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  ستالين. و. ی

  فرھاد وياړ: ژباړه
  
  

  د ديالکتيک ماترياليزم او تاريخي ماترياليزم په اړه
  ) برخهيمهرد (

  
  

  .ړاو لريشرايطو سره تله  ځای  دټول شيان د وخت او

 پرمختګ  د علم او دد تاريخمطالعه او د ټولنيزو پديدو د تاريخي پلوه ښکاره ده چې د دې شرايطو له پام نيولو پرته 

 انارشيزم او احتماالتو او ډير شمير نامقولو  په ده چې کوالی شيمطالعه ځکه يوازې دا ډول ، دیه ناممکنموجوديت

  . مخنيوى وكړيدلو څخه  بدليله علم  دتيروتنو باندې د تاريخ

 عناصرو نابودي او د نوي ه د ورستً که په رښتيا نړۍ په ھميشنۍ حرکت او تکامل کې ده، که واقعاھمدا ډول

ټولنيز »  کيدونکيينه ټکن«زيږيدونکو عنصرونو وده او پرمختګ د تکامل قانون دی، نو څرګنديږي چې نور نو د 

او د مالکانو څخه د دھقانانو او د پانګوالو څخه د » ابدي اصول«انتظامات او د خصوصي مالکيت او زبيښاک 

  .معقوليت نلري» ابدي نظرونه«کارګرانو د اطاعت 

 څرنګه ، کړوپر ځاى واكمنپايلې ته رسيږو چې سوسياليستي رژيم کوالی شوو د پانګوال رژيم  له دې سره دې نو

  . بدل شو رژيمه رژيم ھم په خپل وخت کې په پانګوالفيوډاليزمچې د 

 خپل کار او فعاليت تمرکز د ټولنې پر ھغو طبقو وکړو چې نور د ودې او  ددې نتيجې ته رسيږو چې نبايدباالخره 

واړو او  طبقو ته پام ھغو ټولنيزو بلکې بايد ؛ که څه ھم دا وخت واکمن او پياوړي وي،پرمختګ په حال کې نه دي

  . نه ويې که څه ھم نن له پياوړي ځواک څخه برخمن،لونکی لري په حال کې دي او راتتكاملډه ووھو چې د پرې ډ

 د ناردنکيانو په وړاندې دوام ه  په ھغه پير کې چې د مارکسيستانو مبارز، کلونو کې١٨٩٠ـ ١٨٨٠ پيړۍ په ېد تير

ليت و، يو كوچنۍ اق، د روسيې پرولتاريا د منفردو دھقانانو په وړاندې چې د ټولنې ډيره برخه يې جوړوله، هدرلود

د ودې او پرمختګ په حال کې وه، حال دا چې دھقانان د يوې طبقې په توګه، د خو دا اقليت د يوې طبقې په توګه 

مارکسيستانو تيروتنه ونکړه چې خپل فعاليت يې يوازې پر پرولتاريا چې د پرمختګ په حال . هشيندلو په حال کې و

 ورو ورو يې وده ، چې په لومړيو کې يو کوچنی ځواک وکې وو، متمرکز کړ، ځکه څنګه چې پوھيږو پرولتاريا

  . درجه سياسي او تاريخي ځواک بدل شونيکوله، پرمختګ يې وکړ او په لومړ

  . ښايي مخې ته وګورو نه شا تهوتنه ونكړو،نو د دې لپاره چې په سياست کې تير
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في بدلونونو ته اوښتل د تکامل له  سمه ده چې له تدريجي کمي بدلونونو څخه  چټک او ناڅاپي کي خبرهاو که دا

 چې د زيارکښو پرګنو په الس تر سره کيږي په ه به شي  چې انقالبي بدلونونڅرګنده نو شميرل كيږي،قوانينو څخه 

  . پديده دى چې څوك يې مخه نشي نيولى طبيعيهبشپړه توګه يو

د کارګرې طبقې خالصون، نه د پڅو  څخه سوسياليزم ته انتقال او د پانګوالی له ظلمونو څخه ۍنو له پانګوال

