکر ورسره ونکړای مخامخ همدا ټکی ددې المل شو چې روم

يسکو څرګندونې د کاتوليک کليسا د لړزولو کارنده ګوزار وو  د نا پايه واکمن د هغې  ورور ، ورو يې چې د فران
  . کمزورولو ته الر هواره کړه 

يسکو په ته  ټولنه کې اقتصادي فران د  ته هغه .  دواړو سره جوړنه وو   شتمن او بېوزل او له بېکچه عدالت غو
انګړې توګه په مسيحي تنو له مخې په اروپا او په  کې لومړنی سوسياليست   نړۍ همدغو اقتصادي او ټولنيزو غو

  .  شو ويالی
يسکو طبيعي  چې د   وويل شي وي که به نه  ډېره پاملرنه درلوده او بېځايه  چاپېريال ته همدا راز ، فران

ن  نړيوال د نني چاپېريالژغورنې ي  هم جرړې لومړن غور نو خړوبې يسکو له اندې  .د فران
  

  وګړپالنه او رونېسانس 
 پخوانی سياسي ټيکاو هم له  له دې سره.  کمزورې کړه  اتوريرومي امپر صليبي جګړو د کليسا واکمني او ورسره

د نوموړې اړتيا په ترڅ کې دکليسا هغو پخوانيو څرګندونو .  شوه  منځه والړ او د ټولنيز سمون نوې اړتيا را منځته
ل په ته اليا کې د شک په لومړی  ي ژوند په ډوب دی ؛ دنياي ګناهونو کې چې ويل يې انسان په وکتل شول سترګه  اي

ه ژوند ته تيني    .يوازې تر مرګ وروسته رسېدالی شو  بديو ککړ دی او رې
ال پسې پياوړی شو چې د انتيک يونان د ادبياتو په اړه عربي   هله په دې اړه شک هسپانياته د عربو له رات سره

  . کتابونه په اروپايي ژبو واړول شول 
اليا ته سربېره پردې، هغه شمېر بيزانتي پوهانو چې  پر پېنځلسمه پېړۍ د تورکانو له السه له کونستانتينوپل څخه اي

تېدلي ول ؛ د انتيک يونان دوله ت ان سره ولې اليا کې د کالسيک .  په اړه اروپاته نوې پوهه له  و په اي دغو پې
  . وپاروله او د پخوانيو تړل شويو يوناني کتابونو مخونه يې پرانيستل  يونانپېژندنې تلوسه

اليايي ليکوالو  له دې سره، ن را منځته) دانتې ،بوکاچو او پيتراک ( د اي شو چې پر  په مشرۍ د وګړپالنې غور
ونو درول شوی وو واک د  ، د انساني کرامت او د دنيايي ژوند د سمون ادبي او کلتوري بنس د درناوي او د انساني 

تنه يې کوله    . ودې غو
ن له ادبي ـــ کلت د وګړپالنې ت د هنر په برخه کې هم انتيک يونان سره سم  وري غور او د  ته پام ور وا وو

ې پيل شوې  ېدنې ه ارکې د هغه د بيا زې اليا په فلورانس    . اي
ن وروسته د ژوند په بېالبېلو خواوو  ېدنه يا رونېسانس د پېنځلسمې پېړۍ په پيل کې تر يوه اوږدمهالي تياره  بيازې

ه وه ونان ټولنيزو شرايطو تهکې د لرغوني ي   ) .٢٨(د بيا ورستنېدلو ه
په  وکړای شول چې د نويو هنري پنځونو د دغه هنري بهير سرالريو رافايل ، ميکل انجيلو او ليوناردو داوينچي

يي چې د خپل فکر په مرسته مرسته الند تېرمهال سره وتړي او انسان ته ورو ر په ژوندانه کې پ تياره اروپا له خپل 
تونه پنځوالی شي  ونکي هنري ــ علمي ارز   .زړه پورې اوزړه راک

ايه د منځنيو پېړيو دوديز کليسايي تفکر مات کړ او په اخرتي نړۍ  ن تر يوه  د وګړپالنې او رونېسانس ګ غور
  . ته ور واړاوه   ژوندانه  يې روان پام کې د ډوب انسان

