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  ٢ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٤/٣/٢٠١٧                                                                            ځيـرکــيار ډاکتر رحمت  ربی

 

 د  اپــ�تـون او  لــيـنــين مقـايــسه
 

   نومې  ليکـنه کې د لـوستــونکي پـــام» جمھـوريـت«په  خپل .) م.   ق٣۴٨تر  ۴٢٣(اپــ�تون 

دلته  اپ�تون غواړي چې د انسان په وضعه باندې د روڼ  :  ته  راګرځوي»  کايتح) غار(د سمڅې »

صحنه داسې ده  چې د زندانيانو يو ګروپ  ځانونه د  تولد په . آندتيا او حقيـقت اغيز ته ګوته ونيسي

  ٢١د  اپ�تون دغه  افسانه د   .کړي دي، د  سمڅې دٻـوال  ته ګوري او سيوری ويني) فلج)  مھال شل

اغيز )  حقيقت او واقعيت(پـيـړۍ   د  بريښنايـيزو مطبوعاتو واقعيت  تمثيلوي  چې  زموږ په  شعور

يعنې . اقتصادي ھدف  راڅرخي- په مادي  د  ټولنې   د  نورو څيرو په شان (رسنۍ(ميــډيا  .  اچوي

 واقعـيت  د په  دغه ډول  استھ�ک کې. ھغه څه بايد توليد  کړي چې په ولس  يې  پلورلی شي

دغه حالت د اپــ�تون  د  سمڅې حکايت ته  ورته دی چې فـلج  ! مشروعـيت سولــيـږي او  پنچـر کيـږي

په بله  وينا، په واقعيت ! شوي  انسانان پکې د   سمـڅـې ديوال  ته  ګوري او سيوری ويني، نه  رڼــا

 .شوي دي) يرغمل(کې اوس زموږ  فکر او شعور برمته 

د اپ�تون فيلسوف پاچاھانو ) ١٩٧٩( د خميني د اس�مي جمھوريت رامينځته کيدلپه ايران کې 

لوستلی وي؟ په  افــغــانسستان  کې  «فيلسوف پاچاھان«ښايي خميني  به د  اپ�تـون  . ته ورته  برٻــښي

خو د . موضوع  راوxړه شوې وه» اھل الحل والعقـد«ھم د ) ١٩٩٢تـر  ١٩٧٩(د  جھاد په مھال 

 موضوع د  اھل  الحل والعــقـد ( تر  اوسه٢٠٠١اکتوبر  (يکې له خوا  د افغانستان په اشغال سرهامر

د اشغال  شوي  افغانستان په   .مـاڼـيــو او  ارتو جايـدادونو  ونيو  د مجاھـدينو کډواله شوه او ځای  يې 

دغه ډول . لمي  درجه ولريبايد لږتر  لږه د  ماسټرۍ ع حکومتي ماشين کې  د  لوړو رتبو ع�قمندان

. ُديــرش زره   ډالـرو په مقابل  کې  له  پــوھـنـتون  وزمه دکانونو نـه  رانـيـول  کيـږي -درجې د  شل

 د اپـ�تون د فيلسوف  پاچاھانو  په دې ډول  د ماڼــيو،  جايـدادونو او وسلو چـورواکان په غلط ډول

 .شرط پوره کوي او جمھوريت په چل ول چلوي

  ١٨٧٠( وxد مير لينين !وي)فيلسوف  پاچاھان(د اپ�تون په آنـد سرواله پټه بايـد عالمه او منوره 

 ١٩١٧(روسی کمونيسټ، انق�بي، سياستوال، سياسي مفکر او  د پخواني شوروي اتحاد )  ١٩٢۴تر  

؛ دولت )١٩٠٢(؟څه بايد وشي: مھم سياسي اثـار  يې دا  وو. بنسټ ايـښودونکی و)   زيـيــز١٩٩١تـر 

 په  ١٩١٧په نيمايي کې بشپـړ شوی، د ١٩١۶د (ِ؛ امـپرياليزم د پانګوالۍ جګ پـړاو)١٩١٧(او انق�ب 

؛ د اپـرٻـل (دا ھغه وخت  و  چې د کپيټلسانولومړۍ  نړۍ واله جګړه روانه وه .و نيمايي کې خپور شوی

  .)و  ی په پـروډا اخبار کې خپور شو٧ د اپــرٻـل په ١٩١٧د (تيزٻـس 

بلشويک «جوړ کړی  و، لـيـنــيـن خپل ) پوھنتون(» اکاډيمي» که اپ�تون د خپلې مفکورې لپاره

والی  د  اپ�تــون او ليـنــين مفکورې توپـيـر لري، خو دواړه ورته. جوړ کړی و] د اکثريت ګوند[»ګوند

اپ�تون  له :  ډه لګولې وهدواړو  خپل  ھـدف ته د رسيـدلو لـپاره xرښود سازمان ته  ډ  !ھـم لـري
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

