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  ستالين. و. ی

  فرھاد وياړ: ژباړه
  
  
  

  د ديالکتيک ماترياليزم او تاريخي ماترياليزم په اړه
  

  ) برخهدويمه (
  

ل بھير،  د ودې او پرمختيا يو ساده بھير چې په کې کمي بدلونونه په ديالکتيک د متافيزيک په خالف د تکام.) ج

کيفي بدلونونو وانه وړي، نه ګڼي؛ بلکې ھغه تکامل يې ګڼي چې له کمي کم اھميته او خوندي بدلونونو څخه چې په 

 کې کيفي د ديالکتيک متود وايي، چې په دې بھير. څرګنده او بنسټيزه کيفي بدلونونو اوړي، الس ته راغلي وي

بدلونونه ورو ورو نه بلکې چټک او ناڅاپي وي او په يوځلي له يو حالت څخه بل حالت ته بدليږي، د دې بدلونونو 

  .حدوث ناڅاپي نه بلکې قانوني دي او  د نامحسوسه او تدريجي کمي بدلونونو د تراکم په پايله کې رامنځ ته کيږي

 دوراني حرکت چې د تيرو پړاونو تکرار وي، نه ګڼي؛ بلکې ھغه يو له دې امله د ديالکتيک متد، د تکامل بھير يو

مخ په وړاندې او صعودي او د مخکني کيفي حالت څخه نوي کيفي حالت ته او له بسيط څخه مرکب او له ټيتوالي 

  .څخه لوړوالي ته يو تکاملي حرکت ګڼي

  :انګلس وايي

بيعي علومو د دې آزمايښت لپاره فوق العاده شتمنې وسيلې طبيعت د ديالکتيک معيار او د محک ډبره ده او نويو ط« 

او مواد چې ھره ورځ  د زياتيدو په حال کې دي، چمتو کړي او په دې ډول ثابتوي چې باالخره د طبيعت ټول شيان 

طبيعت په يوډوله او مکرر توګه پر يوې دايرې  . نه د متافيزيک له الرې بلکې په ديالکتيکي ډول تر سره کيږي

دلته بايد له ټولو . کت نه کوي او وھلې الره له سره نه نيسي، بلکې يو حقيقي تاريخ لري چې شا ته يې پريږديحر

زيات له داروين څخه يادونه وکړو چې په دې اثبات سره چې اوسنۍ ټوله ارګانيکه نړۍ له بوټو او  ژويو څخه تر 

ير ميليونونو کلونه دوام درلودلی، پر متافيزيکي انسان پورې ټول د تکاملي بھير محصول دي او د تکامل دې بھ

 ). مخ٢٣ ټوک، ١۴انګلس، . مارکس او ف. ک (».نظريې سخت ګوزار کړی دی

  :انګلس، د ديالکتيکي تکامل، چې  پر کيفي بدلون  د کمي بدلون اوښتل دي، د توصيفولو وروسته داسې وايي

ږديدنه ده  او د حرکت د ھغې کچې کمي تغيير دی چې يا په ھر بدلون  له کميت څخه کيفيت ته لي... په فيزيک کې« 

ْمثال په پيل کې د اوبو د حرارت درجه د اوبو په خوټيدو . خپله جسم او ذات کې وي او يا ھم ھغه ته وارد شوی وي
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کې کومه اغيزه نلري، خو که چيرې حرارت ډير يا کم کړو داسې شيبه رارسيږي چې د اوبو ذرې په يو حالت کې 

او  ھمدا ډول د الکتريک بھير حداقل اندازه الزمه ده  چې د پالنين يو ....  بخار او په بل حالت کې په کنګل بدليږيپه

مفتول روښانه او ولګوي، په ھمدې ډول ھر فلز د ذوب کيدو لپاره د حرارت ځانګړې درجې ته اړتيا لري، يا دا چې 

ی لري چې په دغه ټکي کې کنګل کيږي او يا تر ھغه ځای پورې ھره مايع، د يوه معلوم فشار الندې، يو ځانګړی ټک

او باالخره د ھر ګاز لپاره د فشار ځانګړې درجه . چې مونږ وکړای شوو ورته الزم حرارت برابر کړو، جوشيږي

.... موجوده ده چې په دغه درجه کې کوالی شوو د فشار او برودت د معينو شرايطو الندې دغه ګاز په مايع بدل کړو

) ستالين.  ی–ھغه ټکي چې په کې يو حالت په بل حالت بدليږي ( ھغه ثابته مقادير چې په فيزيک کې مصطلح دي 

په يو جسم کې د کيفی تغيير المل کيږي ) تغييرات(ْغالبا ھغه مھم ټکي دي چې په کې د کمي حرکت ډيرول او کمول 

 ). مخ ۵٢٨ – ۵٢٧ ټوک، ١۴نګلس، ا. مارکس او ف. ک (».او په پايله کې کميت په کيفيت بدليږي

  :انګلس وروسته له دې بيا د کيميا موضوع راخلي او وايي

. کيميا،کوالی شوو د اجسامو د کيفی تغييراتو علم وګڼو چې د کمي ترکيب او تغيير تر اغيزې الندې رامنځته کيږي«

 په يو ماليکول کې د دوو معمولي که: د ساري په توګه اکسيجن په پام کې ونيسو... ھګل ھم په دې مسئلې پوھيدو

ھم له بوي او اتمونو پر ځای دری اتمه اکسيجن کيږدو د ازن په نامه يو نوی جسم رامنځته کيږي چې ښکاره ده چې 

ھم د خپل فعل او انفعاالتو له پلوه د معمولي اکسيجن سره توپير لري، د ازت يا اورلګيد سره د اکسيجن بيالبيل 

