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د څښتن شاهدان

دغه نشريه د مذهبي ټولنې "د څښتن شاهدان" په باره
معلومات برابروي .نو که غواړی چي دا معلومات تاسو ته
ګته ورکړی ،باید چي د ادیانو رول په جرمني که وپیژني :په
آلمان کې د دري حصو نه دوه حصي د يو ديني ټولنې سره
اړیکی لري .د دوي اکثریت د دوو سترو عیسوي کلیساو
غړي دی :د روم د کاتولیک او ایفنگیلیک کلیسا نومیږي.
پرته له دی نه تقريبا  %5مسلمانان دي چې جرمني ته د
مهاجرت په توګه په تیرو دوه نسلونو کښي راغلی دی.

د دین آزادي په دی معنا :دیر واړه جماعتونه موجود دي
په جرمني کې ،د مذهب آزادي شته .ټول ادیان کوالی شي
د خپل دین او ایمان په عملي توګه سر ته ورسي ،تر هغه
وخته پوري چي د دولت د قوانينو اطاعت وکړي .له
همدې امله ،سربیره د ستر مذهب ډیرو وړو ډلو جماعتونه
هم موجود دي .د هغوی یو شمېر هڅه کوی چي د کډوالو
او پناه غوښتونکو په منځ کې پیروان وګټي .د دې ډلو يو
شمېر پرانيستي معلوماتو دخپل ايمان او د هغوی د ژوند په
اړه ورکوي .سره له دې ،له نورو هېوادونو او کلتورونو د
خلقو سره د هغوی مفکوري اکثرا اسانه نه پوهیږي .يو
شمېر مذهبي ډلی هم د خپل تر منتځ د شخړو سره ژوند
کوي .او یا په خپلو قطارونو کې هم جګړې دي .داسې
ډلی د ځان په اړه په ښکاره توګه راپور نه ورکوي .دوي د
خلکو د زړه د الس راوړلو له پاره خپل شخړی پتوي .د
څښتن شاهدان کله چې له بهر څخه وکتل شي ،ځان بل
ډول معرفی کوي.
د څښتن شاهدان ــ دوي چېرته دي؟
د څښتن شاهدان نړیوال ریاست په نیویارک کې خپل
مرکزي دفتر لري .دی "( "Wachtturm-Gesellschaftواچ
توور ټولنه) نومیږي .د ټولنې د تنظیم په نړيواله توګه دي .د
څښتن شاهدان نړیوال ریاست په جرمني کی په
فرانکفورت /ماین ښار کی نږدی موفعیت لري .دوی سره
د مسلکي مبلغین موجود دي .برسېره پر دې ،د ټولو د

څښتن شاهدان مکلف دي خپل ټولنې ته تبلیغ وکړي .په
یوي اونۍ کې دوه یا زیاتره په روزني کي مشغول دي چې د
ماموریت لپاره چمتو شي .دوی په کوڅو ،سيمه ،او په
ښارونو کې دي ،خپلو مجلواو کتابونو نه مخ ته کوي .او د
جوړي په ډول کور په کور ګرځي او دروازې ټکوي .دوي
غواړئ چې د مقدس کتاب په اړه خبرې وکړي او په خپلو
غونډو ته بلنه ورکړي .او یا د پناه جویانو منطقي ته ورشي
او هغوي سره مالقات وکړي .دوی زياتره کډوالو ته د
ادبیاتو ژبې کتاب لري .دوي اصلي مجلې د ""Wachtturm
(وخت تورم) چې په  274ژبو ښکاري او د  59میلیونو
کتابچی چاپ شوی دي .د دوی غړي له جرمني نه نه دي،
او کله دوي هم خپل مهاجر و .دا د څښتن شاهدان په
ځانګړې توګه هغه کسان چې مورنۍ ژبه يې خبرې کوالی
شي ،معلومات او وده ورکړي .په جرمني کي په لویو
ښارونو کې په نورو ژبو کې د څښتن شاهدان غونډو شتون
لري.
په جرمني کې ،د څښتن شاهدان  165000تنه غړي لري
چي د ټولنې لپاره اعالميه خپره کوي .په آلمانی ژبی د دوی
کورونه "( "Königreichssaalکونیش رایشز زال) نومیږي.
د مرکزي مذهبي مراسمو په یکشنبي کی نیول او تجلیل
کیږي .پر وختو ،ډلو ته انجیل ولولي او په د پوښتلي چې
ټولنه د الرښوونو زده شي پوره کړي .په کال کی په
کنفرانسونو کې د بلنی په اساس موجودیت لری.
د څښتن شاهدان څه باور او ایمان لري؟
د "وخت تورم" ټولنه په امریکا کې په  1881کې جوړ شو.
له  1931د دوی پلويان په خپله "د څښتن شاهدان" وایی.
د دوی لپاره" ،یوهووا  /څښتن" د خدای يوازې د مناسب
نوم دي .دوی ادعا کوي چې د خپل ايمان يوازې د انجیل،
د قرآن د مسيحيانو کتاب په بنسټ والړه دی .دوی په دې
باور دي چې د دوی اداره يوازې "چینل" ده ،چي د څښتن
له خوا د انسان سره خبرې کوي .له همدې امله ،د دوی
مدیریت د غړو باندې باید په بشپړه توګه اطاعت ولري .د
دوی عقیدی په نظر ،نور ټول مذهبونه ،ټولې عیسوي
کلیسا ،په خپلو محتویات نه خداي ،بلکه (شيطان) ته
خدمت کوي .د دوی په نظر ،يوازې د وخت تورم ټولنه دا
حق لری چي د نړۍ حاکمیت تر السه کړي .خو د څښتن

