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   تبليغ ډير  اوترويجډير 

   ميشتر.ای

  څخه  د کمينترن له اسنادو

  ولي  :ژباړه

پوځي قطعاتو او د مالي ځواک او حکومتي  او قوانينواو تراستونو، د خپلو محکمو، پانګوالي يوازې د خپلو بانکونو 

انګوالي ھمدا ډول د دې واقعيت پر اساس حکومت کوي چې د تبليغ او پ. دستګاه له الرې   خپله واکمنتيا نه ساتي

تابونه او ورځپاڼې، ښوونه او تعليم او روزنه، علم او ھنر، ک.  نا محدوده وسايل او امکانات لريترويج لپاره تقريباً 

 دا ټول کوښښ .ريقويټول ھره ورځ د واکمنې طبقې عقايد د ولسي پرګنو په ذھنونو کې تز  دا،تياتر  اوراديو، سينما

 تر بريد الندې يې ، کړي يې منحرف،زيارکښو زړونه او ذھنونه خپل لورې ته راوکاږي  ځپلو ستمدکوي چې 

 دې د. ی د درجې پورې تيز کړینھايي دا تبليغ تر ۍفاشيستي ديکتاتور. ندې يې راولي خپلې ولکې الترونيسي او 

بد آوازه موسيقي په ه ھم خپله او فاشيستي تبليغي وزارتون غږوي ه په ھمغږي توګه يو آوازټول سازونديكتاتورۍ 

  .اوچت غږ وھي

ھغوې . دښمنانو تبليغ او ترويج ته کم ارزښت ورکړيخپلو   دزموږ ډيری ملګري په خطرناک ډول ليوالتيا لري چې

 دا  کې دقيقاً  د پوھيدو توان نلري چې په اوسني شرايطوموضوعد تبليغ او ترويج چارې ثانوي ګڼي او د دې 

 د په ورځني توګهدا د کمونيستي ګوندونو يوه ټاکونکی دنده ده چې . ډيره شديده او متمرکزه پاملرنه غواړي موضوع

 ھغه فاشيزم چې د ھر ډول ښکاره او ي،اشيزم په وړاندې مقابلې ته ودريږعقايدو په تبليغ سره په نوي ډول د فخپلو 

تبليغ او بيا ھم تبليغ، د ولسونو تر منځ زموږ . د ولسونو د ذھنونو مالک شي سره کوښښ کوي  په كارولوپټې وسيلې

 د دې لپاره چې په فاشيزم كړكه شوى فضا كې زموږ د نظراتو د عقايدو د رسولو لپاره د ھرې شونتيا کارونه او

د کمونيستي ګوندونو   د استداللونو سره زموږ مقابله د ھر وخت په پرتله د فاشيستانو او رفرميستانووږمه ولګيږي،

او جګړه مارو په وړاندې د يوې بريالي مبارزې او د رفرميستانو د فاشيستو  ځپوونكو د. دنده جوړويمھمه 

وږ دتبليغاتو کمی او کيفي  زميوه ډيره مھمه مخكني اړتيا ، توھماتو په وړاندې د يوه بريالي بريد لپارهويجاړونکو

  ډير ترويج او ډير تبليغ
  ميشتر. اي

  ولي: ژباړه 
 سيند خپرندويه: خپرندويه
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 او د ښو ورځپاڼو د جزوو، زياتو ورځپاڼو، ښه کتابونو، ښه جزوو زياتو زياتو کتابونو،  د ده چې بايدرغاونه

  .تر سره شيخپرولو له الرې 

  ؟څه وي  بايدترويج او تبليغ منځپانګه د

له ھغه خو . ه چې په کراتو ځواب شوی، بی ګټې ښکاره شين، ھغه پوښتراپورته کولشونی ده چې د دې پوښتنې بيا 

بايد دا مھال  ځينې فکر کوي چې تبليغ  اوې ملګري تبليغ او ترويج سره غلطويځايه چې په عمل کې زموږ ځين

لنين چې د . بيا رايادوويو ځل دې پوښتنې ته د لنين ځواب ، نو  څو ترويج ته الره خالصه شيکيږدوڅنډې ته 

  : ليکيکړي، داسې شوي تعريف په اړه خبرې پلخانف لخوا د وړاندي

 يو مروج چې  چې،تر اوسه فکر کاوه) و د نړيوال غورځنګ د ټولو رھبرانو سرهد پلخانف او د کارګران(ږ نمو«

 په نننۍ ټولنه کې د ، پانګواليزه منځپانګه توضيح کړيکړکيچ د  موضوع باندې خبرې کوي بايد پروزګارتيا  دمثالً 

ل په يوې سوسياليستي  تشريح کړي چې نننۍ ټولنه بايد څنګه په حتمي ډو داکړکيچ حتمي رامنځته کيدنه وسپيړي او

ً  به ھومره ډيرې چې يوازې؛عرضه کړي» آيډه ګانېډيری «لنډه دا چې ھغه بايد .... ټولنې بدله شي او  لږ  نسبتا

خو يو مبلغ چې د ھمغې موضوع په اړه خبرې کوي د توضيح لپاره داسې يو واقعيت . شمير کسان ورباندې پوه شي

يو ولږې له امله د د ساري په توګه د  . او ورته متمايز ويل ھغه وپيژنيانتخابوي چې د ھغه مخاطبان په پراخه ډو

