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 په اروپا کې د دين و سياست تاريخي ــ ټولنپوهنيزه ارزونه

  دوهمه برخه
  

  رومي دينواکه امپراتوري 
نګ  » روم «  شمال لوېدي لوري ته تر مسيحي کالشمېره نېژدې اووه سوه کاله وړاندې د يوناني انتيک تمدن تر

ۍ په تاريخ کې د يوه نو ه واک په  يدن ند شو  ب ر   . را
تيا سياسي اړخ د روم د تاريخي ډبرې  په بنس کې يې د يونان که چې د تمدن. پې دی   ترمدني هغه ان

وول ت کې يې هم اې ايه د ارېستو او اپالتون شوې وې او په سياسي جوړ سياسي نظريات له تيورۍ  تر يوه 
ۍواکمني  دغه. پراتيک ته را وېستلي ول  ۍ مسيحي تر لوم  آسيا، منځني ختيزو  پر اروپا سربېره تر لويديزه پې

واکمنه امپراتوري شوه  ژبو ، دينونو او داسې نورو کلتوري  هغې کې د بېالبېلو په. شمالي افريقا پورې وغځېده او 
روپونه تر ولکه الندې راوستل شول  تونو خاوند اتنيکي  ۍ کې د دومره لويې. ارز د  مکې او پر هغې په يوه ک

ران کار وو    . بېالبېلو مېشتو ټبرونو اداره يو 
ی وېره کاروله ه لوم ې درلودې  دغې وېرې.  رومي امپراتورانو د دې چارې د پر مخ بېولو لپاره تر هر  . دوې ب

ۍ يې له رومي خدايانو وېره وه يو راهيسې يې په ټولنيز شعور کې لوم ای نيوالی و چې له پې او کيسر د  ودوديز 
ي روهمن وي  چې هرومرو د روم ول امپراتورۍ اوسېدونکي اړ ک چې د  دويمه يې دولتي وېره وه.  پر خدايانو 

د کيسر په الس کې ) دين و دولت(د وېرولو دغه دواړه سازمانونه . زور خپرول کېده  په پوځ و ژاندارم وسله وال
  . ول

خداييز سيستم منل شوی  تر واک» لمر « کې د  تيولوژۍيونان په  مصرو انتيک د لرغوني چې هماغسې الندې 
ی وو ل کېدل ؛ په رومي» زييوس « او بيا  ») رې(د خدايانو پاچاه امون«  او لوم تيولوژۍ کې  ستر خدايان 
کارندې هرې هم ې او  ی ته پې ان يستا او فلورا دکرکيلې خدايان. وو  شوی يو خدای  . ول  پروسېرپينا،سې
و کې په مارس. تورا دولتي چارې سمبالولې ما کر مرستندوی وو ج وېستا د . ساتنه کوله  د ورونو ژانوس. د ل

ې  اور لپاره ت کاوه ، کرنيزه يېبره يې پخوله )ژيوپيتر ( وه او لمرخدای  شوې ان او د ټولو خدايانو له  وور
ل شوی وو  ای پاسه   . ورک

ت وده  ي  له يوناني هغوی سره د ورته کوله ، لرغوني رومي خدايانهله چې د روم خدايي جوړ والي له مخې همرن
اوه له شول او رومي دين ه  کې د تېريدلو په ترڅ هيلينيستي پ الياته را ( ايتروسک . يوناني ميتولوژي خپله ک اي

ې سازم هم) کوچېدلې ډله  ان ه په دغه بهير کې خورا اغېز ناک شول او دولتي دين ته يې  ه ورک دغه . اني ب
واک له سياست سره وپېيه او لوړپوړيو چارواکيو د ژيوپيتر ،مارس او نورو خدايانو د لمانځنې او  اغېز د خدايانو 

  . پرغاړه واخيستې هغوی ته د قربانيو د سنبالولو چارې
خداييز سيستم  ٢٠۴له همدغه المله پر . ه ای ورکول کېد کې د اړتيا له مخې پرديو اغېزناکو خدايانو ته دروم په 

