
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

  
  ٥از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  .را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريد خود خواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  م٠٨/٠٦/٢٠٠٩                             دري. ا
  
  

  په اروپا کې د دين و سياست تاريخي ــ ټولنپوهنيزه ارزونه
  آخری برخی

  
  دفرانسې انقالب

ې او بېوزل د اووه لسمې  ۍ تر دويمه نيمايي پورې فرانسه داسې ول ه  پې ار له بېکوره کو نيولې وه چې پاريس 
کارېده  ې د هواري بنس دې چې  دولت پرته له . ډبو ډک  وي ؛ اليې يزهد دې ستون پر د غوبې اسرې  الر و ل

 ١۶ چې له يوه فرمان کې وويل کال د جوالی پر ديارلسمه په١٧٧٧او شپاړسم لودوي د  بېوزلو پسې را واخيسته
ی کار ونلري ؛ ودې نيول  کلن هر هغه روغ انسان چې د ژوندکولو ټاکلې سرچينه۶٠تر کلنه ان شي او په  او 

ۍ چلونه کې دې راشپې ل شي لبې اک هم دې  په .  وهلو ته ولې ه ، سلطنتي ـــ اشرافي زبې په زور  کليوال پرلپسې ب
مکو او شتمنيو بې برخې کول ه ډب يې ترې جوړول او هم يې تر له  رو قوانينو  او کو داسې خندنيو او تره

بانکونو کې د بودېجې په ). ٣٢(دغسې کاري دسپلين ته يې ور کاږل متروکو داغل او د ورځ مزدورۍ په الندې
کېچ بل هغه المل وو  ې ، بېوزل ،ناروغ ، ناامن او  فرانسه چې ک يې له مالي پلوه کمزورې او له سختې ول

ه  رېوان ک تياوو سره الس و    . داسې نورو ټولنيزو نيم
نوله اقتصادي نا خوالو فرانسه دغو ټولنيزو ــ يو پر وړا وبو ه خو او په هېواد کې د واکمنو ک ندې کرکې وده وک

واک ولې  په مرسته يوازې دولت د مخالفينو پر وړاندې د پوليسي    . وه  پر کلکو جزايي الرو ، چارو ډډه ل
او ته رسېدلې وه  پرتله د نورو اروپايي هېوادونو په له ذهني پلوه فرانسه ا پېر له اغېزه اوچت سياسي شعوري پ د ر

ای ې وه ديموکرات او د شاهي دولت پر  يوکوشنی  فرانسويان پوه شوي ول چې .  دولت ته تلوسې وده په کې ک
اکو په او هغه شتمن پوړ يې پر برخليک واکمن دی شرايطو کې  او فېشني  داسې لوکسو  بيه په يې د خولو او الس ت

وله ژوند کوي چې نې يوه  الی نشي  بېوزله پر   . توره ډوډۍ هم په اسان په کې 
ېدلي سياسي پرلپسې بېوز وله او پر  شعور فرانسه  ل او له هغې رازې  کال يې داوږد مهالي استبداد پر ١٧٨٩وخو

ی انقالب پيل ک  وړاندې  ه  دغه انقالب. خون نده ک ومره  ر ټولنه کې سياسي فشار ډېر شي  چې په  چې هر
ون  سخت  هماغومره  ته کېدونکی دی  ترې غبر   . رامن

ون همد فرانسې انقالب  د هغو اوږدمهالو پرلپسې فشارونو پايله وه چې دغه ټولنه يې پوزې ته راوسته او  سخت غبر
  .يې ډېرې وينې وبهولې  د خپل بهير په اوږدوکې

پال اړخ دا وو چې د زاړه ت د فرانسې انقالب پرمخت نوته يې سياسي  سياسي جوړ جرړې يې ووېستې او پر
داوه  واک   .ور ولې