انباورۍ زړی و ن وکړای شول چې د  ياليزمه د رياليزم  او له دوګماتيزم کري ؛ وده ورکړيدغه غور  و تياره اي
  .  پر لوري الر پرانيزي و پراګماتيزم

وول شوې او را  د نن اروپا د نوي مدني بنس سترې ډبرې د وګړپالنې او رونېسانس په لومړيو کلونو کې کې
مکه خړوب کړه  فکري ودې او پراختيا ته يې وروسته  .ذهني 

 

  تانتيزم پروتېس
د نورو  وېره خپره کړای شي او په دې توګه به اټکل دا وو چې ګوندې د سخت تاو تريخوالي په څرګندولو به د روم

  . پاڅونو مخه ونيوالی شي ، خو دا خوب سم ونه خوت 
ن تر د پنې وروسته والدينز غور ېد چې  پر شپاړسمه پېړۍ خونړۍ  ن وزې اله کې بل ستر غور د کليسا په 

    .کړ  مخامخ سره او شات روم يې له يوې بلې سترې ماتې
ل ن د دغه دا  ده د .  واخيسته  غاړه  پر  روحاني يوه مسيحي  بيا هم  نامه په» مارتين لوتر « د   مشري  غور

ولو لپاره يې لې او د مسيحيانو د پوهولو او را وي ل بايبل روم کړنې ناسمې وګ بې له التينه الماني ژ لومړی 
لو روانه سوداګري يې کلکه وغندله ته     . واړاوه او د ګناه ب

وونې ن يې رامنځته کړ   کاله راپيل شوې او يوسمونپال١۵١٧له  د مارتين لوتر    . غور
ود، بلخوايې مسيحيت هم له بشپړ ډوبېدلو او له منځه تګه  که مارتين لوتر يو خوا د روم پر وړاندې يو غبرګون و

ه  په دې مانا چې کليسايي ترخې واکمن خبره دې ته ورنېژدې کړې وه چې مسيحيتدا . وژغوره  په اروپا کې له بنس
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ي  لوتر په همدغو ترينګليو تاريخي شېبو کې له آره د مسيحيت ننګې ته ور ودانګل او داسې نوی باور يې  .ونړې
وونې له هغه څه سره ژور توپير لري تنه رامنځته کړای شو چې د مسيحيت الر   .کوي  چې روم يې غو

ای وساته او هغه يې له ډوبېدلو وژغوره    . دغه ټکي پر مسيحيت باندې د خلکو باور پر 
تنو او چارچلن کاتوليک کليسا او د هغې څرګندونو د »لوتر « د  پر  په سر کې د پاپ د غو

 . شو  ړلنوم ورک»  پروتستانتيزم«د  همدغه المله او له درلود دري  اعتراضي وړاندې
  

 بزګري پاڅونونه 
ډول  پای ته رسوالی وو خو فيوډالي سيستم يې يو نوی پخوانی مرييتوب منځته رات چې د مسيحيت له دې سره

مکوالو په کروندو کې کار کاوه په دغه سيستم کې. رامنځته کړ  مکو کروندګرو د  دوی ته له خپله کاره ايله . بې 
مکوالو ترې اخيسته  ر بله کاله ور رسېده چې ت وړه برخه همدومره دوی د خپلو . ژوندي پرې پاتې شي او نوره 

مکوالو په اقتصادي اړتياوو له المله ټولنيزه ازادي نه درلوده مکې په څېر د  ل کېدل  او د    . شتمنيو کې ګ
ل په فرانسه کې دبزګرو دژوندانه ناوړه شرايطو دوی د اقتصادي ټولنيزو ازاديو د او  پر څوارلسمه پېړۍ لومړی 

لو لپاره پاڅون ته اړ کړل  له د جرمني تر پيل را وروسته د دويمې نيمايي د پېنځلسمې پېړۍ. ګ د خپلو  بزګر هم څو
ه وټکول شول  تنو لپاره را پاڅېدل خو په خونړۍ ب   .غو

ن مالتړي شول  دوی هيله من ول . دشپاړسمې پېړۍ پر دويمه نيمايي اروپايي بزګر دپروتستانتيزم مذهبي غور
ن له بري سره جوخت به خپلواک شي او سختو جګړو ته يې الس واچاوه  دغه جګړې له سويسه . چې د دغه غور