  . بلکې يوازې د پانګوالی رژيم د کيفي بدلون او د انقالب له الری تر سره کيږي،و او سمونو له الرېنبدلونو

  . نه اصالح غوښتونکی،نو د دې لپاره چې په سياست کې تيروتنه ونشي بايد انقالبي ووسو

د متضادو ځواكونو د مبارزې په پايله كې پر دې و له امله او سمه وي چې تکامل د دننني تضادونچيرې که او بيا 

نو بيا ښکاره ده چې د پرولتاريا طبقاتي مبارزه، په مکمله توګه تضادونو د غلبې لپاره له تضادونو رامنځته كيږي، 

  .يوه طبيعي او اړينه پديده ده

 کشف کړو، بربنډ يې ، ھغه بايدعکس  د دې بلکېچونه وشيندو، تضادونو  پر نه ښايي چې د پانګوالی رژيمنو،

  . بلکې ھغه بايد تر پای پورې ورسوو،کړو، نبايد د طبقاتي مبارزې د غلې کولو په لټه کې شوو

 ښايي يو طبقاتي او پرولتاريايي او نه پخال کيدونکی سياست تعقيب وتنه ونكړو،نو د دې لپاره چې په سياست کې تير

 د ګټو ھمغږي او يا د پانګوالې څخه و چې مفھوم يې د پرولتاريا او پانګوال څخه د اصالح غوښتونکي  سياست.کړو

  .لپاره جوړجاړی دی، ډډه وکړو» زرغونيدو«د سوسياليزم د 

دا د ھغه څه مدلول دي چې مارکسيستی ديالکتيک متد يې د ټولنيز ژوند او د ټولنې د تاريخ سره د تطبيق پر مھال 

  .ښکاره کوي

  . څخه په تضاد کې دیبنياد ماترياليزم د فلسفي ايده اليزم سره له بنسټ او فلسفيخو مارکسيستي 

  

  : ځانګړنې لريې مارکسيستي فلسفي ماترياليزم الند-٢

، د ګوريد تجسم په بڼه » شعور«او د » روحد يو كلي «، »مطلقې ايدې«د ايده اليزم په خالف چې نړۍ د .) الف

 دي او بڼې ې، د متحرکې مادې بيالبيلې پديدېلذاته مادي ده او د نړۍ بيالبيلمارکس مادي فلسفه باور لري چې دنيا با

 مادې د تکامل الزمه قوانين جوړوي متحركېد پديدو متقابله شرايط او اړيکې چې پر ديالکتيکي اصولو والړ دي، د 

  .ته اړتيا نلري» روحكلي «او کوم الره وھي  د ودې او تکامل پر بنسټ قوانينو داو دنيا د مادې د حرکت 

  :انګلس وايي

 طبيعت موجود، بې له دې چې له نګه چېر څو څخهماترياليستي نړۍ ليد په ساده ډول عبارت دی د طبيعت پيژندل« 

  ). مخ۶۵١ ټوک، ١۴انګلس، . مارکس او ف. ک (».زيات شيورڅخه کوم څه ورباندې بھر 

 چې باور يې  ته ھراکليوس وينا،وني يونان فيلسوفد لرغ)  مخ، روسي چاپ کې٣١٨د فلسفي يادداشتونو په (لنين 

 او ژوندې لمبه وه، ده او وي به چې رڼا ھميشنۍدنيا يوه ده او د ھيڅ خدای يا انسان لخوا پيدا شوی نه ده او «: درلود

 د  ماترياليزميدا د ديالکتيک«اشاره کوي او وايي » يې د ټاکلو قوانينو له مخې کله ځليږي او کله ھم مړه کيږي

  ». او غوره تشريح دههاصولو سم

 شعور دی چې وجود لري او مادي دنيا او د  دا زمونږ خالف چې ادعا لري يوازېهد ايده اليزم د اصولو پ.) ب

