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 Political سياسی

  
 ولي: ژباړه

  ٢٠١١ دسمبر ١٢

  

  ډير ترويج او ډير تبليغ 

   ميشتر.ای

  و څخه  د کمينترن له اسناد

  )لومړی برخه(
  

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

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

 ً رځپاڼې، ښوونه او تعليم او روزنه، علم او ھنر، کتابونه او و.  نا محدوده وسايل او امکانات لريترويج لپاره تقريبا

دا ټول . ټول ھره ورځ د واکمنې طبقې عقايد د ولسي پرګنو په ذھنونو کې تزريقوي  داتياتر،  اوراديو، سينما

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

 د. ی د درجې پورې تيز کړینھايي دا تبليغ تر ۍتاتورفاشيستي ديک.  خپلې ولکې الندې يې راوليتريې ونيسي او 

ه ھم خپله بد آوازه موسيقي او فاشيستي تبليغي وزارتونه په ھمغږي توګه يو آواز غږوي ټول سازوندې ديكتاتورۍ 

  .په اوچت غږ وھي

. رکړيدښمنانو تبليغ او ترويج ته کم ارزښت وخپلو   دزموږ ډيری ملګري په خطرناک ډول ليوالتيا لري چې

ً موضوعھغوې د تبليغ او ترويج چارې ثانوي ګڼي او د دې   دا  د پوھيدو توان نلري چې په اوسني شرايطو کې دقيقا

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

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

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

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

د  اوس  د فاشيستانو او رفرميستانو د استداللونو سره زموږ مقابله د ھر وخت په پرتلهنظراتو وږمه ولګيږي،

فاشيستو او جګړه مارو په وړاندې د يوې بريالي مبارزې او د  ځپوونكو د. دنده جوړويمھمه کمونيستي ګوندونو 
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 زموږ دتبليغاتو يوه ډيره مھمه مخكني اړتيا ،ريد لپارهرفرميستانو د ويجاړونکو توھماتو په وړاندې د يوه بريالي ب

 او د ښو جزوو، زياتو ورځپاڼو، ښه کتابونو، ښه جزووزياتو کتابونو، زياتو  ده چې بايد د کمی او کيفي رغاونه

  .تر سره شيورځپاڼو د خپرولو له الرې 

  

  ترويج او تبليغ بايد څه منځپانګه ولري؟

خو له . راپورته کول، ھغه پوښتنه چې په کراتو ځواب شوی، بی ګټې ښکاره شيشونی ده چې د دې پوښتنې بيا 

ھغه ځايه چې په عمل کې زموږ ځينې ملګري تبليغ او ترويج سره غلطوي او ځينې فکر کوي چې تبليغ بايد دا 

لنين چې . مھال څنډې ته کيږدو څو ترويج ته الره خالصه شي، نو دې پوښتنې ته د لنين ځواب يو ځل بيا رايادوو

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

تر اوسه فکر کاوه، يو مروج چې مثالً ) د پلخانف او د کارګرانو د نړيوال غورځنګ د ټولو رھبرانو سره(مونږ «

نۍ ټولنه کې د د وزګارتيا پر موضوع باندې خبرې کوي بايد د کړکيچ پانګواليزه منځپانګه توضيح کړي، په نن

کړکيچ حتمي رامنځته کيدنه وسپيړي او دا تشريح کړي چې نننۍ ټولنه بايد څنګه په حتمي ډول په يوې 

عرضه کړي؛ ھومره ډيرې چې يوازې » ډيری آيډه ګانې«لنډه دا چې ھغه بايد .... سوسياليستي ټولنې بدله شي او

ً لږ شمير کسان ورباندې پوه شي  د ھمغې موضوع په اړه خبرې کوي د توضيح لپاره خو يو مبلغ چې. به نسبتا

د ساري په توګه د . داسې يو واقعيت انتخابوي چې د ھغه مخاطبان په پراخه ډول ھغه وپيژني او ورته متمايز وي

» پرګنو«او د دې واقعيت په کارولو سره ... ولږې له امله د يو وزګار کارګر د کورنۍ مرګ، زياتيدونکی فقر او 