  .پيل شوې او تر جرمني او اوتريشه وغځېدې 
پروتستانتو او کروندګرو سره ټکر وکړ چې په ترڅ کې  واک ساتلو لپاره له کاتوليک کليسا او فيوډال پوړ د خپل

ته١۵٢۴پر   يې ن ارماني بري ته ونه   کال د دواړو اړخونو ترمن دوه کلنه جګړه ون خو هغې هم بزګري غور
او د پاڅون لړۍ  د بزګرو تر دغې ماتې نېژدې يوه پېړۍ وروسته د اوکراين بزګر را پورته شول). ٢٩(رسوالی شو

  .سهيلي روسيې ته ورسېده  يې
ګاچيوف تر مشرۍ الندې د څاري امپراتورۍ پر وړاندې سختې جګړې روسي کازاکو بزګرو د پو سره له دې چې

 وخېژول شو او بيا هم خپلو ارمانونو ته  ته وکړې ، خو په د غو جګړو کې يې وينې وبهول شوې ؛ مشر يې غرغرې
 . ونه رسېدل 

  

  دخدای په الرکې دېرش کاله جګړه  
ن پروتستانتيزم ه درلوده او ډېر ژر يې غور  له رومه  دوی. په اروپا کې د پلويانو شمېر ډېر شو  رېفورميستي ب

انګړې کليسا يې منځته راوسته  پر اووه لسمه .  شو  پر وړاندې راپورته روم د دغه بېلتانه. خپله الر بېله کړه او 
تې او هر اړخ په دې د کاتوليکانو او پروتستا پېړۍ په ګرده اروپا کې هيله د بل هغه  نتو تر من سختې جګړې ون

ي يې پر برخه    . شي  وينې تويولې چې د خدای خو
ي په الر کې په سمه د خدای  وو چې ګوندې ډاده بشپړ هر اړخ دجګړې مرسته او مالتړ  او اسماني جنګې

پله  اروپايې شوې او ټولهاوږدې ) ١۶١٨ــ ١۶۴٨(دغه جګړې دېرش کاله . ورسره ملګري دي  نېغ    . خورا و
 په ال اوږدولو څه الس  ومنله چې د جګړې کمزوري کړل او دايې پرې دواړه لوري دغه اوږده خونړي بهير

ي  نه  ته   چې موږ دومره د خدای په الر کې وجنګېدو خو تر  وي دا فکر به يې کړی يا کېدای شي . ور
يي  موږ کې يو اړخ ه چې پ داسې غ رانغی هې بره  له اوسه تينی و    . رې

ترڅ کې دې پرېکړې ته  په  د تړون  د سولې ايالت د جرمني د وېستفال  خواوې شوې له دې سره ، دواړه ستومانه
ي چې دی يې غواړي چې ورسېدې    .د هر واکمن په هېواد کې دې هماغه مذهب چلې

او د اورتودوکس تر  )٣٠(ميت وپېژندل شو رس په  ورسوله ؛ پروتستانتيزم پورتن هوکړې جګړه پای ته
انګړې وګړې  بله  يې څن ای ) شخصيت ( څانګه او کليسا جوړه کړه چې په هغه کې د پاپ غوندې يوازېن  ته 

  . ورکړل شوی نه وو 
  سمونپال  د دغه. دوګماتيک پېر وروستيو سلګيو ته ورنېژدې کړ  د دينواک  پروتستانتيزم

ن )ريفورميست (  ت غور ته يې دپای ټکی ) مطلقيت (ديني توتاليتاريزم  چې دی په همدې کې تاريخي ارز
وو او فکري نويوالي ته يې   .  الر پرانيسته کې

و يا بدو ته يې ګوته  تر دې وروسته هر څوک زړور شو چې د ژوندانه ي او  ې د بهير د څرنګوالي په اړه وغ
  . ونيسي 

هله دغو نويو اسانتياوو اروپايي ه وکړه او په مرسته يې د تياره پېر د پای ته  نرمنو ،پوهانو او فيلسوفانو هراړخيزه ګ
ک کړ    .رسولو بهير چ
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  رڼاپېر 
نګونو پرلپسې منځته رات  يو خوا پر ژوندانه باندې د واکمنو اړيکيو پر وړاندې کرکه  د سياسي ټولنيزو غور

