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  دين د لنين له انده
  
  

 نړۍ ليد د مالتير   ټولې په اړه د ماركسيزم د د مسئلېد ماركس دا حكيمانه وٻنا، د دين. یمذھب د ولس ترياک د

 -ه ګڼي ارګانوني ارتجاع ھغهدين او كليساوې او ټول مذھبي جوړښتونه د بورژوازيھميشه ماركسيزم، . جوړوي

  . منحرفه کړي اوتحقيرطبقه ه زبېښاك نه دفاع وكړي او كارګرد چې غواړي 

 او ټولنيزه   انقالبي؛ر اړخېزه توګه په ھ، اقشاره چې د پرولتاريا پراخ- طبقاتي مبارزهو پرګنويوازې د كارګر

  . وژغوري ستم الندې پرګني په رښتينې توګه د مذھب له يوغه تر چې  کوالی شي -لورې ته کاږي آګاھانه پراتيک

 په كلكه -  چې په سوسيالستي ټولنه كې مذھب په بشپړه توګه منع كوي- انګلس د دورينګ په ظاھره انقالبي مفكوره

. په مانا ده" بېسمارك څخه ھم زيات بېسمارك كېدو" مذھب ته داسې د جګړې اعالنول له د انګلس په اند. غندي

 سره د پرولتاريا په غونډولو  او زغم او حوصلې باٻد پوه شي چې په ګوند څخه غواړي چې دا ګوندانګلس له كارګر 

  .  شيالمل  تللو دين له منځهباور لري چې دا کار به د الس پورې كړي او پوھيايي

خو په ھيڅ وجه يې ھم د ځان پر وړاندې او . ولسوسيال دموكراسۍ، مذھب د دولت پر وړاندې يو خصوصي امر ګڼ

مذھب د يو خصوصي امر په (په ھيڅ وجه يې د ماركسيزم پر وړاندې او په ھيڅ وجه يې د كارګر ګوند پر وړاندې 

  ).ولتوګه نه ګڼ

و ته محدود او ځانګړي كړو، بلكې باٻد د طبقاتي ولوژيکو تبليغات ـ ايدئانتزاعي د مذھب پر وړاندې مبارزه نباٻد

نن ورځ د مذھب تر ټولو .  دي، تړاو وركړووچولمشخص پراتيك سره چې موخه يې د مذھب ريښې د غورځنګ 

 د ه وړاندې ځواكونو پبی واګي د   او د پانګې کې ټولنيز ستمپه ھغه  ولسونو باندېژورې ريښې پر زياركښو 

 او ې او زلزلې ناتوانۍ كې نغښتې چې ھره ورځ او ھر ساعت د ھرې بلې غېر عادې پېښې لكه جګړھغوى په

  .  پر عادي زياركښو انسانانو تپيدردناکه او غير انساني کړاونهداسې نورو په پرتله په كراتو بد او 

 د عمل د ھغه   چې  ځكه،بی واګه. ځواك له ويرېد بی واګې ، د پانګې "خدايان د ويرې له امله رامنځ ته شوي"

تصادفي  ،ناڅاپيپه  ؛ دى او پرولتاريا او واړه مالكين د ژوندانه په ھر قدم كېوړ نهلخوا د وړاندوينې ي پرګنو ولس
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 په واقعيت كې ھم او غير منتظره ديوالي کيدو او د ولږۍ له امله په سوالګرۍ او دريوزګرۍ او بدلمنۍ ګواښي او

  .داسې كوي

 پورې ونوكي ځواكناو ويرانوالې بې واګي ، د پانګوځپل شوی پرګني د اجباري كار له امله والېنګتر ھغه چې د پا

ې متحد، متشكل او د برنامې سره سم، دا رٻښه  کړي نه وي چ پخپله زده ې پرګنو چې دپورېتړلي وي، تر ھغه 

  ښوونيزه رسالهر ھغه مھاله ھيڅ ډول  په آګاھانه ډول سره، په ھرې بڼې كې له منځه يوسي، تواکمنتيايعني د پانګې 

  . د مذھب له السه وژغوريپرګنينشي كوالى دا 

ګرو پر وړاندې د استثمار ک د زبېښايعنې: دندې تابع وي اصلي دد سوسيال دموكراسۍ آتئيستي تبليغ، باٻد د ھغې 