واکونو سياسيد شپاړسم لودو ی ي تر نسکورېدلو وروسته چې انقالبي  ه لوم او  د بشر واک ونيو ؛ تر هر 
ايي اوسېدونکيو (اريانو  تې) د هېواد د  ومنل شوې او د جانالک ، مونتيسکيو، ولتاير ،دېويد يوم ، ژانژاک  ر

ندونو تر اغېز الندې ر ته راغی مدني قانون م روسو او داسې نورو د سياسي ــ فلسفي  په دغه قانون کې . ن
ل شو او سياست له ای دينه ديموکراسي د سياسي واک يوازېنی بنس و   . شو   بېل ک

ي کرکې انقالبيون   اوږدې د کليسا پر وړاندې ول چې شتمني يې دولتي ک ام . او ويې پلوري  وه دغه 
تلی ک او د را وروستيو دندو په ال انقالبي له رکېدولت له مالي پلوه غ   . يې جوکه ور وب

تنه چارواکيو ته پر دې سربېره، کليسايي ي  وشوه چې د نوي دولت سپار يز قانون لوړه وک ېرمه ،  دې ته. پر بنس
رده فرانسه کې اشرافيت هم پای ته ورسول شو    .په 

ې روحانيو او اشرافو ته ډېرې ترخې وې  ت نسکورولو لپاره دول دغو دواړو ډلو د نوي. د انقالبي دولت پرېک
پل شول  ای ته ونه رسېد او ډېر کلک و ل ، خو کار يې    .السونه سره يوک

واکونو ته شي د فرانسې انقالبي  ې را من د پاپ  او تر رومه  هيله درلوده چې په ټولو اروپايي هېوادو کې ورته پې
ي  ه هم چې سمالسي د ا کار ونشو خو د دغه ان. واکمني پای ته ورسې رده اروپا ونيوه که  ام  ام پر  قالب اغېز 

تونو کې يو پربل پسې ندې شوې  او په دولتي جوړ ر ې را   .د نويوالي ن
 

  دنوې اروپا سياست و دين 
ه کوي   ه هوک ه يا ل تر ل واک دی او انسانان په خپله پرېک الرې يوازېنی ټاکونکی  ټولنيز شعور د ژوندانه د ت

ي  ه ډول ژوند وک   . چې 
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او تر هغې ته راغلې نه وي او ورسره دغه اړتيا هې تاريخي پ پېژندل شوې نه وي ؛  پورې چې اړتيا يې من
ته ته نوي هغه ته د  له ه په اړخونه د هرې اړتيا دواړه ابجکتيو او سوبجکتيو. راتالی نشي  من زاړه جوړ
تلو الر يوې   . شي  هواروالی ټولنې د ور او

ني ۍ يوه اړتيا وه ، خو تر هغې چې د دغې اړتيا، په اروپا کې د من ول هره  ونو ن يو د زړو ورستو شويو بنس و پې
ېده  ايه ونه خو ته هم له  ای ونه نيو ، د استبدادي ودان د بنس يوه خ   . پېژندنې په سراسري شعور کې 

انه يو په د اروپا رو نيو پې ت پوهېدال تل کې پوړ ان د من واک يې د دې لپاره د دغه آر په ارز ی وو او خپل ټول 
ي او سترو انقالبونو ته الر پرانيزي  کاراوه چې يوې نوې انساني ې ک نې را وي   . اندې ته د رسېدلو لپاره پر

ته  من کاروو او هغه ته اوږه ورکول لوی زړه او زغم غو تيا چې دا يولوی ستون   . په رې
ان کې همداسې  ني ژوندانهاروپايي مفکرينو په خپل  بابېزه کوشنيو چاروته يې شا ور واړوله  زغم وروزه ؛ د ور

ه    .او همدغه ستر کار ته يې اوږه ورک
انه ولو په الرکې د اروپايي رو نو د راوي يو له ژورې کوما د پر نيو پې و د من ې په ) شخصيتونو ( و ه