واکونه کمزوري    . کول څرګندوله او بلخوا يې استبدادي 
هغه هې . ديندولتي استبداد په خپلو ټولو امکاناتو هلېځلې کولې چې د ټولنيز بهير واګي په خپلو السونو کې وساتي

ای او مهال په توپير داسې وګړې . داسې فکر ته اجازه نه ورکوله چې دغه بهير ته ګوته ونيسي بيا هم په ټولنوکې د 
کېل ش ېدلي چې د رونه زې دوی د دغو ارمانونو د پلي کولو .  ارمانونه يې درلودل وي انسان دازادۍاو اندوال کرک
ې ده    .په الرکې هر ډول ناخوالو ته غاړه اي

ي مبارزې د فکري او اتلسمه پېړۍ د ديني ــ سياسي استبداد پر وړاندې اووه لسمه ل کې دغه پړاو د . اوچت پړاو ګ
. په تياره کې يې د انسان شعورته د رڼا ور وستلو هلېځلې ګړندۍ کړېنومونو سره تړاو لري چې په ت هغو انسانانو له

وي چې  د تورتم له خپل شعوره دوی زيار وګاله هغه انسان چې په خپله يې دېوالونه چاپېرکړي؛ د هغه نړولو ته وه
  . په غړېدليو سترګو نړۍ وليدالی شي 

ېد  يوهد دغه رڼاپېر سرالری فيلسوف سپينوزا وو چې د امستردام په  ده تر ديني او فلسفي . يهودي کورن کې وزې
ل او له دې الرې يې لومړی  د بايبل و تورات زده کړو وروسته وونو پر وړاندې خدای او طبيعت دواړه يو وګ د الر

يهودي مذهبي ټولنې سپينوزا له خپلې ډلې وشاړه او د بېدين تور . ماته کړای شوه » تابو« د دوديزې تيولوژۍ  ل
  .ې پرې ولګاوه ي

ورو، رو مذهبي اغېز کمزوری کېده او د فلسفې ودې ته الر  د اروپا په ټولنيزو شرايطو کې ترسپينوزا را وروسته
اند و پوهې ته اړتياليدل کېده چې د  په دغه بهير کې د زاړه مذهبي او سياسي استبداد پر وړاندې نوي .پرانيستل کېده 

د يوم ، ژانژاک روسو، دېنيس ديدرو ،ايمانوېل کانت او داسې نورو سترو فالسفه وو جانالک ،مونتېسکو، ولتاير، دېوي
لو يې     .وده او پراختيا ومونده  په ناستومانو هلو

وي ه وشوه چې ټولنيز شعور په خپلواک ډول کارولو ته وه زاړه  د پېړيو له او د رڼاپېر په دغه فلسفي بهيرکې ه
ت. وري مذهبي ــ سياسي ديکتاته يې وژغ د  نوموړيو فالسفه وو د بشر د عقل و تفکر په مرسته پوهه د ازمې

له  يوازېني بنس نده وګ تنه وکړه؛ د سيکوالريزم  دوی د انساني. زې ای کېدلو غو تو ، کرامت و برابرۍ د پر ر
تونه يې يوازې د ديموکراس له مشروع   الرېپه چوکاټ کې يې د دين و دولت بېلتون وړاندې کړ ؛ سياسي جوړ

وبلل او له هر راز استبداد و زورواک يې د انسان د ژغورلو او په ازاده توګه د هغه د فکري وړتياوو د ودې غ 
  .پورته کړ 

ای ونيو او ډېرې خواوې يې د متحده اياالتو د خپلواک په  ت خپل تاريخي  د رڼا پېر د فالسفه وو فکري ارز
تو په نړيواله اعالميه کې را څرګندېاعالميه ، د فرانسې په انقالب او  .شوې   په شلمه پېړۍ کې د وګړر

  

  يوزېفينيزم 
ه سمون و سمبالولو په برخه » مارييا تېرېزيا « شاهي کورن کيسره »  هابسبورګ« د   د ټولنيزو او مدني چارو د 