 د مارکس فلسفي ماترياليزم ؛ژوندانه نړۍ او طبيعت زموږ د شعور او حواسو او تصوراتو او عقايدو غبرګون دی

حقيقت دی چې زموږ له ذھن او شعور څخه بھر په ) ابژکتيف(او وجود يو عيني نظريه دا ده چې ماده، طبيعت 

شعور د ماده ده چې زموږ د احساساتو او تصوراتو او چې دا ، ځکه ځاى لريماده لومړی . خپلواکه توګه موجود دي
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 وجود  په خپله د مادې انعکاس دی، د شعور په داسې حال کې چې شعور دويم ځای لري ځکه چې،سرچينه ده

محصول دی چې په خپل تکاملي بھير کې بشپړتيا ته ھغه   _ ماده ده يوه چې په خپله_مغزو  د فكر، .انعکاس دی

که و نه غواړو لويه تيروتنه بالنتيجه په بله وينا فکر د مغزو محصول دی او ماغزه د تفکر جھاز او . رسيدلی دی

  . کړوبيلوکړو نو نبايد فکر له مادې 

  :انګلس وايي

 دې مسئلې ته ځواب...  مسئله دهلويه اصلي او ېد فکر او وجود او د اروا او طبيعت تر منځ اړيکه  د ټولې فلسف«

په ايده ...  ھغه کسان چې  فکر او اروا پر طبيعت او وجود لومړي ګڼي: ويشيپنډغالو فالسفه په دوه لويو وركونه

. ک (».البيلو ماترياليستي مکتبونو سره تړاو لري د بي، او ھغه کسان چې طبيعت لومړی ګڼيپنډغالياليستي 

  ). مخ٣٢٩ ،  لومړی ټوک، د آثارو غورچاڼ، مارکس

  :او

... مادي نړۍ چې په حواسو سره پيژندل کيږي او موږ په خپله ھم د ھغې سره تړاو لرو، يوازينې واقعي نړۍ ده«

 مادي جوړښت او جسم دی،  يوچې  له محصول پرتهد مغزووي زموږ شعور او تفکر که ھرڅومره ھم عالي 

 بل څه پرته عالي محصول  له روح دی چې د مادې  دا بلکېده،ماده د روح مولود نه . محصول پرته بل څه نه دي

  ). مخ٣٣٢ھماغه کتاب، ( » نه دی

  :مارکس د مادې او فکر په اړه وايي

 بنسټ دی چې تغييراتود ټولو ھغو ماده . و متفکرې مادې څخه جال کړ وكړاى شو له چې تفکربريښي نه هممکن«

  ). مخ٣٠٢ھماغه کتاب، (» رامنځته کيږي

  :لنين د مارکس فلسفي ماترياليزم په اړه وايي

 هله شعور او احساساتو او تجربې څخه خپلواک) ماده( باورمن دی چې واقعي او عيني ژوندون هماترياليزم په ټوليز«

بشپړ او په (  سم ً تقريبا د ھغې کېې بڼې ښېخپلڅه نه دي چې په  پرته بل د ژوندون له انعکاس...  شعور... دی

  ). مخ٢۶٧ ـ ٢۶۶ ټوک، ١٣لنين،  (»انعکاس دی) نھايی درجه دقيق

  : وايياو بيا

عيني حقيقت دی يو ماده ھغه شئی دی چې زموږ د حواسو پر جوړښت اغيزه کوي او احساس رامنځته کوي؛ ماده «

 خو روح او ؛ماده، طبيعت، وجود او جسم لومړی مقام... احساس سره پيژنود چې بھرنی وجود لري او موږ ھغه 

  ). مخ١٢٠ـ ١١٩ھماغه کتاب،  (».شعور، احساس او نفسانيت دويم مقام لري

  ). مخ٢٨٨ھماغه کتاب،  (»د حرکت د څرګنوالي  د نندارې ډګر دی» د مادې د تفکر«نړۍ د مادې او «ـ 

  ). مخ١٢۵غه کتاب، ھما (»ماغزه د تفکر دستګاه ده«ـ 

  

 