پالنې ن مخک وپوهېدل چې له دغې د دغه فکر. راپيل شوې  سيستماتيک ډول له رونېسانس و و ي غور
ن الر داده چې د ټولنې استيتيک احساس بيا را  پلي او وېرېدلي انسان د راوېستلو لوم ناه  خه د  واکمنې تيارې 

ته شي  کالييز اړخ سره يې اړيکي رامن   .وپارول شي او دژوندانه له 
ې سرچينه وټاکل دغې سرچينې د نېژدې يو نيم زرکاله .  شوه په دې برخه کې لرغونی يونان د تاريخي زده ک

ته ک چې له ژوندانه سره يې ور رامن بيا راتانده  د انسان استيتيکي ــ فکري تلوسه پخواني هېر شوي تمدن داسې ان
ه    .ک

يزې دندې وې چې  ت له زاويې کتل دوې بنس ول او هغه ته د يوه جدي ارز له ژوندانه سره د مينه ناکو اړيکيو ټين
ولهو و زړورتيا وزې ای شوې او په اروپاکې يې د خپلواکو پرېک ې ک   . پال رونېسانس بشپ

ه د دغې زړورتيا تاريخي ندنه ن ه د مارتين لوتر په سر ل کې د پروتستانتيزم په ب و نده شوه  د کليسا په  ر .  را 
نو س پروتستانتيزم يو راهيسې يې د پر ه چې له پې ليهغه زړه تابو ماته ک ې او خوله ور ت يې  ول او دا وېره تر

وندې ونه ده  خپروله چې  ې سرغ ې او پرېک وتنيوی د خدای له خو   . د پاپ و کليسا چلن ته 
لتيا اوږده کون ماته  د روحانيت له دې سره ې پر  په الس کې د سپې شوه او دا جوته شوه چې د پاپ د خو

ون يې و نه په دين کې د دومره لوی انقالب ل وړاندې ېد او هې غبر ايه ونه خو ېدلو سره، سره هم خدای له  ه پې
  .ود 

نو کې ر له کمېدلو سره  وېرې   فکري  د پخوان په پر پوړ په خپله د  فېزيکي وېره هم کمزورې شوه او اروپايي بز
و ته الس  خپل برخليک ټاکلو لپاره د اقتصادي او ټولنيزو ازاديو په الرکې مخامخ دوی واکمن پوړ . ور واچاوه ج

تنو ته يې دي او هغوی وپوهاوه چې غو ای فاکتور په مانا وپېژني  د يوه  غاړه کې تياني او پر    .رې
تنو او د عقل په مرسته او له ژوندانه د ټولنيزو ازاديو د پرلپسې غو الرټاکلو پ اپېره راپيل شو  ته د ت په دغه  .ر

ېده چې  اوکې نوې فلسفه وزې کیپ   . وده وه  د پوهې او د انسان يې انسانباوري من
ماتيزم  اله چې د دو اپېر فالسفه وو يومخيز زيار و ي او انسان دې ته  پر وړاندې  د ر رياليزم را وړاندې ک

ه په اړه په خپله  وي چې اورېدل شوي و ارزوي ؛ د هر ي وه عقل و پوهې سره سمو چارو ته مخه  او له فکر وک
ي     . ک

واک پر پالنه او  ردو چارو کې يې د انسان د رغنده  ل او په  ته ک اپېر له ژوند سره علمي اړيکي رامن ر
کاره ک  روزنه ار    . ټين

ا پېر عملي اړخ د اوتريش ــ  ري د ر ند شو د واکمن پوړ شاه هن ر نو کې را  خپله  په  دويم يوزېف کيسر. په ک
الر کې دغه اړخ  الو سياسي ت ل  ټولنيزو ، اقتصادي او ديني ه او پهو   .برخو کې يې پخواني دودونه مات ک