نسبتونه خو پريږده چې ھر يو يې نوی جسمی جوړوي چې د کيفيت له پلوه د مخکني اجسامو سره بيخي توپير 

  ). مخ۵٢٨ ټوک، ١۴انګلس، . مارکس او ف. ک(» !لري

: باالخره انګلس له دورينګ څخه، چې ھګل يې له ټولو اړخونو رټلی دی او په ورته وخت کې د ھګل مشھوره قاعده

چې د بی ځانه نړۍ څخه ژوندۍ نړۍ او د غير ارګانيکې نړۍ څخه ارګانيکې نړۍ ته عبور، نوې وضعې ته اوښتنه 

  :ده؛ په پټه اخيستلې، نيوکه کوي او وايي

 ھګل د سنجش د اړيکو ھماغه غوټه لرونکی لړۍ ده چې د ھغې په ځانګړي ټکو کې کمي دا په بشپړه توګه د«

د ساري په توګه ديخو اوبو او د تودو اوبو د خوټکيدنې او . المل کيږي) جھش(کمونه او ډيريدنه، د کيفي اوښتنې 

 کيږي او په پايله کې کنګل کيدنې ټکي ھغه غوټي دي چې په دې غوټو کې د ځانګړي فشار سره نوي حالت رامنځته

  ). مخ۴۶ ـ ۴۵ھماغه کتاب، ( » .کميت په کيفيت بدليږي

ديالکتيک د متافيزيک د اصولو پر خالف باور لري چې د طبيعت پديدې او اجسام په خپل منځ کې ھم تضادونه ) .د

سې عنصرونه لري ځکه چې ھغوی يو مثبت قطب او يو منفي قطب، يوه تيره او يوه راتلونکي لري، ھغوې ټول دا

د دې تضادونو مبارزه؛ يعنې د پخواني . لري چې يا د ودې او تکامل په حال کې دي يا د نابودۍ او زوال الره وھي

او نوي په منځ کې مبارزه؛ يعنې د ھغه چې مري او ھغه چې دنيا ته راځي په منځ کې مبارزه؛ د ھغې چې له منځه 

 تکاملي بھير او کيفي تغييراتو ته د کمي تغييراتو دنننۍ منځپانګه ځي او ھغه چې پرمختګ کوي تر منځ مبارزه؛  د

  .ده

له دې امله ديالکتيک متد په دې باور دی چې  د ادنی څخه عالي ته د تکامل بھير؛ د پديدو د ھمغږي تکامل او 

ادونو پر اساس د پراختيا نتيجه نه ده، بلکې برعکس د شيانو او پديدو د دننني تضادونو د څرګنديدنې او د ھمدې تض

  .په جريان کې تر سره کيږي» مبارزې«متضادو تمايالتو تر منځ د يوې 

  :لنين وايي
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لنين (» ديالکتيک د کليمې په واقعي مانا عبارت دی د اشياؤ د منځپانګې په دننه کې د تضادونو له پيژندنې څخه«

  ). مخ ، روسي چاپ٢۶٣» فلسفي يادښتونه«

  :او بيا ليکي

  ) مخ، روسي چاپ٣١٠ ټوک، ١٣لنين،  (»دونو مبارزه دهتکامل، د تضا«

د دې پوھيدل چې د ټولنې په تاريخ او ټولنيز ژوند کې د . دا و د مارکسيستی ديالکتيکي متد د اصلي ځانګړتياو لنډون

 يې ديالکتيک متد پراخول څومره ستر اھميت لري او د ټولنې په تاريخ او د پرولتاريا ګوند په عملي فعاليتونو کې

  .کارول څومر زيات اھميت لري، کوم ستونزمن کار نه دی

ْکله چې په نړۍ کې منفردې او بيلې پديدې نشته او که په رښتيا ټولې پديدې له يو بل سره تړلي او متقابال مشروطې 

 په شان دي، څرګنديږي چې په تاريخ کې  د ھر ټولنيز رژيم او يا ھر ټولنيز غورځنګ په اړه نبايد د ډيرو مورخينو

يا بلې ايده ی له مخې چې دمخه غوره شوی ده؛ قضاوت وکړو، بلکې ھغه بايد د ھغو شرايطو له » ابدي عدالت«د 

  .پلوه چې دا رژيم يا ټولنيز غورځنګ يې رامنځته کړی او له ھغې سره تړاو لري، په پام کې ونيسو

او احمقانه او غير طبيعي رژيم دی، خو ھمدا د ښکاره خبره ده چې په اوسني شرايطو کې د بردګۍ رژيم يو بی مانا 

بردګۍ رژيم د لومړني کمون د رژيم د پاشيدلو په شرايطو کې په بشپړه توګه يوه منطقي او طبيعي پديده وه، ځکه 

  .چې د لومړني کمون په پرتله، يو قدم مخې ته و

 کال په ١٩٠۵د جوړولو او د د تزار حکومت په شرايطو کې د دموکراسۍ پر بنسټ د يوې بورژوازي جمھورۍ 

روسيه کې د ساري په توګه د بورژوازي ټولنې غوښتنه په بشپړه توګه په ځای او سمه او انقالبي غوښتنه وه، ځکه 

خو په اوسني شرايطو؛ يعنې د سوسياليستي شوروي د . په ھغه وخت کې پانګواله جمھوري يو ګام مخی ته وه

يوې بورژوازي جمھوري غوښتنه بی معنی او د انقالب ضد غوښتنه ده، ځکه جمھوريتونو د اتحاد په شرايطو کې د 

  .داسې يوه جمھوري د شوروي جمھوري په پرتله شاتګ شميرل کيږي

  

 

 