د يوې يوازې ته » پرګنو«او د دې واقعيت په کارولو سره ... وزګار کارګر د کورنۍ مرګ، زياتيدونکی فقر او 

 منځ د احمقانه يدنې تر د ثروت د زياتيدنې او د فقر د زياتکاروي، يعنېخپل ټول کوښښ ايدې د وړاندې کولو لپاره 

 مبلغ به کوښښ وکړي د ولسونو تر منځ د دې ښکاره بی عدالتۍ په وړاندې د خلکو قھر او نارضايتي .تضاد ايده

  .مروج ته پريږديبه راوپاروي او د دې تضاد بشپړه توضيح 

يو د بل پر ځای ھيڅ يو نه بايد د بل په بيه سپک وګڼل شي او نبايد .  ويج او تبليغ بايد د يو بل بشپړونکيتروي

 ضروري  نوتبليغ کوونيغ په نيغه ږ د خلکو دموکراتيکو آزاديو لپاره نکه ځينې ملګري انګيري کله چې مو. وکارو

ھمدا ډول ھغه (ګري په اشتباه کې دي ل محدود کړو، دا ملپارهترويج او تبليغ د پرولتاريا د ديکتاتورۍ دا ده چې 

نشو » !ژوندی دی وی د پرولتاريا ديکتاتوري« ې شعار څخه چېده بی ل چې فکر کوي  ھم تيروتنه کويکسان

د ولسونو د د دې اړتيا ليدل کيږي چې د متحدې جبھې د جوړولو او آيا  ).وکړود مھمو غوښتنو لپاره تبليغ کوالی 

 يو څه کم په موخه په خپلو تبليغاتو کې له کمونيزم څخهد ولسونو تر منځ د الرې پيدا کولو  او جبھې د سازماندھۍ

 زياتې خبرې  ال بر عکس، بايد د کمونيزم په اړه ، د شوراګانو د قدرت په اړه او د خپلو اصولو په اړهوغږيږو؟

غ د پيل  خو يوازې په مناسبو شرايطو کې بايد د ولسونو بالواسطه تجربې، اړتياوې او غوښتنې د خپل تبلي.وکړو

 اوږدو کږو وږو توضيحاتو او دي توګه بی له دې چې دا پوښتنې پهپه رنټوب او ژون ټکی وګرځو او بايد پوښتنو ته

 بايد خپل  خو په ورته وخت کې. ځواب ووايو سره ال پيچيلی کړو، راپورته کولو پهد تيوريکو پيچيلو موضوعګانو 

دا  بايد انځور کړو او ښکاره کړو چې څرنګه راتلونکید ھغه . سياست توضيح کړو او د ھغه داليل روښانه کړو

کې د پرګنو د ملموسو په تبليغي کار . زموږ له مبارزې سره تړاو لريسياست د پرولتاريا د ديکتاتورۍ لپاره 

ه د پوھيدنې وړ دي، کار  ھغه مسايلو څخه چې د چاوديدونکو توکو حکم لري او د ولسونو لخوا نيغ په نيغلهمسايلو، 

ږ پر نمو .... اوې د مرګوني حکم په څير مسايلد طبقاتي محکم،  ولږې له امله د يو وزګار کارګر مړينهدلکه  اخلو؛

کمه ده، په سادګۍ  چې رسوايي يې  څخه ډيرو نور مسايلوله عمداً  په داسې حال کې چې ،کوودې مسايلو ټينګار 

تيريږو، خو په ورته وخت کې په خپل ترويج کې ښکاره کوو چې د ولږې له امله د يو وزګار کارګر مړينه او ورته 
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 ھغه  يوازې مخهبی پايه تکرارد د داسې پيښو  پيښې په ھيڅ ډول تصادفي نه دي، بلکې د پانګوالۍ يوه عارضه ده او

  .وخت نيولی شو چې پانګوالي نابوده او سوسياليزم آباد کړو

کړو او  دې بد او بی معنی عادت څخه چې ټول شيان په يوه تبليغي ويناپاڼه او مقالې کې ځای په ځای له ږ بايدنمو

 لرو يسې ويناپاڼو او مقالو سره آشنايږ د دانمو. خپل ټول استداللونه او غوښتنې په ھغه کې کتار کړو، ډډه وکړو

چې له پيله تر پايه له  استداللونو او غوښتونو ډکې دي خو د ولسونو د ويښولو او ھڅونې په ځای په ډير احتمال 

ږ ټول شيان پر يوه واحد اند متمرکزوو څو په تبليغي کار کې ن کې مو په تبليغي ويناپاڼو او مقالو.ھغوې بيده کوي

 خو د يو مبلغ ھنر دا دی چې وکړای شي په ،البته کيداې شي ولسونو ته ډير مطالب ووايو. خپل تز له ھر اړخه وپالو

شيبه کې په ھماغه ، يوازې ھغه مطالب ووايي چې  ويھره شيبه کې ھغه څه ووايي چې له ټولو زيات اغيزناکه

  دا شعار چېزموږ د فرانسوي ملګرو.  ولمسوي او راپايڅوي بی له تفصيلي استدالل څخه ولسونهوکړای شي

 دا شعار د ورځې په شان .ښکاره کويپه تبليغ کې د مھارت ځالندتيا »  چې بيرته يې درکړيشتمن اړ کړئ«