اندې کيسرې د خپلو رسمي ــ دولتي دندو تر . کې د غوره نامه خاونده ده  د يوې داسې مور غوندې  څندغې رو
وونکې کمه نه وه ؛ د خپلو لوڼو ـ زامنو روزنې     . ډېره پاملرنه درلوده ته چې تر 

د همدغې روزنې په رڼاکې را ستر شو او په دولتي اداره کې يې د مور مرسته ) دويم يوزېف ( د مارييا تېرېزيا زوی 
انه روزنې له . کوله  زاړه  ير شي او هغه څرنګوالي ته ټولنيز ړه چې سره مرسته وک دويم يوزېف رو
نه  چاروکې امپراتوري پوره خپلواک ته پېړيو را هيسې په سياسي، اداري  وپېژني چې يو خوا يې له  اړيکي

ووه او بلخوايې د ټولنيز ژوندانه ټول اړخونه   .  راوستي ول  ولکه الندې تر خپله پرې
ينو نويو اداري بيا  چې د اروپا په زړه کې وروسته لکه درېزره کاله کاري و کړنو داسې ، ټولنيز د يوزېف له 

 . فرعون اېخناتون را ژوندی شوی وي
  

  يوزېفېنيستي سيکوالريزم  
يزه خپلواکول د يوزېف اغېزه د کيسرو دولت له د روحانيت را   کال ١٧٨٠ده د همدې موخې لپاره تر . موخه وه  بنس
لې رومي امپراتورۍ او جرمن ملت کيسر شو ؛ يو لړ پراخو پرمختيايي اړونو او په اوتريش کې د  چې  وروسته سپې

   . بدلونو ته مال وتړله 
و لومړی ګام د يوزېف ي  له پای د کليسايي دينواک د سمونپالو ه   . ته رسولو او سيکوالريزمه پيلې

کليساوې او په هغوی کې  ٢١۶٣ ــ هنګري کې  کال يوازې په اوتريش١٧٧٠شمېرنو له مخې پر  د هاغه مهال
ونه .  ول   روحانيون۴۵٠٠٠ له دغه شمېره اټکلېدای شي چې په ګرده مسيحي اروپا کې به کليسايي تيارخواره بنس
  . ول ارت و پراخ څومره

اوه او پر  ده وويل ، هغه مذهبي .  کال يې د ډېرو کليساوو د تړلړو پرېکړه وکړه ١٧٨١دغې نادودې يوزېف وخو
يټولنه ې ت ته اړتيا نشته  او نور يې  چې د رنځورو او بېوزلو کوشنيو پالنه نه کوي د خدای نه خو . شتوالي او پاي
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 د   کال پورې١٧٨۶له دې سره د کليسا تړلو او له هغې د شتمن اخيستلو لړۍ پيل شوه او په ترڅ کې يې تر 
يو ، پوست و اداريکليساوو ودان روغتونو، مرستونو ، کارګري استوګنځيو ، پ ٧٣٨ و ، کار ي ه ونو ته  و بنس

  .  وزګارې کړای شوې
وزګار روحانيون راټول او د خلکو پر اوږو  پر شاو خوا ډلې ، ډلې يوزېف ليدل چې د هرې کليسا او مذهبي کړۍ

ې تېروي  سپاره ول له . هوسا شپې ، ور دوی ته داسې تګالر جوړه شوه چې د هرې سيمې د وګړيو د ان
وي وحانيون په کې پاتې کېدایر مخې انته بل کار و ل    . شول او پاتې برخه اړ شول چې 
م پېيوس ( پاپ  ه يې وکړه  واېشېده د کړنو له امله د يوزېف پر وړاندې د دينواک) شپ چې مسيحي  او ه
ېد چ دی د همدغې موخې لپاره وين ته.او له خپلې پرېکړې يې واړوي  پرې را وپاروي پرګنې ې مخامخ  وخو
ي   او په دې  وويني کيسر ې   . اړه ور سره وغ

کاري چې دا مهال دينواک . او چا ډېر غوږ پرې نه ګراوه  د پرګنو تر من خپل پخوانی برم و پرتم بايللی وو داسې 
ا پورې يې يوه مياشت  تر راتګه ونکړ ه او وين ته ډېره پروا  نوې فکري اوتا کې د پاپ يوزېف په همدغه ره له 

