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 د افغانستان انقالبي سازمان: ژباړه

  ٢٠١١ سپتمبر ٢۵

  

 

  *دين د لنين له انده

  

 نړۍ ليد د  ُکلي په اړه د ماركسيزم دې د مسئلد ماركس دا حكيمانه وٻنا، د دين. ی ترياک دونومذھب د ولس    

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

 او ټولنيز آګاھانه  اقشار په ھر اړخٻزه توګه انقالبيه چې د پرولتاريا پراخ ـ طبقاتي مبارزهو پرګنويوازې د كارګر

  . وژغوري ستم الندې پرګني په رښتينې توګه د مذھب له يوغه تر چې ته کاږي ـ کوالی شيلورې  پراتيک

 په ه ګڼي ـ چې په سوسيالستي ټولنه كې مذھب په بشپړه توګه منع ـ د دورينګ په ظاھره انقالبي مفكوره،انګلس

  مانا په" بٻسمارك كٻدوبٻسمارك څخه ھم زيات" له اعالن داسې جګړې  د مذھب تهفکر،د انګلس په . كلكه غندي

 سره د پرولتاريا په زغم او حوصلې پوه شي چې په دا ګوند بايد په دې څخه غواړي چې ګوندانګلس له كارګر . ده

  .  شيالمل  تللو دين له منځهباورمند دی چې دا کار به د الس پورې كړي او پوھياييغونډولو  او 

 خو په ھيڅ وجه يې ھم د ځان پر .چاره ګڼله خصوصي هود دولت پر وړاندې مذھب ي به سوسيال دموكراسۍ،

 ېمذھب د يو(وړاندې او په ھيڅ وجه يې د ماركسيزم پر وړاندې او په ھيڅ وجه يې د كارګر ګوند پر وړاندې 

  ).له په توګه نه ګڼچارېخصوصي 

 كړو، بلكې باٻد د همنحصر او ه محدودپورېو  ـ ايدئولوژيکو تبليغاتانتزاعي د مذھب پر وړاندې مبارزه نباٻد

  .  دي، تړاو وركړووچول ريښې  د پراتيك سره چې موخه يې د مذھبله ځانګړيطبقاتي غورځنګ 

 بی واګيد   د پانګې اوټولنيز ستمپه ھغه  ولسونو باندېنن ورځ د مذھب تر ټولو ژورې ريښې پر زياركښو 

ر ساعت د ھرې بلې غٻر عادې پٻښې لكه  د ھغوى په ناتوانۍ كې نغښتې چې ھره ورځ او ھه وړاندېځواكونو پ

 پر عادي زياركښو دردناکه او غير انساني کړاونهبد او زرھاو چنده  او داسې نورو په پرتله په ې او زلزلېجګړ

  . انسانانو تپي

 د ھغه   چې  ځكهبی واګه،.  څخه ويرېلهځواك د بی واګې ، د پانګې "خدايان د ويرې له امله رامنځ ته شوي"

 ، ناڅاپي؛ دى او د ژوندانه په ھر قدم كې پرولتاريا او واړه مالكين وړ نهلخوا د وړاندوينې ي پرګنو لس د وعمل
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 په واقعيت تصادفي او غير منتظره ديوالي کيدو او د ولږۍ له امله په سوالګرۍ او دريوزګرۍ او بدلمنۍ ګواښي او

  .كې ھم داسې كوي

 پورې ونوكي ځواكناو ويرانوالې بې واګي ، د پانګوځپل شوی پرګنيه  د اجباري كار له املوالېتر ھغه چې د پانګ

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

 رسالهښوونيزه  په ھرې بڼې كې په آګاھانه ډول سره له منځه يوسي، تر ھغه مھاله ھيڅ ډول واکمنتيايعني د پانګې 

  . د مذھب له السه وژغوريپرګنينشي كوالى دا 

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

  .پراختيا طبقاتي مبارزې ولسونو دشوو 

منځه وړل، د دې قشرونو طبقاتي ه  لاعتقاداتومذھبي د  قشرونو و ځانګړ د يعنې د پرولتاريا،تيوريك تبليغزم ئيتد آ

