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  ستالين. و. ی

  فرھاد وياړ: ژباړه
  ) برخهپنځمه(
  
  

  د ديالکتيک ماترياليزم او تاريخي ماترياليزم په اړه
  

ل په سيا نو د دې لپاره چې د پرولتاريا ګوند ست کې خطا ونکړي او د تشو وچو قړتنو په برخليک اخته نشي نبايد خپ

دې » پرنسيپونو«پر جامدو » انساني عقل«فعاليت د  انګړو شرايطو بان ات ځ ادي حي ولنې د م د د ټ ودروي، بلکې باي

ي واک دی، ډډه ووھ ي ځ ولنيزه قطع ې ټ د د . چ سټ نباي ار بن د د ک ورو«د دې ګون ترو مخ تاينې » س سانو د س وړ ک

  .تمايالتو باندې ودريدلی وي، بلکې بايد د ټولنې د مادي ژوند د تکامل پر واقعي اړتيا والړ وي

د اتوپيستانو، ناردنيکانو، انارشيستانو او اس ار يانو د سقوط يو المل دا دی چې دوئ د ټولنې په تکامل او پراختيا 

ه اليزم کې ډوب او د دې پر ځای چې خپل عملي کې د مادي حيات د شرايطو لومړی درجی رول نه منلو او په ايد

فعاليت د ټولنې د مادي ژوندانه د تکامل پر غوښتنو ودروي د خپلو فعاليتونو بنسټ يې له دې غوښتنو پرته او د دې 

څخه عبارت و، » ھر اړخيزه طرحونو«او » خيالي نقشو«غوښتنو په خالف کاروه، يعنې دا چې د کار مدار يې له 

  .لنې د حقيقي ژوند څخه ليرې بريښيدهکوم چې د ټو

 لنينيزم ځواکمنتيا او حياتي قوه په دې کې ده چې ھيڅکله د ټولنې له حقيقي ژوند څخه نه ليرې کيږي، –د مارکسيزم 

  .په خپل عملي فعاليت کې يوازې د ټولنې د مادي ژوند د تکامل او پراختيا په مقتضياتو ډډه وھي

نبايد داسې نتيجه واخلو چې ټولنيزې ايدې او تيوريګانې، نظريات او سياسي له ھغه څه چې مارکس ويلي دي 

سازمانونه د ټولنې په ژوندانه کې کوم اھميت نلري او د ټولنې د مادی حيات پر شرايطو او تکامل باندې کوم متقابل 

شا په اړه، د ھغوې د پيدايښت دلته د نظرياتو او تيوری ګانو او ټولنيزو  افکارو او سياسي سازمانونو د من. اثر نکوي

خو د تاريخي . په اړه او په دې اړه چې د ټولنې معنوي حيات د ھغې د مادي شرايطو انعکاس دی، وغږيدو

ماترياليزم مکتب نه يوازې دا چې په تاريخ کې د دې نظرياتو او تيوري ګانو او ټولنيزو افکارو او سياسي 

ه دی، بلکې په ټولنيز ژوندانه او د ټولنې په تاريخ کې د ھغو پر جدي څخه منکر ن» اھميت«سازمانونو  د رول له 

  .رول او اھميت ټينګار کوي

داسې زړې ايدې او تيوري ګانې شته چې عمر يې پای ته رسيدلی . ټولنيزې ايدې او تيوري ګانې بيالبيل ډولونه لري

د دوی اھميت په دې کې دی چې د ټولنې . ړلی دهاو د ټولنې د تري تم کيدونکو ايدو او تيورګانو ته يې د خدمت مال ت
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داسې نوی او پرمختللې ايدې او تيوري ګانې ھم شته چې د ټولنې د مخکښو . د تکامل او پرمختګ خنډ کيږي

د ھغوی اھميت په دې کې دی چې د ټولنې پراختيا او تکامل او پرمختګ آسانوي . ځواکونو د ګټو لپاره خدمت کوي

  . د مادي حيات غوښتنې په ځيرتيا او سمه توګه منعکس کړي په ھماغه اندازه اھميت پيدا کوياو څومره چې د ټولنې

زې وروسته له ھغې رامنځته کيږي چې ټولنه د پراختيا او د ټولنې د مادي نوې ټولنيزې ايدې او تيوري ګانې يوا

خو کله چې دا تيوريګانې او ټولنيزې ايدې رامنځته شي په ھغه جدي . ژوندانه تکامل د نويو مسئلو سره مخامخ شي