د يوې ايدې د وړاندې کولو لپاره خپل ټول کوښښ کاروي، يعنې د ثروت د زياتيدنې او د فقر د زياتيدنې ته يوازې 

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

  .قھر او نارضايتي راوپاروي او د دې تضاد بشپړه توضيح به مروج ته پريږدي

ھيڅ يو نه بايد د بل په بيه سپک وګڼل شي او نبايد يو د بل پر ځای . ترويج او تبليغ بايد د يو بل بشپړونکي وي

ينې ملګري انګيري کله چې مونږ د خلکو دموکراتيکو آزاديو لپاره نيغ په نيغه تبليغ کوو نو ضروري که ځ. وکارو

ھمدا ډول ھغه (ده چې دا ترويج او تبليغ د پرولتاريا د ديکتاتورۍ لپاره محدود کړو، دا ملګري په اشتباه کې دي 

نشو » ! وی د پرولتاريا ديکتاتوريژوندی دی«کسان ھم تيروتنه کوي چې فکر کوي بی له دې شعار څخه چې 

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

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

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

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

تنې په اوږدو کږو وږو توضيحاتو ټکی وګرځو او بايد پوښتنو ته په رنټوب او ژوندي توګه بی له دې چې دا پوښ

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

د ھغه راتلونکی بايد انځور کړو او ښکاره کړو چې . خپل سياست توضيح کړو او د ھغه داليل روښانه کړو

په تبليغي کار کې د پرګنو د . تاتورۍ لپاره زموږ له مبارزې سره تړاو لريڅرنګه دا سياست د پرولتاريا د ديک

ملموسو مسايلو، له ھغه مسايلو څخه چې د چاوديدونکو توکو حکم لري او د ولسونو لخوا نيغ په نيغه د پوھيدنې 

م په څير مسايل وړ دي، کار اخلو؛ لکه د ولږې له امله د يو وزګار کارګر مړينه، د طبقاتي محکمې د مرګوني حک

مونږ پر دې مسايلو ټينګار کوو په داسې حال کې چې عمداً له ډيرو نور مسايلو څخه چې رسوايي يې کمه .... او
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ده، په سادګۍ تيريږو، خو په ورته وخت کې په خپل ترويج کې ښکاره کوو چې د ولږې له امله د يو وزګار 

ي، بلکې د پانګوالۍ يوه عارضه ده او د داسې پيښو د بی کارګر مړينه او ورته پيښې په ھيڅ ډول تصادفي نه د

  .پايه تکرار مخه يوازې ھغه وخت نيولی شو چې پانګوالي نابوده او سوسياليزم آباد کړو

مونږ بايد د دې بد او بی معنی عادت څخه چې ټول شيان په يوه تبليغي ويناپاڼه او مقالې کې ځای په ځای کړو او 

مونږ د داسې ويناپاڼو او مقالو سره آشنايٍي لرو .  غوښتنې په ھغه کې کتار کړو، ډډه وکړوخپل ټول استداللونه او

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

احد اند متمرکزوو څو په تبليغي کار کې په تبليغي ويناپاڼو او مقالو کې  مونږ ټول شيان پر يوه و. ھغوې بيده کوي

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

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

زموږ د فرانسوي ملګرو دا شعار چې . يلي استدالل څخه ولسونه ولمسوي او راپايڅويوکړای شي بی له تفص

دا شعار د ورځې په شان . په تبليغ کې د مھارت ځالندتيا ښکاره کوي» شتمن اړ کړئ چې بيرته يې درکړي«

ن کې نفوذ ھغه شعار چې تفصيلي او اوږدو توضيحاتو ته اړتيا ونلري د ولسونو په ذھ. ولسونو ته روښانه دی

  .کوي، د بشپړو استداللونو پرته ھغوې  متقاعدوي، او دننه انګار يې په لمبو بدلوي

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

 کړي او نيمګړتياوو ته پای ديکتاتوري، يوازې شورايي ځواک کوالی شوي د زيارکښانو اړتياوې د تل لپاره پوره

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

نو مونږ بايد تل ترويج او تبليغ د يو بل بشپړونکی کړو، په سمه د ھغوې تر . به ورته د دې ايدې منل آسانه کړي

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

 

 