ه د زړې او نوې اروپا د سياسي ــ ديني سيستمونو تر  راديکاله  د فرانسې انقالب په ډېره تر يوزېف وروسته ب
ه وکاږله  من  ل يې دولت ، دين يې پای ته  سياسي توتاليتاريزم . سره کر ی   و پوهه درېواړه يو ورساوه او لوم
ل  تر بله   .جال ک

ردې اروپا ته الر پرانيسته او د نوي اروپايی تمدن په  د فرانسې انقالب ديموکراس او سيکوالريزم په پرلپسې ډول 
ای ونيو    . بنس کې يې 
يو له د فرانسې له سياسي انقالب سره پيوند شو او دواړو اوږه پر اوږه اروپا د د بريتانيا صنعتي انقالب نيو پې  من

ه  را وويسته او د يوه ژورې کندې   .نوي تمدن سرالرې يې ک
ه چې په دې. له دې سره هم ، سياسي او اقتصادي پرمخت د نوې اروپا يي تمدن بنس نه دی برخه کې تر  هغه 

ت لري هغه د انسان  يز ارز واک « ټولو بنس   . ده  پاملرنه ژوره ته » عقلي 
تی دی  وه شوي چې د هر ډول پرمختاروپايان په دې پ واک پروړاندې . راز د انسان په عقل کې نغ دوی د عقلي 

ونه ه وړي  په قانون کې هر ډول خن ني ژوندانه د . له من ه والی او بدوالی پر ور ه  دوی د هر 
ماتيک اغېز کې ويني  په هغه   .پرا
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ي چې اروپايان تر ډيموکراس پر نو همدغه . ته غاړه نه ږدي  هې بل ډول سيستم  تهاروپايي سياستوال پوهې د پر
ې پرته واک ته رسېدالی نشي  ار دی چې هې سياسي ډله يې له خو   .کلک ټين

نو او په ټوله مانا د بشر د عقل ، پوهې او  د اروپا حقوقي او قانوني سيستم  ې ت ،علمي  د اوږد مهالي تاريخي ازمېي
نده دی منطق يزو ، طبيعي ، غريزي ،استيتيکو او ارواييپه هغه کې د. زې ای   انسان بنس تو ته  تنو او ر غو

اني او ټولنيزې  ل شوی او    . په کې خوندي شوي دي  ازادۍ يې ورک
ي  د دغه سيستم تر ټولو علمي اړخ ل کې لی او تلپاتې نه  بهير وده او  هماغسې چې د ژوندانه. دا دی چې سپې

ه ي پراختيا مومي ه هم اړول کېدای او وده او پراختيا په کې راوستل کېدای شي او ب   . ې اوړي، ورسره د دغه سيستم ب
يا دی  شپه او ورځ هغه سياسي شعور چې اروپا اداره کوي په دغه ترڅ کې د هرې هغې . د ټولنيز نظم پر ساتلو ل

ای لري چې نی  ک هواری لوم ې او المل چ ون يا انقالب تر را پاروي او د  ټولنيز اعصاب پې انسان ژوند د پا
  . بريده ور تريخوالی شي 

ه  ۍ ته د  ي ؛ ن ت ورب ته کولو چې دا دی ورو، ورو د يوې لويې کورن ارز اروپايانو د اروپايي ټولنې په را من
ه وړاندې ک نو تر من د ازادو دوستانه اړيکيو غوره انساني بېل ي درناوي او د پر يتوب ، خپلمن   .ه اون

دين تر سيکوالريستي سيستم الندې يوازې شخصي وجداني . د اروپا په قوانينو کې سياست و دين بشپ سره جالشوي 
واښ ونه پاروي  ايه يې ازادي خوندي ده چې ټولنيز    .ډاډ دی او تر هغه 

ای شي .  پېژندل شوي   په رسميت هم دی او ور سره نور دينونه په اروپا کې مسيحيت تر ټولو ستر دين وک ک هر
ي  ۍ کې خپل ديني مراسم ترسره ک ارنې  له دولت. چې په خپله ک  ټولو جال د ټولو تر من د سوله ييزو اړيکيو د 