 ،د ولسونو په ذھن کې نفوذ کوي اړتيا ونلريه تتوضيحاتو ھغه شعار چې تفصيلي او اوږدو . دیولسونو ته روښانه 

  .دننه انګار يې په لمبو بدلويد بشپړو استداللونو پرته ھغوې  متقاعدوي، او 

يوازې د پرولتاريا  او ووايو چې په توضيحي کار کې اعالموو چې اړتيا ده ال مخې ته الړ شوخو مونږ تل 

 ته پای وپوره کړي او نيمګړتياود تل لپاره نو اړتياوې ديکتاتوري، يوازې شورايي ځواک کوالی شوي د زيارکښا

ترويج او تبليغ به  ان منفي فکر لري او زموږ يا دا وخت پراخه ولسي پرګني د دې ايدې په وړاندې شکمن .ورکړي

 په سمهکړو، د ھغوې تر منځ ږ بايد تل ترويج او تبليغ د يو بل بشپړونکی ن نو مو.د دې ايدې منل آسانه کړيورته 

  . دواړو ته تکامل ورکړو او بډايه يې کړو،اړيکه ټينګه کړو

  ؟ کوو چا سره خبرې او د چا لپاره ليکلله

 چا سره خبرې او د چا لپاره ليکل کوو؟ آيا مخاطبين مو له:  وکړو دا ده چېڅخهلومړنی پوښتنه چې بايد له ځان 

 آيا له ھغو کارګرانو سره خبرې  غړي دي؟ غيرګوندي کارګران دي او يا د نورو ګوندونو کهګوندي ملګري دي،

 يا مخاطبين مو ھغه زيارکښان، ھغه دھقانان، کسبګر او خپلواکه روڼ ،ږ باور لرينږ پيژني او پر مونکوو چې مو

 که يوې ځانګړې طبقې او ځانګړو ډلو او ،ږ بی اعتماده دي؟ آيا ټولو زيارکښو ولسونو تهناندي دي چې ال پر مو

يوه  که د ھقانانو ته او که په يوې لوې صنعتي سيمې کې کارګرانو ،؟ آيا ځوانانو تهړی وينا ليکويوه ځانګته ټپلو 

 کليمو څخه اغيزمن شي او کومه خاصه پايله بايد له، څوک بايد زموږ دي مو څوک ين مخاطبليکو؟ځانګړی مقاله 

. نه ورکول کيږيھم ه کيږي او ځواب يې  تپوس يې ن چې اکثراً ؟ دا لومړنی پوښتنه ده، ھغه پوښتنهترې تر السه شي

 د ځوانانو ؛غه ويناوې کوي چې په ګوندي سيمه ايزه کنفرانسونو کېاشته ځينې کسان چې په ولسي ميټنګونو کې ھم

  ....نکو سره يې کوي او زړو کارکولهپه ميټنګونو کې کټ مټ ھغسې خبرې کوي چې 

د دې په ځای   چې ھغه مجرد مخاطب سره غږيږيله بلکې ، خبرې نکوي خلکو سره ژوندیلهلی توګه ھغوې  په کُ 

و د ويناوالبايد  ھغه، چې ويناوال ځان ته زحمت ورکړي او خپل عقايد د اوريدونکو په ذھنونو کې ځای په ځای کړي

 ،و د نړۍ د تاريخ آرشيفوندا ھغه ويناوې او مقالې دي چې احتماالً . په خپله وګالي  زحمت کې د نفوذ کولواندونوپه 

 د دې مقالو او ، نه د ھغو ولسونو لپاره چې بايدکيږي او يا ھم د دانشمندانو لپاره ليکل وزمويا ھم د نيوکګرو عالم 

  . مخاطب ويويناوو

د ويناوو او مقالو ته ګوته ونيسو، ھغوې يوازې يوه کوچنی نيمګړتيا لري، زياتو  دا شان  تيوريک پلوه نشو کوالیله

دا يوازې کافی نه . راپاروي کې نه په ھغوېونکی بی تفاوته پاتی کيږي، ھيڅ ډول غبرګون لوستلوستلو وروسته يې 
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 چې په ځانګړيو وې ليكو يې ووايو او په داسې ډول بايدبلکې  چې زموږ په وينا يا مقاله کې دې تيروتنه نه وي، ده

  .و او ولسي پرګنو باندې اغيزه وکړي ډلو ټپلخاصوشرايطو کې پر 

 چې څرنګه يې ووايئ، زموږ مروجين او ئ زيات په دې فکر وکړ،ئې څه وواياست ډير فکر مه کوپه دې اړه چ

 ته پاملرنه ولرو بايد پوه شوو چې له خبرداريد دې لپاره چې په بشپړ ډول دې .  په ياد ولريخبردارۍمبلغين بايد دا 

 او له ټولو پارويستونکی او اوريدونکی  بايد پوه شوو چې کوم شيان لوه خبرې کوو، د چا لپاره ليکل کوو؛چا سر

 کوم ناسمه استداللونه ځای په  يې په ذھن کېوېغواړي، د ھغ مھمه په اوسني شرايطو کې د کومو پوښتنو ځواب

د دې خلکو ھيلې او اړتياوې، ږ نمو ښايي. م ټولنيز او سياسی چاپيريال پر ھغه اغيزه کويځای کړي دي او کو

