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  ستالين. و. ی

  فرھاد وياړ: ژباړه
  
  
  

  د ديالکتيک ماترياليزم او تاريخي ماترياليزم په اړه
  ) برخهڅلورمه (

  
نړۍ د قوانينو او اصولو د معرفت شونتيا انکاروي او زموږ د پوھې په د ايده اليزم د اصولو پر خالف چې د .) ج

ډکه ده چې نشو » خپلواکو ذواتو«روغتيا ايمان نلري او په عيني حقيقت باور نلري او تصور کوي چې نړۍ له ھغو 

ه د پيژندنې وړ کوالی ھغه د علم په وسيله وپيژنو؛ د مارکس فلسفي ماترياليزم نړۍ  او د ھغه قوانين په بشپړه توګ

ګڼي او وايي چې د طبيعت د قوانينو سره زموږ معرفت د تجربې او عمل له الرې السته راغلی او دا معرفت معتبر 

او د عيني حقايقو په کتار کې راځي او په نړۍ کې داسې يو څه چې د پيژندلو وړ نه وي، نشته؛ که چيرې داسې 

  .کشف او د علمي او عملي وسايلو سره به وپيژندل شيشيان وي چې نن موږ ته مجھول دي يوه ورځ به 

انګلس د کانت او نورو ايده اليستانو پر فرضيه، چې د دنيا د احوالو د پوھيدلو په نه شونتيا او  په ناپيژندل شويو 

باور لري، نيوکه کوي او له ھغه مشھورې ماترياليستې نظرٻې څخه دفاع کوي چې وايي زموږ » خپلواکو ذواتو«

  :فت معتبره دی او داسې ليکيمعر

کله . د دې او د نورو فيلسوفانه بوالھوسيو د بطالن پريکنده دليلونه ھماغه عمل، په تيره بيا تجربه او صنعت دی«

چې موږ کوالی شوو د يوې طبيعې پديدې په اړه د خپلې نظريې سموالی د ھغې د رامنځته کولو په وسيله ثابت کړو، 

طو په مرسته يې جوړ کړو او خپل خدمت ته يې وګمارو، نو د دې سره توانيدلي يوو چې د يعنې ھغه د ځانګړو شراي

ھغه کيميايی مواد چې د نباتاتو او حيواناتو د حياتي جوړښت . بی معنی کيسه پای ته ورسوو» خپلواک ذات«کانت د 

غه جوړ کړي دا وو، خو ھمدا چې عضوي کيميا وکړای شول ھ» خپلواکه ذوات«څخه السته راځي يو وخت 

موږ پورې په اړونده ذواتو باندې واوښتل، لکه د روناس يعنې آليزارين  رنګينه ماده چې نن ھغه د » خپلواک ذوات«

پخوا په شان د روناس د بوټي له ريښې څخه چې په بيديا کې شنه کيږي، نه استخراجوو؛ بلکې په ډيره کمه بيه او په 

د کوپرنيک لمريزه منظومه، پوره درې سوه کاله له يوې . خه السته راوړووآسانۍ يې د سکرو د ډبرو له قطران څ

  لوريهفرضيې پرته بل څه نه وه او سره له دې چې ډيره د باور وړ فرضيه وه خو بيا ھم يوه فرضيه وه، خو کله چې

ر ھغه وخت د ھغو شميرو سره چې د ھمدې سيستم له مخې يې لرلې، نه يوازې دا چې د يوې سيارې شتوالې چې ت

پورې مجھوله وه، ثابت کړ؛ بلکې د حساب سره د دې سيارې ځای د سماواتو په منځ کې ھم معلوم کړ او کله چې 
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مارکس، د آثارو غورچاڼ، لومړی ټوک، . ک ( ». دا سياره پيدا کړه، د کوپرنيک منظومه ثابت شوه  (Galle)ګاله 

  ). مخ٢٣٠

ھغه ارتجاعي نظريه چې د ( ماخ د نور پلويانو په شان کسان د فيدئيزم لنين، د بوګدانف، بازاروف، يوشکويچ او د

له اصولو څخه په پيروي تورنوي او د ماترياليزم له مشھورې ) علومو په پرتله د ايمان په لومړيتوب باور لري

 ګڼي، نظريې څخه چې د طبيعي قوانينو په اړه زموږ علمي معلومات معتبر شميري او عملي قوانين عيني حقيقت

  :دفاع کوي او وايي

چې د عيني حقيقت د » له حده زياته دعوا«د اوسني عصر فيدئيزم په ھيڅ ډول علم نه نفي کوي، بلکې د علم «

عيني حقيقت وجود ولري، که په ) څرنګه چې ماترياليستان باور لري(که په رښتيا ھم . شتوالي دعوی ده، نفي کوي

کې منعکسوي، ھغه يوازينې علوم وي چې کوالی شي » تجربياتو« بشري رښتيا طبيعي علوم، چې بھرنۍ دنيا په

  ). مخ، روسي چاپ١٠٢ ټوک، ١٣لنين،  ( ».عيني حقيقت ښکاره کړي نو بيا ھر ډول فيدئيزم په مطلق ډول رديږي

  .دا د مارکسيستي فلسفي ماترياليزم ځانګړنې دي

نه او د ټولنې د تاريخ په مطالعه  کې د فلسفي ماترياليزم د د دې سره په آسانۍ دې پايلې ته رسيږو چې د ټولنيز ژوندا

اصولو غزول څومره زيات اھميت لري او تر کومه حده پورې د ټولنې په تاريخ او د پرولتاريايي ګوند په عملي 