  . دنده لري 
روهه مخ پر کمزورتيا روانه ده کاري چې په دغه لويه وچه کې ديني  کېدای شي . ديني ټولنپوهنې ته په کتنه داسې 

ني ژوندانه کې د اسانتياوو له پلوه تر پخوا بسيا د دغه بهير يو المل د ا وي چې انسان د توکيزو امکاناتو او په ور
واکونو ته يې اړتيا کمه شوې ده  نو هم يو . شوی او ميتافېزيکي  ينو نويو سپ ونو  همداراز، د ساينسي پرمخت

ي او دينباوري يې  تنې سره مخامخ ک ې دهشمېر ميتولوژيک تېزسونه له ژورې پو   . کمزوری ک
ني ژوندانه کې ې د پېژندلو لپاره کېدای شي چې د اروپايانو په ور ای ترټولو لوی او پخواني دين  د دين د ون د دغه 

  . ته وکتل شي ) مسيحيت(
واک يادونه  دا کتنه له کليسا پيلېدای شي چې د مسيحيت زړه دی او اوچت برجونه يو د واک و  نيو پې يې ال د من

  . کوي 
ه ( د يوه خدايي خدمت  که و پن پر ورځ د يوې کليسا) لمان وک  پې وډ کې پر  ور پرانيزو او يوه شېبه يې په يوه 

ه په کې وليدالی شو  ې ارزونې په ترڅ کې به ډېر    . کېنو ؛ د يوې لن
و او السونو يې ټکوهل شوي مېخونه او له بدن ېدلې مخامخ پر صليب ه يې بهېدلې وينې د انساني مجسمه چې پر پ

ندونه کوي او انساني عاطفه را پاروي  ر کلې ختيزې . يوې تراژيدۍ  ا کې د يوې  ن د ډېوو په تته ر د هغې تر
کاري  ورونه او داسې نور . مېرمنې بله مجسمه ده چې په ژور سوچ کې ډوبه  شاو خوا د هواريونو او ماليکو ان

ه دي چې کېدای شي له او ولري چې ډېرو بايبل لوستالیهغ رد سره هغه  ه شوې چې  ه مهال سره به ت نشو او ه
وريز هنر له ای شي  کليسا ته يې له ورت سره د همدغه ان   .الرې له داستان سره اشنا ک

ي ؛ په خپله بايبل لوستالی شي ؛ له داستانه يې خبر دي او ال يې پر مخ د کليسا ور  نن ورځ ټول په ليکلوست پوهې
و تنه سپينسرې. رانيستی دی بشپ پ يو ليکو يې پرته چې  ه ده او تر لوم يري په کې ناست دي  خو کليسا س او سپين

وک ير دي ، ډېر  ه کتابونه يې په الس کې نيولي او د کشيش دوو زرو کلنو پخوانيو خبروته  په کې نه  ؛ د لمان
ي ردسره تشه ده  ليدل کې   . او شاته 

ونې ماته همدغه کوشن ډله که چې بې له کومې دنيايي وېرې ،هيلې ، زور يا ه کاري  تينې مانا مسيحيان   په رې
ای ته راولي  يې په ټوله   .مانا يوازې او يوازې وجداني المل دغه 

ندونه کوي  ر نو او دين د اړيکيو  ه ده چې په سراسر اروپا کې د پر ن ور يوه    .دا د اوسن کليسا د رومانتيک ان
روهنيز اړيکيو ټولنپوهنيزهد دغو  ت ارزونه اروپايي  ن يې  پر درېيو ډلو وېشي چې کوشن جوړ يې اتاييست ، من

نوستيک ي مذهبيون او ستره يې ا   . د ژوندانه قانون دی  د ټولو تر من »زغم «  او نومې
ارن ژوره پېژندن ت کې فکري زغم د انساني سايکالوژۍ د رن ندويد اروپا په ټولنيز جوړ ر دغې پوهې . ه 