 چې  د پلي کولو لپاره يې راجلب کړو د ھغه تزونو او پريکړوپيل ټکی وګڼو اوتبليغاتو د  ولاميدونه او بيريدنې د خپ

 ملګري ديمتريوف د کمونيستي انترناسيونال په اومه کنګره کې  په .دا خلک باورمن کړويې بايد د سموالي په اړه 

کړي او داسې انځورونه وکاروي خپلې پاييزې وينا کې، ھغه کمونيستان چې نشي کوالی ساده او مشخصې خبرې و

يې لونه چې  انتزاعي فرموھغهن چې ال نشي کوالی چې د ولسونو لپاره ملموس او د پوھيدنې وړ وي، ھغه کمونيستا

  :وايي او رحمۍ سره يې تر نيوکې الندې نيسيحفظ کړي، څنډې ته کيږدي، په بي

او د پوھيدنې نه وړ فرمولونه او تزونو رې ټې غټې خبکه چيرې ولسونو ته غ ، داسې انګيرياکثره  څخهزموږ«

 ھيروي چې زموږ په عصر کې د کارګرې طبقې سترو رھبرانو او خو.  د ھغوې تھييج او تبليغ به ښه ويوکاروي،

 ولسي رې او ليکل کول، ھغه ژبه چې پراخو توګه په ولسي ژبه خبمکملهتل په به تئوريسنانو يعنی لنين او ستالين 

  :ږ ھر يو بايد دا يو قانون، يو بلشويکي قانون، يو لومړنی قانون وګڼو چېننې وړ وه؛ مود پوھيدته پرګنو 

بايد .  بايد له ھغه څه چې وايی او ليکی وتښتي نه، چېعادي کارګران په پام کې ولره د ليکلو يا د خبرو پر مھال تل 

، په  کوی ورتهليکل او خبرې چې  کسان،بايد ھغه! وۍ لپاره چمتو وي د پيرستا په خطاب باور ولري او له تا څخه

  ».پام کې ونيسئ

خو بايد ولسونه په دې چارې يقت له مونږ سره دی، يو تاريخي واقعيت دی،  چې د ټولو ټاکوونکو چارو په اړه حقدا

  کسانو په شان، بلکې د واقعي مروجينو او او وچود اصولينه  چې حقمن پاتی کيږومتقاعد کړو او يوازې ھغه مھال 

 په بايد ولسونه زموږ ژبه زده کړي،  ھمدا نند دې په ځای چې وغواړو چېمبلغينو په توګه ھغوې ته نژدې شوو، 

  .دې پوه شوو چې دا زموږ دنده ده چې د ھغوې ژبه زده کړو

  ژبه نوې

دا .  په زياتو مصوبوکې دا موضوع څرګنده شوی ده، خو پلی کيدل يې ډير پڅ دي»!بايد په نوې ژبه خبرې وکړو«

مسئله نه ده، بلکې د ) ډول(يوازې د سبک ، ي، ھغه ژبه چې ميليونونه انسانان مبارزې ته ھڅو مسئلهد نوې ژبې

د فرانسې کمونيست  .د کمونيستي انترناسيونال يو ګوند په دې اړه يوه بيلګه رامنځته کړی ده. لورليد يو ډول دی

  . شتمنې ژبې باندې خبرې کوي نوې، ځواکمنې اوهګوند ھغه ګوند دی چې په يوې بشپړ

دا کومه ژبه ده؟ زموږ فرانسوي ملګري په رښتيا د خپلو خلکو په ژبه، د فرانسې د خلکو په ژبه، په خپلې پخوانې 

ږ څنګه نمو.  خبرې کويمھاله ژبه اوسپهژبه، د واقعيت په ژبه او په  انقالب  د ژبه، د ولټر يا د ديده رو اوبډايه

يوازې . نشو زده کوالی  يېشا  تر دا د خلکو ژبه زده کړوو؟ د تړلو ورونو او کړکيو،و ژبهکوالی شوو دا د ولسون

 تازه ھوا وږمو ته د اجازه ورکولو سره يې زده کوالی شوو چې ولسي ھغهد ورونو او کړکيو په پرانيستلو او د 

خليک او راتلونکي په اړه دا ژبه ھغه وخت زده کولی شوو چې د خپل ھيواد او ولس د بر. پرګني يې تنفس کوي

 کورنيو په وړاندې د ولسونو د پيوستون لپاره زموږ د فرانسوي ٢٠٠ د ،دمګړۍ. خپل مسووليت احساس کړو
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ږ فرانسه يوو، د فرانسې نمو«چې دا تبليغ . پورته يو حرکت دی څخه ھجاسبک لرونکې ملګرو تبليغ، د يوه ځالنده 

، د ھغه د کلتور او د نه پای ته رسيدونکي شتمنتيا قاطع انه ھيواد د ژوندږ کمونيستان د ولس، دنھيواد او ولس، مو

د  ،»او جدي مدافعين يوو، چې د څوه سوه کورنيو په السونو چې د پانګوالۍ د زبيښاک ښکارندوی دي، لوټل کيږي

ې ته  ږ ګوښنمو. و چلند څخه سرچينه اخليانوی ژبه د يوه نوي تاکتيکي چال . يوه ستر او اصيل احساس ځال ده

ږ د ولسونو زړه او ماغزه يوو، ھغه ن شا د بحث لپاره ناست نه يوو، مو ترډله نه يوو او د تړلو کړکيوشړل شوي 