ل د کوشن اسيا د خدايانو مور  ی  دي کال لوم   .په روم کې ومنل شوه ) کېبېلي ( مخزې
ي مزدکونه جوړشوي ول د کيسر ان و ، افکارو او د واکمن برکتي کولو  ې چې  د واکمن په کلونو کې د هغه د 
ندونه او زبات هم په ک ولس تينول سو   ).۶(ې کاوهکيسر ته د رې

روهمن ول چې د دوی خدايان په تېره لمرخدای  وک و  هغومره اوچت) ژيوپيتر ( روميان  واک لري چې هې
ه واک دوی اړوېستل چې په ستونځو کې مرسته دغه.  دي يې سيال نه هې ؛ ويې  وغواړي ترې بيساري اټکلي 

يو ت دا جشن د مسيحيت. ستايي او هر ژمی يې په لوی جشن ولمانځي  ه ر لوم ای هم په پخوان ب   . وو  پر 
لورمه پاپ ه پر وونه وک ۍ د پخوانيو دينو او دودو د هېرولو او ډوبولو په موخه الر اخوا دې  تر دې چې پې
ې دغه په  د رومي تيولوژۍ دغه لرغوني جشن وروسته دې تر.  شي  ولمانځل نامه په ورځ د مسيح د زې ور

  .ای ونيو  په نامه »کرېسمېس «ه د چوکاټ کې په بله ب مسيحي
و  دولت ته کېدل او په همدې پلمه په رومي دين کې خدايان د واکمنو په وجود کې مجسم د مصري فراعنه وو په پې

ه ورکول کېده لې ب   .  خدايي سپې
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ې ته له سياسي پلوه) ژيوپيتر ،جونو ،مينېروا (د دولت درېيو ساتندويو خدايانو  تې وه ور پاملرنه ان  او
تنه کېده  په او   . ټولنه کې يې دلمانځنې کلکه غو

ه کې چې خدای به يې نه ورته درلود ؛ د مرستې او مالت د الس ته ور وړلو لپاره د  ې پې ان روميانو په يوه 
ايول ه ، تر درېيمې مخ.  نورو دينو خدايانو ته مخ ور اړاوه او هغوی يې په خپل دين کې ور ې تو ان دې په  زې

ندی شو او په ترڅ کې يې ۍ را وروسته دا دود  ځينه خدای  پې ا  هم په خداي ومنل شوه ) ميترا( د اريانا د ر
)٧.(  

دغه فاکتور پر دين د . دولت پوهېده چې د رومي ټولنې د ژوندانه په هره برخه کې د خدايانو اغېز خورا جدي دی 
ني  ه او د هغه د لوم له دولت تکيا ال کلکه ک ه يې ور وب واک ب په دغه ل کې دولت دا . پلي کوونکي او ساتونکي 

ي ارنه وک ای کېدلو هر اړخيزه    .دنده پر غاړه واخيسته چې د بېدين مخه ونيسي او د لمانځنو او ديني چارو د پر 
انو لي امپراتورانو چې پر خدايانو د ټولنې کلک باور ليده،له هغوی سره يې په بېالبېلو پلمو  نه وپېيل او خدايي ــ سپې

ل  رونه يې خپل ک راغی چې له  او دا باور منځته نومېده» خدايي واکمني « رومي امپراتوري  سره، له دې. کر ک
ري دي واکمن تر ټولو اسانه  نوموړی باور د سياسي.  کيسر سره مخامخ خدايي مرسته او مالت مل

ونو يېوه چې له ډېرو کورنيو  بيمه سايکالوژيکه يي چې رومي کيسر د مصري .  شو  ژغورالی وا دا ټکی را
  فرعون يو تاريخي تکرار او رومي 