  .فعاليت کې د دې اصولو تعميمول څومره مھم دي

که د طبيعي پديدو تر منځ اړيکې او د ھغوې متقابل مشروطيت، د طبيعت د تکامل قطعي قوانين دي نو بيا د ټولنيز 

  .ژوند د پديدو تر منځ اړيکې او متقابل مشروطيت ھم احتمالي او ناڅاپي نه، بلکې د ټولنې د تکامل اړين قوانين دي

د تراکم ټولګه نه ده، ځکه د ټولنې تاريخ عبارت دی د » دفاتوتصا«نو له دې امله ټولنيز ژوند او د ھغې تاريخ د 

  .معينو قوانينو پر بنسټ د ټولنې د تکاملي بھير څخه او د ټولنې د تاريخ ارزونه په علم بدليږي

او » دعقل تقاضا« د ستاينې وړ تمايالتو پر اساس يا » مخورو کسانو«نو د پرولتاريا ګوند عملي فعاليت نبايد د 

او داسې نورو شيانو پر بنسټ والړ وي، بلکې د ټولنيز تکامل قوانين او په دې قوانينو کې مطالعه » اخالقعمومي «

  .بايد د دې فعاليت اساس او بنسټ جوړ کړي

او بيا که په رښتيا نړۍ د پيژندنې وړ ده او د طبيعت د تکامل د قوانينو په اړه زموږ معلومات معتبر او د عيني 

ې دي، نو ژوند او ټولنيز تکامل ھم د پيژندنې وړ دی او د ټولنيز تکامل د قوانينو په اړه علمي حقايقو په کتار ک

  .احکام ھم معتبر احکام او د عيني حقايقو په کتار کې راځي

نو له  ھمدې امله د ټولنې د تاريخ علم، د ټولنيز ژوندانه د پديدو د ټولې پيچلتيا سره، کيدای شي د بيولوژي په شان يو 

  .دقيق علم شي چې د ټولنيز تکامل د علمي قوانينو د تطبيق لپاره د کارولو وړ شي

نو د پرولتاريا ګوند نبايد په خپل عملي فعاليت کې تصادفي داليل د خپلو فعاليتونو الرښود وګرځوي، بلکې الزمه ده 

  . څخه پيروي وکړيچې د ټولنې د تکامل له قوانينو او له دې قوانينو څخه السته راغليو عملي پايلو

  .نو ھمدا دی چې سوسياليزم د بشر د راتلونکې لپاره د زړه کښونکي رويا څخه په علم بدليږي

او له ھمدې امله د علم او عملي فعاليت تر منځ اړيکه، د تيوري او عمل او وحدت تر منځ اړيکه، بايد د پرولتاريا د 

  .ګوند الرښوده ستوري وي

 مادي نړۍ لومړی مقام او شعور او تفکر دويم مقام ولري او له لومړني څخه مشتق نو، کله چې طبيعت، ژوند او

شوي وي او که مادي نړۍ عيني حقيقت دی او شعور پورې تړلې نه ده او شعور د دې عيني حقيقت انعکاس دی، نو 

د په دويمه درجه کې بيا دې پايلې ته رسيږو چې د ټولنې مادي حيات او ژوند ھم په لومړي درجه کې  او معنوي ژون
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او له ھغې څخه مشتق شوی دی او د ټولنې مادي حيات عيني او د انسان له ارادې څخه بھر يو واقعيت دی، په داسې 

  .حال کې چې د ټولنې معنوي ژوند د دې عيني حقيقت انعکاس او ھمدا ډول د ژوند انعکاس دی

لنيزو تيوريګانو او نظراتو  او د سياسي سازمانونو د نو، نبايد د ټولنې د معنوي حيات د جوړښت سرچينه او د ټو

عقايدو اساس په خپله نظراتو او تيوريګانو او اندونو او سياسي سازمانونو کې ولټوو، بلکې بايد د ټولنې د مادي ژوند 

  .په شرايطو او د ھغې ټولنې په وجود کې ولټوو  چې دا اندونه، تيوريګانې او نظرات د ھغې انعکاس دی

که چيرې د ټولنې د تاريخ په بيالبيلو پيرونو کې، مختلف ټولنيز نظرات او اندونه او بيالبيل سياسي سازمانونه او نو، 

عقايد ليدل کيږي او که د بردګۍ رژيم پر مھال له يو ډول اند، ټولنيزه تيوري، نظريه او سياسي سازمان سره مخامخ 

ھمدا ډول د پانګوالۍ په پير کې د دې عقايدو او ټولنيزو تيورګانو دريم کيږو او د فيوډاليزم پر مھال له يو بل ډول  او 

کې » خاصيت«او » طبيعت«ډول ګورو؛ المل يې په خپله اندونو، تيوريګانو، نظراتو او د سياسي سازمانونو  په 

  .ل شرايط دياختالف نه دی، بلکې المل يې د ټولنيز تکامل په بيالبيلو پيرونو کې د ټولنې د مادي حيات بيالبي

څرنګه چې د ټولنې د مادي حيات شرايط او ژوند وي، ايدې او تيوريګانې او سياسي نظرات او سياسي سازمانونه به 

  .ھم ھمغه شان وي

  :مارکس په دې اړه ليکي

. ک(» .څه چې د خلکو ژوند ټاکي، بشري شعور نه دی؛ بلکې بالعکس ټولنيز ژوند دی چې د بشر شعور ټاکي«

  ). مخ، روسي چاپ٣٢٩ثارو غورچاڼ، لومړی ټوک، مارکس، د آ

  

 