 يو مطلق بريد ته د ښکاره کوي؛ ي فکري ډول ديالكتيكغير،  جالمبارزې د برياليتوب له بھير او شراٻطو څخه

 ، کې شته واقعيت يوهپه داسې څه په قھري ډول د جال کولو په مانا ده چې  د مانا لري،بدلولبريد د  متغير او نسبي

داسې انګٻرو چې د يوې ځانګړې سيمې :  يوه بٻلګه وړاندې كوو.تړاو لري ډول نه غوڅيدونکي  په رهله يو بل س

چې باندې تجزيه کيږي  آګاه قشر ي يوه ځانګړي صنعت پرولتاريا د سوسيال دموكراتانو په يوه نسبتاً پرمختلل داو

 چې ال د كلي او كليوالو سره  قشره پاتېد كارګرانو په يوه وروستھمدا ډول  او -دي ھم آتئيستان څرګنده ده چې

 اغٻزې الندې دي او په فرض مستقيمېتړاو لري، په خداى باور لري، كليسا ته ځي او ان د كلي د روحانيونو تر 

 پهاو بيا ھم فرض كوو چې په دې سيمې كې اقتصادي مبارزه .  كارګري اتحاديه جوړويمسيحيسره يوه 

ماركسيست دنده لري چې د ھر بل څه په پرتله د اعتصابي غورځنګ يو  كې، په داسې حالت. اوښتی دهاعتصاب 

په كړي او وفعاليت په قاطعيت سره برياليتوب مھم وګڼي، په دې مبارزې كې د كارګرانو د انشعاب پر وړاندې 

شپړه توګه  كوالى شي په بآتئيستي تبليغپه داسې شراٻطو كې .  د دې انشعاب پر وړاندې مبارزه وكړيقاطعانه ډول

د وروسته پاتې اقشارو په منځ د انتخاباتو بايللو او داسې نور شيانو په اړه  نه ؛ى ويونکك  زيانمنانبې ځايه او 

 الې پانګوپه پرمختګ له نظره چې  واقعي د طبقاتي مبارزې دېبلكاچونې د لنډاکه مالحظاتو له امله، كې د ويرې 

په مسيحيت معتقد كس د سوسيال په پرتله سل ځل ښه کوالی شي و تئيستي تبليغات د يوازې آټولنې كېمدرنې 

كشيشانو او د ھغو آتئيست مبلغ، په داسې حاالتو او شراٻطو كې، يوازې  يو. خوا ته راجلب کړيدموكراسۍ 

 لپاره  کې د ګډوناعتصابپه چې كارګران د دې پرځاى چې  وي، چې غوره ھيله يې دا ده  ھوارههروحانيونو الر

د خداى پر  په ھره بيه يو آنارشيست چې.  جال شيله يو بل نهپر سر  يا نلرو  شي، پر خداى د باور لرودېسره نژ

ھماغسې چې (کوي موعظه كوي، په واقعيت كې له كشيشانو او بورژوازۍ سره مرسته ېجګړ د وړاندې

  ). تل له بورژوازۍ سره مرسته كويپه حقيقت کې آنارشيستان 

 خو يو ديالكتيك ماترياليست، د مذھب پر وړاندې مبارزه ؛ يعني د مذھب دښمن وي،رياليستيو ماركسيست باٻد مات

 بلكې ھغه په . نه ترسره كوي شان وي، چې تل يوي تبليغ پر بنسټ، تيوريكمحض  اوآبسترهد په انتزاعي او 

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

يو ماركسيست بايد وكوالى شي د يوه ځانګړي موقعيت ټول اړخونه په .  ترسره كوي-  وركويزيات او ال ښه تعليم

  ).  دىتغيير منونکی او متحرکدا بريد نسبي، (نيزم تر منځ بريد وپٻژني وپام كې ونيسي او تل د آنارشيزم او اپورت

  ګڼه کې د لنين د خپره شوې مقالې ځينې برخې ۴۵ پرولتاريا په  نيټه کې د١٣ کال د مې مياشت ١٩٠٩د *

  