شاهدانو په عمل نه د سياسي واک تر السه کولو نه عالقه
نلري .دوی په ټاکنو کې ګډون نه کوي او د دوی غړی په
سياسي دفترونو کي کار نکوي .دوی وسلې نه کاروي ،او
نظامي مکلفیتونو ته هم نه حاضریګی .
ټول مذهبي او د دولتی رخصتيان نه مني .کورنۍ مراسم
مهم رول نه لري او رد کیږی ،يو شمېر په څرګند ډول لکه
د زیږیدلو مراسم او یا کریسمس مجلسونه .په زیږیدلو
مراسم له ښوونځي له خوا ،او یا په کریسمس مراسم له
دفتر له خوا ګډون نکوي .کورني ژوند تنظیم شوی ده.
ښځې بايد د خپلو مېړونو اطاعت وکړی ،ماشومان سخت
تربیه کیږي .ځوان د څښتن شاهدان «کافرو» سره واده
نکوي ،یوازی د څښتن شاهدان سره واده کیږي.
د څښتن شاهدان او قیامت
د څښتن شاهدان په دي باور دي چې د نړۍ او د دوي او
کفارو سره ژر تر منځ یو لوی جګړه راځي او قیامت سره
ختمیږي .د مرګ وروسته د ژوند د نظریو څخه د عيسويت
او اسالم د پام وړ توپیر لري .د څښتن شاهدان له نظر نه
دري امکانات موجود دی :ټول هغه کسان چي د څښتن د
وفادار شاهدانو سره تعلق نلري ،به له منځه یوړل شي.
تقریبآ تول د څښتن شاهدان په ځمکه کې د تل لپاره ژوند
کوي ،پرته له بدبختی ،ناروغي او مرګ .ځمکه به دهغوي
متعلق دي 144000 .د هغوي په آسمان کی د عیسی
مسیح سره سلطنت کوي.
د قیامت ویري او هیله په ختمیدونکي ،خوشحاله ژوند ،د
څښتن شاهدان مجبوروي ،چي د خپلي ټولني سره خپل
وخت مصرف کړي .دوی غواړی چي د قیامت په ورځ کی
نجات راپیدا کړي .دا کله ممکن ده چي يوازې د ماموريت
لپاره د وخت او انرژي ولګوي .د څښتن شاهدان ټولنه ،په
وار وار او سپیڅلي او په آخري بار په  1975کال خو
قیامت ورځ پیش بینی وکړه .خو دا پیش بینی غلط و .د
دوي د وار وار غلطی په اساس د څښتن شاهدان نن د
قیامت نېټې نه بولي ،خو تر اوسه هم انتظار باسي چې ډېر
ژر د نړۍ پای راځي.

مسيحيان د څښتن شاهدان په اړه څه باید پوه شي؟
د مسيحيانو لپاره مهمه دا ده چې پوه شي د څښتن شاهدان
مقدس انجیل په بل ټوګه معنا کوی او دا د عیسوي کلیسا
نه تفاوت لري .هغوي خپل مقدس کتاب په خپله طریقي
ترجمه کوي "Neue-Welt-Übersetzung" .یا "نوي نړۍ
ترجمه" په دی ترجمه کی په ډيرو ځايونو کې تعدیل شوي
دي ،ترڅو چې دا د څښتن په شاهدي د ايمان سره سمون
ښکاري.خو د غړو لپاره د مقدس کتاب انجیل په لوړه
واک نه لری ،خو هغه څه چي د مجلي ""Wachtturm
(وخت تورم) د مقدس کتاب د الرښوونو په اړه او په نورو
موضوعاتو وایي ،مهم دي .هر څه چي په دي مجلي کی
موجود وی ،بايد تر پوښتنې يا انتقاد تر الندی رانشي .د
مثال په توګه ،د څښتن شاهدان په دي باور نه لري چې
خدای په عیسی مسیح سړی شوي دي .هغوي خدای څخه
په دري بڼه او فورم رد کړي دي .هغوی يوازې د څښتن
عبادت په توګه خدای مني ،عیسی مسیح او مقدس روح
ته د خدای تبعي او متکي وایي.
د څښتن شاهدان یوازي د لویانو او تنکیو ځوانانو تعمید
کوي ،ماشومان تعمید نه کیږي .هغوي د بل کلیسا تعمید
نه مني .د قربانی عبادت مراسم او ماښام ډودي په کال کي
یوازي یو ځل ده .هيڅوک نشي کوالي چي ډوډۍ او
شراب یو ځای وخوري .دا یوازې  144000کسانو ته حق
ورکول کیږي چي به په آسمان کي د عیسی مسیح سره
حکمراني کوي.
د څښتن شاهدان په دې باور دي چې انجیل ډېرو شيانو
منع کړی دي ،خو د نورو عيسويانو هغوي ته جواز ورکوي
او وساتي .د ویني او د بدن اعضاو مرسته په کلکه منع ده.
له دي کبله د مثال په توګه د څښتن شاهدان وروسته له یو
تصادف او ترافیکي تکړ مري خکه چي هغوي د ویني
اخستل منع کړی دي.