وروزي، او ليـنــيـن  د خپلې ) واکمنان(نه کار اخيست چې فيلسسوف پاچاھان ) پوھنتون(اکاډيمۍ 

د  . راووٻـستله) أوانـتـګارډ  پارټي(» xر ښود ګونــد«د  عملياتي کولو لپاره ) کمونيـزم(مفکورې 

.  بـر xســی  وي»  د کارګرو انق�بي استبداد«، بايد ھلته )١٩١٧(روسيې د انق�بي اوښتون په مھال

اپ�تـون موږ  ته وايي چې ! اپ�تون په دې ھـم غــږٻـږي  چې څه  شی عادxنه دی، او څه شی نـه دی

کې کتل زموږ لپاره ) عينکو(ليــنـين ته د  اپ�تون په  سترګړيو  .سالم روح عـدل ته  xر پرانيځي

اپرٻل  «د !   نه پوھيــږو چې لـيــنـين د عادل روح  خاوند و، که نه و؟ناشونې ھڅه ده؛ ځکه موږ

ته  مخ ورواړاوه  او په دې  ډول  يې   ليــنين د روسيې اکثريت  له  xرې،) ١٩١٧اپرٻل (» تـيزيس

ھغه  ژمنه کړې وه  چې عسکر به له جنګ نه راوباسي،  بزګرانو  ته يې  .ړنګ کړ» موقت  حکومت«

زمکه به ورکوي، او کارګررانو ته يی ويلي  وو چې  کارګرې طبقې او بې وزله ويلي وو چې 

قــدرت ھغه  ته د  لينين د قدرت په  ګدۍ کښيناست،  خو کله چې. بزګررانو ته  به  قــدرت  ورسپاري

سياست    که اپـ�تون  په  خپل ژوند کې  د  ليـنـين ژمنې او عملي. په xس کې ولــوٻـد نــږدې ډلې

  .دعادلې  په  سترګه نه  وای کـت�ی روح  ته  به يې يدxی وای، د ھغهل

او ) محافظين(امدادي قدرت، ساتونکي : د اپ�تون په ښار کې درې ډلې انځور شوې دي

لـري اومحافظين  امدادي ډله د امنيت مسوليت  لــري، کارګـران د عايداتــو  مسوليت. کارګران

دمير ليـنيـن  د واکمنۍ  د مھال په  روسيه کې  ھم دغه جوړښت ته  ورته  د وx .فـيلسوف  واکمنان دي

مقام xره، کارګرانو او ) فيلسوف واکمنانو(لينين او بلشويک ګونـد  د محافظينو :کيـږي نظام  ليدل

توپـير  .  کې استخبارات راتللی شول*په امدادي قوه  توليدول، او) خوراکي مواد(بزګرانو پيسې او غله

د ټول ښار په ساتنه کې بوخته وه،  او د   دې کې ليدل کيـږي چې د اپ�تون  په نظام  کې  امدادي قوهپه

د اپ�تون په  .د لينـيـن او  د ھغه د  ګونـد  په خدمت  کې لګيا وه پخپله قوه) استخباراتي(لينين امدادي

خدمت  کې وي،  نه د  قـدرتمندانوپه په  ) اتباعو(د خپلو ھيوادواxنو)فيلسوف پاچا(نظام  کې بايد واکمن

سره  په ټکر کې وای  ( استخباراتي ماشين(ويلی شو  چې اپ�تون  به د  لـيـنــين د  چـکا. خدمت  کې

 .په  خدمت کې وو، نه د بې  قدرت  ولس ځکه دغه استخبارات د  قدرت د خاوندانو

*) Auxilaries 

لينـين د خپل  ولس  د ښـيګـڼې : لی ھـم ليدل کـيـږييو ورته وا د ليـنـينن  او  اپ�تون تر مينځ

ټولـټـال د اپـ�تون په  .ته اړتــيا ليدله) اوانـتګارډ پارټي(ګونـد لومړي پــړاو کې په پوھه کوټلي لپاره په

فيلسوف ) که اپ�تـون په خپله مسوده .نظربه ليـنــين  يو منظم واکمن و، نه يو عادل واکمن

» ډموکراتيک سـينټـراليزم«او »  أوانـتګارډ ګوند«لک وxړ و، ھمغـسې لـيـنـين په ک) واکمنان/پاچاھان

دواړو  دولتي تشکي�تو  څه  نا څه ورته والی xره،  خو  د تشکي�تو وظيفې په ھرنظام کې  .وياړ کاوه

ام کې په دغه نارينه وي، د لـيـنـين په نظ) واکمن(بايـد پاچا د اپ�تون په جمھوريــت کې. بل  شان  وې

کې  روزنه په   په دواړو نظامونو. خوعم�  د  شوروي اتحاد ټول مشـران ناريـنه  وو. اړه څه  نـشــته

 .تنکي ژوند کې پــيلــدله

        

 