ه په دغه سيستم کې دين و سياست. امپراتوري د بې اهرامه فرعونانو دينواکي وه  د دولتي  په 
رخونه ماشين   . ساتنه کوي يو د بل واکمن د پياوړتيا په الر کې  تاووي او د کيسر د  

ت ی دی رومي واکمن پوهېدل چې دين يې د سياسي واکمن د پاي او په کار ده چې  په بهير کې تر ټولو اغېزمن لو
ې او مالت په الر کې خورا جدي ول او له هر هغه چا . کلکه ساتنه يې وشي  تونو د نن دوی د دود شويو ديني ارز

تونه  نوونکی جزايي چلن کاوه چې دغه ارز کارېدل يا يې د هغوی د له منځه وړلو  ورته بابېزهسره يې زړه بو  
ه کوله ه له  د امپراتورۍ دا وينا.  ه ي هغو عکس العملو ال ندې ر يو  چې د يهودو او بيايې د مسيحيت   په لوم

کاره کول  يو کې د مسيحي مېسيونرو پروړاندې  شمېر مسيحي . پې يو کې امپراتورۍ  په دغو پې
ک مېسيونران د   چې اوږده موده باوره کول بې زاړه دينونه دودولو سره هغه په) مسيحيت (ه دوی د نوي دين ووژل 

ت لپاره د زړو . وي  واکمن ستنې پرې والړې وروسته چې مسيحيت پراختيا ومونده ، همدغو واکمنو د خپل پاي
ولې ور واچولې  ی خوشې ک او د نوي هغه ته يې من   . بېواکه شويو دينونو پ

نې او واکساتنېدغه يي چې واک ه را ت درلودالی او له  تاريخي ــ ټولنپوهنيزه زده ک ټولنيز  تل ستراتيژيک ارز
  .شعوره د هغه په الرکې تاکتيکي کار اخيستل شوی دی 

ونو والړه په هغو ټولنو کې چې د شعور ستره برخه ۍ په ديني ميکانيزم کې تر  پر ديني بنس وي ، يو شمېر سياسي ک
ۍ به . خپلې ستراتېژۍ ته رسېدالی شي  په اسان سره نپېيلو وروستها دا هرومرو نه ده چې سياسي ــ ديني ک

روهمنې وي لکه د تاکتيکي مانور  چې چې کوي، خو دا هرومرو ده يې  يادونه يومخيزې هماغسې پر يوه دين 
ان  به ترڅ کې په يي چې د دين تر ټولو غوره  ديني ټولنې ته  ل شي  داسې    .خواخوږي و

وو بنس په سياسي تياتر کې د دغو لوبو کلک پر دواړو  دوی د طبيعي او مسيحي دينواک.  رومي امپراتورانو کې
ېجونو نو پر اوږو سپاره زره کاله د ناخبرو نېژدې دوه ه ولوبېدل او تر دواړو پردو الندې س   .ول  پر

   
 د مسيحيت منځته راتګ و پراختيا 

نده او خپلواکپال  راتورۍ لهرومي امپ  نو درنې ماليې ټولولې؛ وينځې او مريان يې نيول؛ خو نيول شويو سيمو او پر
اوي تورنول ې په سرغ ې او خو پل ؛ واکونه يې د خدای له پرېک رنګ سزاوې يې ورکولې؛  يې ؛زندانو ته  رن

  . يې اچول او په ډبرزړي چلن يې وژل 
وليول دغه ترخه او زورواک چلن تياوې وزې   . ه ، بېوزلي،ناپوهي او راز، راز ټولنيزې نيم

تنه   په شرايطو د ژوندانه نوموړيو ناوړه ټولنيزو ، سياسي او اقتصادي ن غو تون بي بهير کې د يوه نويوالي او او
  . کوله 

تون ډېر سخت وو  اپ. له سياسي پلوه دا راز او ت په کلکه  ه او جرړې يې ور که چې امپراتورۍ هر ډول خو
ۍ . وېستلې  دې پې ۍ مخزې ه ،پر لوم نګ »سپارتاکوس «د ساري په تو په ډېره اتلول د مريانو د خپلواک غور