  .ګوند چې يوه ورځ به فرانسه وي

د فرانسې د ولسونو ترانې او د فرانسې د ادبياتو  فرانسوي ملګرو يې زده کوو، له چې ديږ ټول ډير داسې شيان نمو

.  موميهپه ژبه کې الراستادانه پنځونې، د ھغوې د ھيواد ځالنده لمر او د ھغوې د انقالبي تاريخ ځالنده رڼا د ھغوې 

ه  او بډاينې پ ښايستحيرانونکي د  د فرانسوي ژبیتحليلونو په ځاید وچو  خپله ويناپه کنګره کې  او کله چې تورز

  . او دريځ څرګندويژبهستاينې پيلوي، د فرانسې د کمونيست ګوند 

کوښښ کړی په اصطالح نوی ژبه په تصنعي ډول وزيږوي، کوښښ زموږ ملګرو په نورو کمونيستي ګوندونو کې 

ھغه څه ته چې يې کړی خپلې ويناوې او مقالې په ھغو کليمو او عبارتونو سينګار کړي چې فاشيستان يې کاروي، 

ان د دښمن له ژبې ځکوښښ يې کړی واخلي، يې  ژبې له چينې څخه شتمنې دد خلکو د دې په ځای چې ا لري اړتي

يتلر او غلط نشته چې د موھن ھڅه  ھيڅ په آلمان کې، له دې. ه پوھيدنه ده او خطرناکغلطهدا . سره منطبق کړي

ږ بايد د دھقاني جګړو ژبه او ن موعکس،ې ګوبلز د ژبې د عبارتونو له ځينو برخو څخه کار واخيستل شي، بلکې د د

 له. ولسي ترانې زده کړو، د شلسينګ او ګوته، ھومر او داريته ژبه، د آلمان د ولسونو شتمنه او آزاده ژبه زده کړو

شايد کله نا کله ناسم لحن غوره کړو، .  بی له تيروتنې  به يې زده نکړوځکهدې کار څخه ښايي کومه ويره ونلرو، 

ريکړه ليکونو په وچې او ستومانه کونکی ژبه خبرې ونکړو، بلکې د ولسونو په ښکلې او ژوندی ژبه خو که د پ

  .ږ درک کړينخلک به مونو وغږيږو، 

  د ھرڅه په اړه غبرګون ښکاره کړئ او په چټکۍ غبرګون ښکاره کړئ

 او وښيوتيا لري، غبرګون  ورسره ليوالو تر منځ احساس راپاروي او ولسونهږ بايد ھر ھغه څه ته چې د ولسوننمو

 و ويناوله ھغوې د کنګرې له بيلګې، د ھغوې د فرانسوي ملګرو، له کوالی شوو په دې اړه. ھغه ھم چټک غبرګون

 په ټولنيز ژوند کې داسې يوه مسئله نشته چې ھغوې په اړه څخه زده کړوو؛» اومانيته«ي ارګان  مرکزلهاو د ھغوې 

نه، ټول » دا کار ما پورې ارتباط نلري«وي چې يو کمونيست ووايي نه څه ناسمه له دې څخه به ھيڅ . غلي پاتې شي

پورې ارتباط ولري او که بھرني سياست ، که ښوونځي ؛ که دا يوه اقتصادي مسئله ويارتباط لريږ پورې نشيان مو

  .مسئله وي کلتوري زوال ديا او  د بھرنيو تادياتو د بيالنس مسئله وی او کهکورنۍ که  پورې،

نه يوازې د خلکو اقتصادي غوښتنې، بلکې   ھر اړخيزه شي اوپيدا کړي،  زموږ ترويج او تبليغ بايد بيالبيل ډولونه

ږ کمونيستان په پام کې لرو چې ن مو. په پام کې ونيسي بايد پراخه برخه راونغاړي، د ھغوې نورې اړتياوې ھمبايد

. لروعقيده پانګوالۍ نړۍ کې واقع کيږي، خپل نظر او په  ږ د ھر ھغه څه په اړه چېنمو. نړۍ له سره جوړه کړو

يوه بشپړه رسوا پرتله  مالياتو د وضع کولو په و د نوي.داسې شيبې ھم شته چې ځينې مسئلې په ظاھره فرعي ښکاري

ھغه  ،محاکمه، د بيرغ مسئله، د يو فلم ننداره، شوني ده چې د ولسونو تر منځ د مستقيمې او زياتې پارونې المل شي

لي اصولو پر زموږ تبليغ بايد د کُ .  بايد د تبليغ لپاره وکارول شيپيښې چې په مستقيم ډول پر ولسونو اغيزه کوي،

     . راپورته کړي شته واقعيتونو سرلهځای د ژوندانه 
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ږ د  کې چې زمويوه ھيوادپه داسې . ښکاريصحيح  زموږ د سيمه ايزه تبليغ په اړه  توګه په ځانګړيډول تبليغ دا

 مړه شول خو زموږ د ګوند سيمه  ولږی په يوې ولسوالۍ کې دوه ماشومان لهګوند فعاليت په کې قانوني بڼه نلري،

 :راوړو يو فاشيستي ھيواد څخه له يوه بله بيلګه . په اړه يوه سرمقاله خپره کړه د جاپان د دې پر ځایايزې ورځپاڼې

ي اعتصاب الس پورې کړ، خو سيمه ايزې کميټې د دې چارې په يوې سترې کارخانې کې کارګرانو په يو اعتراض