دي او د ټولنې ځواک اوړي چې د ټولو ھغو  نوٻو چارو حل آسانوي  چې د مادي ژوندانه تکامل يې ورته مخې ته  ږ

ھمدلته دی چې د نويو ايدو او تيوري ګانو او نظراتو او د سياسي سازمانونو  د سنبالونکي، . پرمختګ ال آسانوي

که د ټولنې نوې ايدې او تيوري ګانې رامنځته . ًچمتو کونکي او تبديلونکي رول، ټول اھميت دقيقا راڅرګنديږي

ري او د ھغوی له سنبالونکي،  چمتوکونکي او تبديلونکي رول پرته د کيږي حقيقت دا دی چې ټولنه ھغې ته اړتيا ل

ھغه . ټولو ھغو بيړني او اړينو مسايلو حل چې د ټولنې د مادي ژوند تکامل رامنځته کړي دی ناشوني او ناممکن دی

ته کيږي، نوي ټولنيزې ايدې او تيوري ګانې چې د ټولنې د مادي حيات د تکامل له حاصل شويو مسايلو څخه رامنځ

خپله الره پرانيزي او د ولسونو په واک کې ايښودل کيږي او ھغوی مجھزوي او د ټولنې د نابوديدونکو ځواکونو پر 

ضد يې متحدوي او په دې ډول د ټولنې د ورسته ځواکونو چې د ټولنې د مادي حيات د تکامل او پراختيا خنډ ګرځي،  

  .ويد نابوديدنې بھير د آسانه کولو وسايل برابر

په دې ډول ټولنيزې ايدې او تيوري ګانې او سياسي سازمانونه چې د ټولنې د مادي ژوند د تکامل د اړينو مسايلو او 

د ټولنيز معيشتي شرايطو ثمره ده په خپل وار د ټولنې پر معيشتي شرايطو او د ھغې پر مادي ژوند، اغيزه کوي او د 

  . الزم شرايط برابروي او د ھغې د بعدی تکامل امکانات ممکنويټولنې د مادي ژوند د اړينو مسئلو د حل لپاره

  :له ھمدې امله مارکس وايي

مارکس، د آثارو غورچاڼ، . ک (».تيوري ھمدا چې په ولسونو کې نفوذ وکړي په خپله په يو مادي ځواک بدليږي«

  ). مخ، روسي چاپ۴٠۶لومړی ټوک، 

 ټولنې د مادي ژوندانه په شرايطو باندې اغيزه وکړي او د ټولنې نو، د دې لپاره چې د پرولتاريا ګوند وکړای شي د

تکامل او رغاونه ګړندۍ کړي، ښايي په ھغه ټولنيزې ايدې او تيوري ډډه ووھي چې په ښکاره توګه د ټولنې د مادي 

 د حيات د تکامل د اړتياو ښکارندوی وي او وکړای شي د ولسونو پراخه پراګني وھڅوي، مجھز يې کړي او ھغوې

پرولتاريا په ھغه ستر لښکر کې متشکل کړي چې د ارتجاعي ځواکونو د ځپلو لپاره او په ورته وخت کې د ټولنې 

  .مخکښو ځواکونو ته د الرې پرانيستلو لپاره چمتو دی

او منشويکانو د سقوط يو علت دا و چې ھغوی د مخکښې تيوري او پرمختللې ايدې د ھڅونکي، » اکونوميستانو«د 

کي او تبديلونکي رول څخه بی خبره وو او د عاميانه افواھي ماترياليزم مجذوب شوي وو او له ھمدې امله د سمبالون

  .ًدې عواملو رول يې تقريبا صفر ته رسولی و او ګوند يې پڅتيا او رکود باندی محکومو

تيوري تکيه کوي چې د ټولنې د مارکسيزم ـ لنينيزم د ځواکمنتيا او ژوندتيا المل په دې کې دی چې پر ھغه پرمختللي 

د مادي حيات د تکامل او پراختيا غوښتنې په سمه توګه منعکسوي او تيوري بشپړې وړتيا ته رسوي او دا خپل 

  .فرض ګڼي چې د دې تيوري د سمبالونکي، تجھيزونکي او بدلونکي ځواک څخه په مکمله توګه کار واخلي

نې د شعور تر منځ اړيکه، د مادي ژوندانه د تکامل د شرايطو او د ټولنې تاريخي ماترياليزم د ټولنيز ژوندانه او د ټول

  .د معنوي حيات د تکامل تر منځ اړيکه په دې توګه حلوي

 