  .پراختيا طبقاتي مبارزې ولسونو دشوو 

منځه وړل، د دې قشرونو طبقاتي ه  لاعتقاداتو قشرونو مذھبي و ځانګړ د يعنې د پرولتاريا،تيوريك تبليغولزم د آئتي

 او نسبي يو مطلق بريد ته د په مانا ده، ي فکري طرز ديالكتيك د غيرمبارزې د برياليتوب له بھير او شراٻطو څخه، 

 له يو بل ، کېته واقعيت ش يوهپه داسې څه په قھري ډول د جال کولو په مانا ده چې  د  مانا لري،بدلولبريد د  متغير

داسې انګېرو چې د يوې ځانګړې سيمې او يوه :  يوه بېلګه وړاندې كوو.تړاو لري ډول نه غوڅيدونکي  په سره

 ْمسلما چې باندې تجزيه کيږي ًځانګړي صنعت پرولتاريا د سوسيال دموكراتانو په يوه نسبتا پرمختللې آګاه قشر 

 چې ال د كلي او كليوالو سره تړاو لري، په خداى باور  قشروه وروسته پاتې او د كارګرانو په ي-دي ھم انآئتيست

 كارګري مسيحي اغېزې الندې دي او په فرض سره يوه مستقيمېلري، كليسا ته ځي او ان د كلي د روحانيونو تر 

په داسې . ې ده او بيا ھم فرض كوو چې په دې سيمې كې اقتصادي مبارزه يوه اعتصاب ته رسېدل. اتحاديه جوړوي

ماركسيست دنده لري چې د ھر بل څه په پرتله د اعتصابي غورځنګ برياليتوب مھم وګڼي، په دې يو حالت كې، 

كړي او په قاطعيت سره د دې انشعاب پر وړاندې مبارزه ومبارزې كې د كارګرانو د انشعاب پر وړاندې فعاليت 

د  نه ؛پړه توګه بې ځايه او ښايي زيانمنوكى ھم وي كوالى شي په بش تبليغپه داسې شراٻطو كې آئتيستي. وكړي

اچونې د لنډاکه مالحظاتو له د وروسته پاتې اقشارو په منځ كې د ويرې انتخاباتو بايللو او داسې نور شيانو په اړه 

 سل  بهد آتئيستي تبليغاتو څخهيوازې  پانګونې ټولنې كې په د طبقاتي مبارزې د پرمختګ له نظره چې ېبلكامله، 

يو آتئيست مبلغ، په داسې .خوا ته راجلب کړي په مسيحيت معتقد كس د سوسيال دموكراسۍ وکړای شيښه  ځله

 چې  وي، چې غوره ھيله يې دا ده  ھوارههكشيشانو او روحانيونو الرد ھغو حاالتو او په داسې شراٻطو كې، يوازې 

پر سر سره  يا نلرو ، پر خداى د باور لرو شيسره نژدې پر سر  کې د ګډوناعتصابپه كارګران د دې پرځاى چې 

 موعظه كوي، په واقعيت كې له كشيشانو او ېجګړ د  د خداى پر وړاندې  په ھره بيهيو آنارشيست چې. جال شي

  ). تل له بورژوازۍ سره مرسته كويپه حقيقت کې ھماغسې چې آنارشيستان  (کويبورژوازۍ سره مرسته 

ي د مذھب دښمن وي، خو يو ديالكتيك ماترياليست، د مذھب پر وړاندې مبارزه په يو ماركسيست باٻد ماترياليست يعن

 نه ترسره كوي، بلكې ھغه په  شان وي ډول چې تل يويتيوريكپه  يوازې   تبليغ پر بنسټ اوآبسترهد انتزاعي او 

ولسونو ته  ال  په ھماغه ډول چې په واقعي عالم كې ترسره كېږي او -  د طبقاتي مبارزې پر بنسټمشخصه توګه

يو ماركسيست بايد وكوالى شي د يوه ځانګړي موقعيت ټول .  ترسره كوي-  وركويتعليم زيات او په ښه ډول 

تغيير  او متحرکدا بريد نسبي، (اړخونه په پام كې ونيسي او تل د آنارشيزم او اپورتنيزم تر منځ بريد وپېژني 

  ).  دىمنونکی

 

 