د څښتن شاهدان ستونزي او مشکالت څه دي؟
د ټولنې په کلکه له لوړي څخه پر کښته تنظیم شويدي .د ریاست نه باید اطاعت شي .نه دموکراسۍ شته،
او نه د مدیریت د پریکړو او د ټاکنو نه د غړو ګډون .په
دی توګه ،مشرانو او رئیسانو ډیر واک لري چي په پر له
پسي ناوړه ګته اخیستل کیږي.
د څښتن شاهدان ژوند به ترتیب له خوا ثابت قواعدلري .د ټولنې باید ډاډ ورکړي چې د دغو اصولو ته
احترام وشي .که څوک یی ونه کړي ،نو دا خطر يي
موجود دي چي بې برخه شي .ځينې خلک غواړي چي
داسې يو ثابت نظم ولري .خو دې په دي معنا ده چې د
څښتن شاهدان ډېر ویره لري ،چي کوم شي غلط کړي.
سړی د یو غړی په حیثیت تر فشار الندی والړ دي ،چيقواعدو باید مراعات شي او د ټولني لپاره په ښه توګه
خدمت وکي.
د څښتن شاهدان غړی که د ټولنی نه ځان خالص کړياو ووځي ،دا په دی معنا دي چي هغه ټولنی ته خیانت
کړی دي .دا په خاصه توګه د پخواني د څښتن شاهدانو
ته چي اوس غړي نه دي ،اعتبار لری او ټولنی وایی چي
د هغوی سره تماس کم ونیول شي.
زيات شمېر پخواني غړي پخپله د څښتن شاهدان ځانسره یو ځای کړی دي ،چي انتقادی معلومات د هغوي
په باري تر السه کړي .دا معلومات کوالی شي چي د
انترنت نه تر السه کړي .په ځينو ژبو (د بيلګې په توګه د
جرمني او انګليسي) ،د هغوی د تجربو په اړه کتابونو
موجود دي.
د څښتن شاهدانو د ټولو خلکو ته چې د هغوی تړاو نهلري ،جوړه کافران وایي .هغوي غواړی چي د خپل
چاپیریال سره مصروف شي او بل کسان سره کم تماس
ولري .دواړو په کار او په ښوونځي کې يې فاصلې اخلي
او په خپله چلند ژوند کوي .ماشومان او نوي ځوانان په
دی طریقي او تعریف له امله دیر کړیږی.

څنګه سړی چلند کوالی شي؟
سازمانونه چي د څښتن شاهدانو سره تجربه لری ،دا
مشوري ورکوي چي د هغوی سره اړیکي ونه نیسي او
غړیتوب باید بند شي .د ادب په توګه کله چي د څښتن
شاهدانو ته مخامخ شي ،د هغوی سره تماس رد کړي .د
هغوي سره په یوه بحث کی ګدون معنا نه لري.
یو باید پوه شي چې د جواز په اساس د څښتن شاهدان په
عامه سړکونو خپل اعالنونه خپروي ،د نورو ټولو ټولنو په
شان .خو هغوی نه شي کوالی چي د پناه جویانو ځای او
کورونو کی بی له اجازي اعالمیه خپره کړي .دوی نه شي
کوالی چي د خصوصي کورونه او اپارتمانونه ته بی بلنی نه
والړ شي .دوی نشي کوالي چي ماشومانو ته تبلیغ وکړی،
که د مور او پالر اجازه نه وي .که څه پېښ شي ،تاسو هم
له مبلغین سره استدالل مکوي .تاسو تعرضي حرکت
مکوي .د کور او یا د استوکني محل مسوولینو ته خبر
ورکړي چي هغوي وکوالی شي چي د مبلغینو مخ ونیسي.

خپروونکی خپور شوی په سره کې د روم د کاتولیک په
د آلمان او د مذهبونو د ایالتي استازی په کنفرانس کې او
د عقائدي مسایل د مشرانو او استازو په کنفرانس کې د
 ډاکټر هانسجورج همینګر: لیکوال.همکارۍ خپور له خوا
Dr. Hansjörg Hemminger

Dr. Hansjörg Hemminger ليکوال

USG Übersetzungs-Service AG ترجمه
3063 Ittigen (Schweiz)

Evangelische Zentralstelle für
Weltanschauungsfragen (EZW)
Auguststraße 80 · 10117 Berlin
Tel. (030) 2 83 95-211· Fax (030) 2 83 95-212
E-Mail: info@ezw-berlin.de
www.ezw-berlin.de
EZW-Spendenkonto
Evangelische Bank eG · BIC GENODEF1EK1
IBAN DE37 5206 0410 0106 4028 10