.  دا د تبليغ بد ډولونه دي.سياسي چارو ته بيلې کړیُکلي  او نورې ټولې پاڼې يې راپور په آخري پاڼې کې چاپ کړ

 د لپارهولسونو د  د ھغو مسئلو په اړه چې پارونکي دي،  ھغه مسئلې چې په ځانګړو شيبو کې ږ بايد بی له ځنډهنمو

.  او ان دا خطر ومنو چې شونی ده زموږ دريځ سل په سلو کې سم نه ويخبرې وکړوانديښنې او ناراحتۍ وړ دي، 

 بايد مکتوبي کالم ته زيات ارزښت ،مسئلو ته غبرګون ښکاره کووورځنۍ په چټکۍ ټولو په داسې حال کې چې 

د يوې اعالميې چټک چمتو انګيري چې زموږ ځينې ملګري . لږ ارزښت ورنکړوھم ورکړو او شفاھي تبليغ ته 

که تور قلم د سپين کاغذ پر مخ وخوځيد،ګوند خپله دنده تر سره کړی لوړه څوکه ده يا فکر کوي پرتمينه کول د تبليغ 

 که . ته، يعنی د ژوندي تبليغ دکم ارزښته ګڼلو معنی لريکس څخه بل کسيو د مستقيم او خولې په خولې، له  دا .ده

پراخه   دی او که الزم وي چېکاراعالميه يو ضروري نو  ،و په بل ډول خلکو ته نژدی شووچيرې کوالی شو

 ضروري ده،  او په ھغه اړه د ګوند په دريځ پوه شي، اعالميه کامالً  شيمطلعله يوې چارې په چټکۍ ولسي پرګني 

  .خو اعالميه نشي کوالی د شفاھي تبليغ يا د ورځپاڼې يا جزوه ی ځای ونيسي

بايد .  اصل دا دی چې ډير شعارونه پورته نکړونیلومړ. ه ځانګړي ځيرتيا سره خپل شعارونه غوره کړوبايد پ

 او د ھر بيالبيل شعار وی مغشوشذھنونه يوازې کړو، دا کار  نهولسونه د شعارونو له اوږده لست سره مخامخ

،  زيارکښانو ټولنيز ژوندبايد د. لري بايد ونزموږ تبليغ يوډوله او ستومانه کونکی لحن. ا کموييمنتضربتي ځواک

 د سره بايد د څټک ګوياستومانه کيدونکي ډول ، په نه  په پام کې ونيسي او په پريکنده ډولوېاو اړتيابيالبيلې ګټې 

 . اغيزې خوندي پاتې شيله ھغې د ، په داسې ډول چې ھيڅوک ونشي کړایولسونو د پوھيايي منځ ته وليږدول شي

 لهبايد د ھغوې  ،سته راوړلو لپاره زموږ شعارونه بايد مستقيماً د ولسونو لپاره د پوھيدنې وړ ويد دې توانايي د ال

له تريخې بايد د خپلو دښمنانو . ی شيا شعارونه بايد ورنکړاړخيزه پيچيلي او دوه ،سره تړاو ولريژورو ھيلو 

 د فاشيزم چې غالباً  څخه استفاده وشي ابھامي عنصرھغه نبايد له  الندې تر ھيڅ شرايط خو .تجربې څخه زده کړو

 د کمينترن  شعار آزاديد ډوډۍ، سوله او په روسيه کې د فبروري انقالب وروسته د بلشويکانو .لخوا کارول کيږي

 ،»يې درکړي چې بيرته شتمن اړ کړی«رانسوي ملګرو شعار چې ځينو برخو ته بيلګه ده او ھمدا ډول زموږ د ف

بايد روښانه او ساده او د ھر چا لپاره د پوھيدنې وړ وي، آن که له  شعارونه نه يوازې زموږ .ھمدا ځانګړنه لري

 په ھغه راتلونکي . د پلي کيدو وړ وي او ولسونو ته عملي ښکاره شيواقعاً   بايد، بلکېسياسی پلوه مجرب ھم نه وي

 زمونږ له کړنالرې سرهمره ھر ھغه شعار چې ھرڅو. کې د پلي کيدو وړ وي چې څرک يې کامالً ډير ليرې نه وي

 که داسې شعارونه .ګڼل کيږيوي، بد شعار نه  مخاطبو ولسونو ته د پوھيدنې وړ او يا عملي که، ولري تړاو قاطع

ه پوھيږي، دا د ھغوې نيمګړتيا ده او ولسونه زموږ په شعارونو نځان په دې فکر تسکين کړو که  ورکړو او 

    . ھغو سره چې مونږ ته غوږ نه ږدي، دا به يوازې ډله پالنه ويتاريخي حقانيت له مونږ سره دی، نه د

ځکه زموږ د ترويج او تبليغ موخه د ولسونو متقاعد کول دي، البته دا به عالي وی که ولسونه ھمدا اوس چمتو وی 

،  نلريالی، خو له ھغه ځايه چې دې عمل ته چمتو اقدام وکړي په مستقيم ډولچې د پرولتاريا د ديکتاتورۍ لپاره

که داسې شعارونو .  وکړيونهمونږ بايد په لومړی کې داسې شعارونه ورکړو چې ولسونو ته د مبارزې الرښو