ونه زره خپلواکپال يا په  ون لس ايه پر مخ هم والړ ، خو د وسله وال پوځ په زور د هغه په  رامنځته ک او تر يوه 
  .زړول شول تورو اوغشيو په کې ووژل شول او يا هم پر صليبونو و

نو کې يې د مخامخ  کېل شويو پر ې او په  پې خپرې ک د زورواک دغه راز ترخو اغېزو په ټولنو کې د نهيل 
واک وواژه  ون  نو په زړونو . غبر ۍ د ناوړه او نا انساني چلن پر وړاندې يې د پر خو هغه کرکه چې د واکمنې ک

ې په تېرېد لو سره وده هم کوله  د هرې چې ال يې وته ونه ای نيوالی وو ؛ نه يوازې له زړونو کې په دغه ل . ور
ي) مېسياس(يو داسې ژغورونکی  به له اسمانه کې يهودو هيله درلوده چې خدای د  چې دغو ټولو ناخوالو ته را ولې
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دي  پای ټکی لتيا بې باوره . کې وکاټ په چ ول او د خپل دين دوی تر بل هر چا د رومي امپراتورانو پر سپې
تياوې هغه يې کې ان انته منالی خدايي  ې نشوې چې واکمنو  له دوی  همدغه ټکي د نورو په پرتله. وې  غوره ک
واکمني د نسکورولو وړ ده او  او دا باور يې ورپياوړی کاوه چې دغه د سياسي شعور په وده کې مرسته کوله سره
اکې يو شم.  نه کوي يې ساتنه خدای يو د خپلواک هلېځلې کولې د همدغه باور په ر   . ېر يهودي ک

ان په اړه ارنه  د روم امپراتور د  ې  ان ورول او تر  پل،  والي پوهېده او تل يې  رن د هغوی پر فکري 
  .يې ساتل  الندې

اک ،اختناق وړاندې دوه زره کاله ه له پاسه کېالک ، زبې ې ،بېوزل ،مرييتوب ، و استبداد تر تورو  د ول
او پيل شو ورېځو او د هېرودوس د واکمن پر مهال په . الندې د تاريخ يو نوی پ ندونې دغه پ ر بيت لحم «د بايبل 

ي  کې د عيسا مسيح» ېدنې سره ت دوی ال . په دغو ليکنو کې راغلي چې د عيسا مور مريم د يوسف نجل وه. له زې
ه  انې ک لې اروا هغه دوه  ی نه وو چې سپې ه يوسف چې. واده ک ه يې وک  اخالقي آرونو ته ډېر ژمن وو ؛ پرېک

نه ورسره وه . چې دغه کوژده وشلوي  که چې د مريم د سپکېدا اندې تل  ه غو يوسف په همدغو . خو دا يې په پ
ه : چورتونو کې ويده شو او په خوب کې يې ماليکه وليده چې ورته ويې ويل ه . له مريم سره واده وک ې د هغې په 

لې اروا دی کې کوشنی  ېد عيسا . له سپې دې) ژغورونکی ( چې وزې ناهو . نوم به پرې کې هغه به خپل قوم له 
  . وژغوري

ه او کور ته يې راوسته  تنه يې مريم واده ک خو تر هغې چې . يوسف چې له خوبه را وي شو ، د ماليکې په سپار
اوه ، ور سره مالست نشو    .هغې خپل زوی وزې

ي ، خو په تيولوژيکي چوکاټ کې يوه منل سره له دې چې د  ه په بيولوژيکي قانون کې نه را ېدنې داسې پې زې
ي او منطق يې دا دی چې  ل کې ه  ای شي « شوې پې ه ک   .» خدای هر 