  . کې تم کړ » وينرنوی شتاد « بهر په 
وده دی او هې  د خپل اند پر بشپړ سموالي ډاډه چې د کليسا په اړه يوزېف د پاپ د څرګندونو پر وړاندې داسې و

  .داسې څه يې ونه منل چې له خپله هوډه يې واړوالی شي 
  .و تش الس بېرته روم ته ستون شو سره له دې چې يو شمېر مذهبي کړيو د پاپ مالتړ کاوه خو هغه ډک زړه ا

و  يهوديت مسيحي دينواکي له منځه يووړه او پر مسيحيت سربېره يې په سيکوالريستي بهير کې کيسر يوزېف
تې يو شمېر  هم  ته اسالم  . برخه کړې  ور پر ر

  

     يوزېفينيستي موډېرنيزم 
ته پاملرنه ور  رو ټولنيزو چارو سمون ته همتر څن د نو د واکمن په موده کې د کليسايي سمون د کيسر يوزېف  ز

تې وه    :نوموړي په دې برخه کې . او
  .  د اشرافو او ساده پرګنو تر من عدلي توپير له منځه يووړ  ـــ
مکو کروندګر و ته يې هماغه ـــ مکوالو   بې  ( مکې ورکړې چې کرلې يې او په دې توګه يې له جسمي پلوه د 

  . برخه کړه  يې ور پر او ټولنيزه خپلواکي ووېستل  له شمېرهد شتمنيو) فيوډالو
  . فابريکو کې د کوشنيو پرکارولو بند ي ولګېد   تر نه کلن وړاندې په  ـــ
  .د مذهبي نکاح ترڅن يې د واده مدني تړون دود کړ او طالق شويو ته يې د بيا واده کولو الر پرانيسته  ـــ
اروال ـــ ونو پربنس    .  جوړې شوې  د خو
ورونې او شکنجې له منځه والړې .  عدلي محاکم له نورو ادارو جال کړای شول  ـــ . انګړې محکمې او جسمې 

پلی شو او د مرګ سزا د پلي کولو واک يوازې دولتي  د جزا مدني قانون. يوازېن جزايي محکمه جوړه شوه 
  .شو  محاکموته ورکړل

وونه وکړه  ي او مړي دې له تابوت پرته همداراز ، کيسر الر چې نورې دې په استوګنو سيمو کې هديرې نه جوړې
ي  يوازې په خې   ).٣١(بېرته واخيستل شوه وروسته يوکال ناڅرګنده المله له خو دا پرېکړه. کفنه کې 

ېالبېلو په دغه انقالب کې د اروپا د ب. پيل شوی انقالب وو ) واکمنه کړۍ (يوزېفينيست سمونپال بهير له پاسه 
تنو واکونو شعوري غو ه خپل اغېز درلود  پرمختګپالو ټولنيزو پوړونو او  د  په دغه ترڅ کې. په سيده يا ناسيده ب

ت تيا پال واکمن په توګه ډېر اوچت  که يوزېف تاريخي ارز تنې ژورې  دی چې هغه د يوه رې دغه غو
ه يې ونکړه د فرانسه يي لوييانو غوندې دا راز غ ده. وپېژندالی شوې  لې او د پر شا تمبولو ه تنې بابېزه ونه ګ . و

ووه چې ټولنه تر هغې پوزې د هغوی  د اور و وينو په بهير کې ته راشي چې په خپله يې سرالری شو او پرې يې ن
مت. پلي کولو ته الر پرانيزي و  د همداسې اور و وين يو کال مخکې چې د فرانسې ستر انقالب لکه د ده تر مرګ  ک

  . شو  را منځته  بيه په
و پر اروپا سربېره سره له دې چې د فرانسې نړۍ کې خپل ژور اغېز څرګند کړ خو دا به  ټوله په انقالب فکري کر

هم خپل ژور اغېز  پراتيک اړخ» يوزېفينيزم«په منځته رات کې د  د دغه انقالب نه وي که ووايو چې هم ناسمه
 . ندالی دی 

 
  نوری بيا

  
 

 
 
 