ورکړو چې په مضمون کې سم وي خو تجريدي وي او ليرې راتلونکي سره تړاو ولري او د ولسونو د اړتياوو سره 
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 وکړای شوو د ولسونو ھيلې او د ګوند اراده په څو ښه تبليغ ھغه دی چې. وي بد تبليغ  بهړيکه ونلري، دامستقيمه ا

  . کې ووايوالفاظولنډو، ساده او معنی لرونکو 

  !ن د استداللونو ناسموالی ثابت کړئ د دښم

 پراخه ولسي .له ھغو مشکالتو او امکاناتو څخه ډير وروسته پاتی دی چې زموږ ګوند ورسره مخامخ دیزموږ تبليغ 

 په دې پوه شوي چې زړه پانګواليزه نړۍ نور د اعتماد وړ نه ده او په سخته غوې ھ،پرګني په حرکت راغلي دي

 ھر وخت نه ډير د په لټه کې دي، له  د الرېژغورنې کړکيچ او جګړې له خطر څخه د دھغوې  .توګه ناپايښته ده

 ډير  څخهوخت ھر له ھغوې د شوروي سوسياليستي جمھوريتونو اتحاد او کمونيزم ته ،نوې وضعې لپاره تږي دي

خو ھغوې يوازې .  او غواړي چې مونږ يې سلګونو سوالونو ته ځواب ووايولري ھغوې سلګونه سوالونه ،ليوال دي

داسې  غواړي، شئیولسونه نوې . ته ھم غوږ ږدي» د فاشيستو غلو روح«مونږ ته غوږ نه نيسي، ھغوې ھمدا ډول 

وخت ډير ھر  په داسې شرايطوکې له .لو توان ولريکو اغيزه  باندې دځواکمن شئی چې د ھغوې پر راتلونکي

 . او د دښمن د استداللونو ناسموالی ثابت کړواھميت لري چې د ځواکمنو تبليغاتو سره ټولو تپوسونو ته ځواب ووايو

 کله له دې احساس څخه خالصيدل چې مونږ .  کړوې خالصاره چې د مرستې تږي دی بايد پراخې دريڅې لپېد ھغو

په  .، ناشونی دیدرک کړو ستونزو ستروالی وپه سمه توګه خپل رول او د خپلپه ټاکلي تاريخي شيبه کې نشو کوالی 

 مشارکتمونږ بايد د ټولو ھغو کسانو .  خو مونږ ھغوې ته ډير کم شيان وايو،ميليونونو خلکو مونږ ته غوږ ايښودی

 چې د کسانو مشارکت د ټولو ھغو ين کړو؛له مونږ سره ھم عقيده دی او يا زمونږ د عقيدې پلويان دی، تامچې 

، په پنځونکي مونږ يې په الره کې جنګيږو دا وس لري چې ھغه شيان چې  لري او په ورته وخت کې  توانليکنې

 په د ھغوېپه دې توګه د کتابونو، رسالو او ورځپاڼو يو بشپړ پوځ جوړ او مونږ بايد . تامين کړوتوګه بيان کړي، 

بايد د شوروي د جمھوريتونو د اتحاد لپاره تبليغ وکړو، خو . نکي تبليغاتو سره مقابله وکړوکمک د دښمن له ډارو

ژوندي او را د سوسياليستي شوروي د جمھوريتونو اتحاد ملتونه څنګهنړيوالو ته وواياست چې . نوی او ژوندی تبليغ

ي، يږنوی انسان څنګه زيږ. يا موميڅنګه پراخت  پرولتري دموکراسيڅنګه ژوند کوي اوځوانان ھلته  راويښيږي او

څنګه له کوچني توب څخه بلوغ ته رسيږي او دا ټول نه بايد د پريکړه ليکونو او رسمي ګزارشونو په ستومانه 

 بايد د جګړې ضد کتابونه . ژبه چې شتمنه او بډايه ده، ووايئکونکي ژبې، بلکې د ژوندي تجربياتو په ژبه، ھغه

، د دموکراسۍ په اړه، د کمونيستي انترناسيونال د مرام په اړه او له ټولو زيات د خپلو د ولسي جبھې په اړهوليکو، 

 د تاريخ ژورتيا ته بايد . اړه، د کمونيستي نړۍ ليد په اړه بايد کتابونه وليکواصولو په اړه، د شوراګانو د ځواک په

 د د قلمرو او الره، د ښادۍ او آزادۍ  قلم او ځالنده رنګونو سره د کمونيزم په لور د بشرزيږپام وکړو او د 

 نړۍ په درشل کې سې حال کې چې د نوې په دا.انځور کړولپاره د بشر مبارزه  ورورګلوي کار او پنځونکي

او له ټولو بايد تر ټولو لومړی .  د دې نوی نړۍ له پرتم او شتمنتيا څخه خبرې وکړو بايدودريدلي يوو، په ميړانې

د فاشيزم . چې فاشيزم کوښښ کوي د خپلې ايدئولوژي خوا ته يې راوکاږيکړو راجلب زيات ھغه ځوانان 

ځوانان يې تر يوې .  او د فساد نښې نښانې په کې جوته ديالندی پټه دهسيورې تر ايدئولوژي د زوال او نابودۍ 

  . ورکړودوام جدی مبارزې ته  بيرحمانه او راکاږلي او ښايي د ھغه په ضدته کچې پورې ځان 

  

  