ي  روهمن دي چې خدای د انسانانو د ژغورنې لپاره خپل زوی ) ٨(مسيحيان عيسا د خپل دين خدايي سرچينه  او 
ۍ ته ناه الس ووژل شو ؛ ورسره انسانان  را واستاوه او همدا چې د روميانو پهعيسا ن پاک شول او  هم له ميراثي 

  . والړ  هغه بېرته اسمان ته
ونکي وايي چې رومي امپراتورۍ يوازې له سياسي المله عيسا و واژه ې ول چې د  که ورته ويل شوي تاريخ 

مکنيو پاچاهانو تر بري وروسته په خپله پاچاه شي) ٩(کيسري واک پر وړاندې سياسي پارونې کوي  . او غواړي پر 
ای واښ پې ک وله چې شکمن يهود به د امپراتورۍ پر وړاندې کوم  روميو د عيسا د . شي د غه ټکي دا وېره زې

و يې  وه چې له د دې ليکنې مانا دا . پرې ليکلي ول » د يهودو پاچاه « صليب له پاسه يوه دړه زړولې وه چې په ملن
ول شوې  ردې هيلې پر صليب و ت د يهودو د خپلواک  ې سره جو   . دې پې

ېدلي چې هغومره هغه په  ي مسيحيان د عيسا په اړه دومره ډېر غ ندونو کې دا هم ويل شوي چې لوم ر په دغو 
ېدال نه وو  ان په اړه غ ۍ وروسته چې د ) . ١٠(خپله د  ي چې نېژدې نيمه پې د ليکنو په » پاولوس «له دې جوتې

ه  ت د عيسا و ه چې د ) شخصيت(ون بايبل ليکنې پيل شوې؛ ليکوالو يې په خپل نو ه يې وک وده او ه خدايي و
ه ي  يې سايکالوژيک اغېز نوي دين د سرچينې په تو   . پياوړی ک

ه ټولنيزو شرايطو سربېره مسيحيت د عيسا د کاريزما پر بنس په داسې يوه چاپېريال کې منځته راغی چې پر ناوړ
و . دين نه ليدل کېده  دوديز خدايان زاړه شوي او په سيمه کې يو پياوړی ،يوازېنی او ډېر منلی دا مهال يهود هم پر 

  . ډلو وېشل شوي او په خپلو کې سره وران ول 
نی ژوند له نهيل هم چلن زورواک وسپنيز د امپراتورۍ نو ور کېل شويو او اسکېرليو پر ی وو   سره مخامخد  ک

مکې نيولې او تر سختو نا انساني شرايطو الندې يې په مريانو د .  رو  زورورو فيوډاالنو هره ورځ له کمزوريو بز
نې د کار موندلو لپاره مخ پر . متروکې په زورکرلې  ارۍ کچه پورته تله او تشالسې پر له دې سره په کليو کې د وز

ارونو د کوشنيو مانوفاکتورو غې دومره ارته نهدا چې ها. ارونو ورشېوه کېدې  دغو  وه چې غه مهال د 
ارو ته بېشمېره داي پرته بله الر نه ور پاتې کېده  وز ای شي نو له    . کار ورک

ون ته د شتمنو او بېوزلو تر من ارت ټولنيز واټن ول هره شېبه نشتمن انسانان پا د شتمن پوړ په  خو امپراتورۍ.  ه
ي ول ؛ په هر اړخي ی وو ؛ په وسلو يې سمبال ک ای ورک نو يوه شمېر ته په پوځ کې  ز مالت له همدغو بېوزلو پر

پلو کار يې ترې اخيسته ون د  ه پا ه يې ماړه ساتل او د هر رن   . ې
تر . تنه کوله ډاډ د را پنځېدلو غو د هيلو او اروايي او په ژوندانه کې ټولنيزو شرايطو د يوه فکري نويوالي دغه راز