ي  وندې ټول انسانان دې يو راز فکر وک ه چې  ته ک ما بې ارز   .هغه دو
کارندې نشته چې يوه بلې ته  ې يا  ۍ کې هې داسې دوې پې ه تر بله توپير لري او په ن دا يو حقيقت دی چې هر 

م ورته وي  تنې ،هي. ک تياوې ، استيتيکي غو ان لې او ارمانونه او داسې نور د انسانانو په تېره د انسان فکري 
  . له شمېر سره سم او بېالبېل دي 

ندونه کوي ر ونه ډولو شتوالی د بېالبېلو پېرودونکيو د شتوالي  همداسې چې ټول يو . په يوه مغازه کې د کاليو د سل
تنې او فکر هم درلودالی ن وي همداسې يو ډول او يو رن غو   . شيډول او يو رن کالي نه خو



  
 

 
  ٥از  ٤ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب وشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، ن ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

ته پاملرنې وړ دی ت کې د ز ه . دا ټکی د هرې ټولنې په جوړ ي او ه تيا بابېزه  ان هغوی چې دغه انساني 
ي ، ال تر اوسه په تياره کې پاتې دي او متمدن  کوي چې ټول دې د دوی غوندې شي او د دوی غوندې فکر دې وک

  .شوي نه دي
تيا متمدن انسانان دياروپايان په دغه حقيقت پوه شوي ؛ له تيارې وت   .لي او په دې برخه کې په رې

واک ک کلتوري  وډ ته د اروپايي تمدن د چ ۍ هر  ې ل يا ډېرې د ن ورسېدې او په ټولو سترو وچو کې يې د  ن
ه  ه ور نوې ک   . ميلياردونو انسانانو د ژوند زړه ب

ۍ چې د دغه تمدن ندوي ؛ بې هغه کنسرواتيف ک ر ي او له دې الرېپر وړاندې کرکه  يې  ايه تورونه ور پورې ت
الی شي  د مخنيوي او کمزورتيا هيله لري ؛ پرته له دې چې د خپل پرمخت ه به ونه  دا . خن شوي وي ، بل هې

ې شوې او د اروپا  نې را وي ې پر ي چې که وېده ک ای او يا وېرې وک دي چې يا مثبته سيال نشي ک هغه 
تونه او يتاريخي ازمېي   . د هغوی پايلې يې وپېژندې، ورسره به يې د دوی شته واک له السه وو
ه عقل سره سم تنه کوي چې د اروپايی کلتور  چلن له را ای هغه ژور سپار وپېژندل شي ؛  غندنو ته د غوږنيولو پر 

تياوو سره سم يې په ان ه ترې وشي او د هرې ټولنې له  ا وکارول زده ک   . شي پرمختيايي بهير کې ر
نې جال  ان کارنده دواړه مثبت و منفي اړخونه لري ، اروپايي تمدن هم له دې  پر دې سربېره، هماغسې چې هره 

  .نه دی 
وله په ټولنو کې تيا ده  د شتمنيو نا ان   . وېش د اروپايي تمدن تر ټولو ستره نيم

ۍ په پرتله بېوزلي د هغې خپلو اقتصادي او ټولنيزو   همخو بيا نشته سره له دې چې په اروپا کې د نورې ن
نې  تياوو ته په پاملرنه د بېوزله او شتمن پوړ ترمن ورځ پر ورځ ډېرېدونکی واټن يې د ژورې سياسي اندې ان

  .وړ دی 
دغه اقتصادي فکتور هم د . پردې سربېره ، اروپا د اينرژيتيکو او اومو توکيو د سرچينو له کمي سره مخامخ ده 

و کې شمېرل کېدای شي اروپايي تمد اندې په لويو ستون   . ن و سياست د 
  

*   *   *   *    *   
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