  ذھن او حواسو کارونهد 
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په تبليغي کار، په ولسي ميټينګونو کې کوالی شوو په يو مسخره داستان . عامي ګري بدل کړودا تبليغات نبايد په 

 په لومړي پړاو کې ھغه استداللونو ته ځواب ورکړو چې تر  اوخو په تبليغ کې بايد ټولو استداللونو ته. مخالف وځپو

ځينې مبلغان په خپله يو مخالف اختراع کوي، له متن څخه ځينې نقل .  ګڼل کيږيټولو زياته اغيزه لري او جدي

 معکوسه پايله تر السه اً  اغلبھغوې. ي چې د دښمن کار ختم شوی دی څيري څيري کوي او فکر کو،قولونه راوباسي

  .کوي

ډيرۍ وخت مونږ . دي باالخره، لويه تيروتنه به وي که فرض وکړو چې ډير مسائل دمخه پيژندل شوي او منل شوي

ھغه شيان .  رامنځته کويايلو ډير لوستونکو ته فکري ستونزېګڼو چې له نور مس» منل شوي«شيان داسې ځينې 

شايد خپرولو کې په پام کې ونيول شي، ځکه چې توضيح يې زمونږه لومړنۍ دنده ده، بايد د ھر کتاب او جزوې په 

د لومړني کتاب يا .  جزوه وي چې زمونږ عقايد ھغوې ته ليږدويدا ډيرۍ لوستونکو ته لومړنی کتاب يا لومړنی

 په نھيلي سره معلومات تر السه کړي، خونور ھم جزوې د لوستلو وروسته شوني ده ھغوې وغواړي زموږ په اړه 

 زموږ ھر تبليغاتي محصول بايد پر خپلو پښو ».يو ډول مرموزه ژبه ده چې زه ورباندې نه پوھيږمدا «: به ووايي

 مھال زموږ د تبليغاتو دا، بايد تاند او ھر اړخيزه وي او د پوھيدنې وړ وي، بايد تل په پام کې ولرو چې دريږيو

، ھغوې شونی ده چې  پوھه لريغير مارکسيستان دي چې زموږ له عقايدو څخه مبھمهھغه  شمير زياتمخاطبين 

اصيل،  مونږ ورته وايووي چې ھغه څه چې  په څرګنده توګه احساساو ذره بين الندې کيږدي دھر تبعي عبارت 

قيدو چې د نړۍ دبدلولو په لټه کې دي، کمونيستي عسترو او زړوروھغه  د  ژوندی دي که يوازې اوځواکمن

 او بايد ھغو نويو خلکو په فکر کې ووسو چې مونږ ته غوږ ږديمونږ بايد د  .پالستيکي ټاپه او مړڅپن انعکاس دی

  .، بلکې پارونکي ھم ويوينه يوازې د پوھيدنې وړ  چې په نوی ژبې خبرې وکړو

مونږ سترې ستونزې او ھمدا ډول ستر امکانات مخې ته لرو، د دې ستونزو د پلي کيدو او د دې امکاناتو د بشپړ 

بايد زموږ د غږونو اوچت او روښانه . کارونې لپاره بايد خپل تبليغات تر وروستې کچې پورې زيات او پياوړي کړو

 کسانو ته ټيکاو وروبخښي او مبارزين له ستر قاطعيت څخه برخمن و د بيوزلو سره مرسته وکړي، متزلزلفريادونه

  :مناسب تبليغ به د پانګوالۍ د درواغو ديوال ړنګ کړي، نو ملګرو. کړي

  ! ډير تبليغ                      ډير ترويج او                              

  

  
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

 
  

                                             
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دي کړي خپاره ”خپرندويه سيند“
  وياړ فرھاد:ژباړه انګلس، فريدريش اصول، کمونيزم د.١
   سحر مرينه :ژباړه قربانی، رضا لپاره، ځوانانو د ماترياليزم ديالکتيک.٢
  وياړ رھادف :ژباړه شاملو، احمد انديښنې، شاعر يوه د .٣
  سپيڅلی ـ انتقام او دی پاڅون ده، کرکه چې شعر يو.۴
  وياړ فرھاد :ژباړه فرمند، رضا نشوه، ښکلې مې مور.۵
  سھار ھاشم :ژباړه لنين،.ا.و رفورميزم، او مارکسيزم.۶
  وياړ فرھاد :ژباړه ،!مړينه پرتمينه يوه !ژوند ستر يو ـ ليوھوالن .٧
  څرک :ژباړه بھرنګي، دصم خبرې، څو يو اړه په شناخت د .٨
  وياړ فرھاد:ژباړه بنامين،.م ګوارا، چه ارنستو.٩
  رووفي.ف :ژباړه بھرنګي، صمد کارغان، او اولدوز.١٠
  رووفي.ف :ژباړه بھرنګي، صمد حمزه، ګنجی او کوراوغلو.١١
  وياړ فرھاد :ژباړه ستالين، .و .ى اړه، په ماترياليزم تاريخي او ماترياليزم ديالكتيك د .١٢
  وياړ فرھاد :ژباړه خارا، ويكتور !ګيتار زما - ١٣
  وياړ فرھاد :ژباړه لوچياپن، شھيد، مخکښ ـ ١۴

  :خپريږي
 رسوايي امريكې د حماسه، ويتنام د                       

 
 
 
 
 
 
 
  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

  
 