روهمن وموندل چې په  مسيحيت همدغو ترخو شرايطو او کلکو دولتي مخنيويو الندې د پاولوس غوندې سرسپارلي 
ه يې نوی دين  ۍ تر سوريې، کوشن اسيا،يونان ، شمالي افريقا، ايتاليا، اسپانيا او  )مسيحيت(پ پر يومه او دويمه پې

  . فرانسه پورې وغځوالی شو 
يو د مسيحيت د ی د بېوزله ډېر ه لوم کې ودې او پراختيا ټولنپوهنيز المل دا وو چې تر هر  د ) اکثريت(  چ

ېد  ر تونو ستره. پاملرنې وړ و مسيحيت د شتمنو او واکمنو پر . بېوزلي او مريان ول  برخه دا مهال د ټولنيزو جوړ
ېدلی ؛ تلوړاندې د همدوی خوا ونيوه او وويل يې چې عيسا په بېوزله چاپېري ی  بېوزل کې يې په ال کې زې ژوند ک
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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. رمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان ج
 maqalat@afghan-german.de 

همدا راز يې د ټي پوړ د ډاډېينې لپاره وويل چې جنت ته د يوه . وو  او د بېوزلو او رنځورو پلوي او خواخوږی
ی اوښ هماغومره ستونځمن دی لکه شتمن ورتګ ي  يو بارک   ) .١١(چې د ستنې له سوري تېرې

ار درل نيو مسيحي ټولنو ټين رده ټولنه ود چې شتمنيلوم تنه کوي  ووېشل شي او خدايي  دې پر  چې  عدالت غو
  . يو راز الس رسی ولري  ټول دې هغې ته

ندونې بېوزله پوړ ته پرزړه پورې وې  ر دوی ليدل چې پخواني دينونه يوازې د زورورو تر شا والړ ول او تل . دا 
و ساتنه کوله ،خو مسيحيت يې د هغوی نګ والړ دیله شتمن  د  ورېدليو تر    . مخ اړوي او د 

يو ترمن اړخ د مسيحيت بل غوره انساني ونه کلن  زېری يې د برابرۍ دا وو چې د و  مرييتابه د   راوړ او د زر
نې خپلمنځي مينې ، زړه .او مخنيوي غ يې پورته ک  دود د غندنې وراسته شوي ټولنيز ـــ اقتصادي دغه دين پر

ای يې ۍسوي او خواخوږ نې ، زغم و تېرېدنې ته وربللې او د کرکې او رخې پر  تو ته د ب وده  اخالقي ارز
رد سره هغه آرونه . ورکوله تنه کوله او واکځپليو او  دا  ول چې واکمنو ترخو ټولنيزو شرايطو يې کلکه غو

نو خپله اروايي هوساينه ني ژوندانه ارمانونه په کې ليدل  اسکېرليو پر د مسيحيت   همدا المل وو چې.او د ور
مکه الندې د مرييو او د ټولنې نيو جرړو او وليو تر که وده او پراختيا ومونده  په بېوزله لوم   .پوړ کې چ

ت نوې الرې چارې يې دا هغه کلونه ول ولې  چې رومي امپراتوري کمزورې شوې او د پاي     .ل
ير شو »کونستانتين « کيسر  ې په ترڅ کې  ار و مخنيوي سره ، سره  چې لهد همدغې ل بيا هم   دومره کلک 

تلی دين جوړ شوی او دومره  له ای  په دين سره وپتيله چې له دغه ده. ډېر پلويان يې موندلي دي  مسيحيته يو غ  يو 
ه پراخ يوه  له به کېدلو کې نيز مالت ه  شي او په  برخمن پر زنده ستنې به دې تو ای شي بيا کلکې ک د امپراتورۍ ل

ه يې پر .  نګ د هغه ازادي  کال مسيحيت٣١٣په دې تو «  کال کيسر ٣٩١پر  او وروسته  ومنله او د نورو دينو تر
ردې امپراتورۍ د دولتي دين په نامه»  تيودوسيوس   ).١٢(وپېژانده  د 
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