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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  ستالين. و. ی

  فرھاد وياړ: ژباړه
14.06.10  

  
  

  د ديالکتيک ماترياليزم او تاريخي ماترياليزم په اړه
  ) برخهشپږمه (

  ـ تاريخي ماترياليزم٣

» د ټولنې د مادي حيات د شرايطو«د تاريخي ماترياليزم له مخې، : چې بايد روښانه شي، دا دی چېاوس ھغه څه 

  مدلول؛ چې باالخره د ټولنې بڼه، ايدې، نظريات، سياسي سازمانونه  او داسې نورو اړوند مسائل ټاکي، څه دی؟

  لري؟څه ته وايي او څه ځانګړنې » د ټولنې د مادي حيات شرايط«په حقيقت کې دا 

مفھوم تر ټولو لومړی ھغه طبيعت رانغاړي چې ټولنه يې » ټولنې د مادي حيات شرايط«بی له شکه چې د 

احاطه کړی ده، ھغه جغرافيايی محيط دی چې د ټولنې  د حيات له دايمي او اړينو شرايطو څخه ګڼل کيږي او ښکاره 

امل کې د جغرافيايي موقعيت رول څه دی؟ آيا په ټولنيز تک. ده چې د ھغې په پراختيا او تکامل کې اغيزه لري

جغرافيايي محيط ھغه اصلي ځواک نه دی چې د ټولنيز بشري رژيم ډول او بڼه او له يو رژيم څخه بل رژيم ته 

  اوښتل تعيينوي؟

  .تاريخی ماترياليزم دې پوښتنې ته منفي ځواب ورکوي

راختيا يو دايمي او له ضروري شرطونو څخه په دې کې شک نشته چې جغرافيايي محيط د ټولنې د تکامل او پ

شميرل کيږي او البته چې د ټولنې په تکامل او پراختيا کې اغيزه لري ـ  يعنې دا چې جغرافيايي محيط د ټولنې د 

خو د دې محيط اغيزه ھومره نه ده چې د ټولنې د حيات برخليک . تکامل بھير يا ګړندی کوي او يا يې ھم پڅوي

د دری زره . ټولنې بدلون، تکامل او پراختيا د جغرافيايي تکامل په پرتله څو چنده ګړندی دیوټاکي؛ ځکه چې د 

کلونو په ترڅ کې، په اروپا کې دری ډوله بيالبيل ټولنيز رژيمونه يعنی لومړنی کمون، برده ګی او فيوداليزم 

و کې آن څلور ډوله ټولنيزه رامنځته شول او د اروپا په ختيځ کې، د سوسياليسي شوروی اتحاد په جمھوريتون

رژيمونه بدل شول، په داسې حال کې چې په ھمدې موده کې په اروپا کې جغرافيايي شرايطو يا ھيڅ بدلون ونه موند 

د : علت يې ھم ښکاره دی. او يا ھومره يې بدلون کم و چې جفرافيه پوھانو آن د ھغې له يادونې ډډه کړی ده

پاره ميليونونو کلونو ته اړتيا ده حال دا چې د بشري ټولنيز رژيم مھمو تغييراتو جغرافيايي محيط د يو جدي بدلون ل

  .لپاره څو پيړۍ يا ھم يو دوه زره کاله بس دي
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 ځکه شي، ڼلنو پايله دا ده چې جغرافيايي محيط نشي کوالی د ټولنيز تکامل ټاکونکي وسيله او اصلي علت وګ

 څو د چې شي سبب اصلي څه ھغه د کوالې نشي شي، پاتی تغييره بی ًباتقري کې موده په کلونو زرو لسګونو د چې څه

  .مومي بدلون اساسي کې واټن په کلونو سو

 له »شرايطو د حيات مادي« د درجه تراکم د ھغه د او زياتوالی نفوس د چې کولی نشو شک کې دی په بيا نو

 د او کيږي شميرل څخه عنصرو اړينو له وشرايط د حيات مادي د ټولنې د انسان چې ځکه دي، څخه موادو متشکله

 د رژيم ټولنيز بشري د زياتوالی نفوس د آيا .دی نشته امکان ژوند مادي ټولنيز ډول ھيڅ د پرته نشتوالي له انسانانو

  دی؟ ځواک اصلي ھماغه معينولو

  .وايي ځواب منفي ماترياليزم تاريخي ھم ته مسئلې دې

 ھم يې يا کوي ګړندی بھير دغه او لري اغيزه کې پراختيا او پرمختګ په ټولنې د زياتيدل نفوس د چې ده ښکاره

 د چې ځکه ټاکلې، نشي برخليک پرمختګونو د ټولنې د او نشي کيدای ګڼل المل اصلي تکامل ټولنيز د خو اچوي، شاته

 رژيم ټولنيز ټاکلي يوه د رژيم ټولنيز نوی دا يوازې ولې چې وښيي ته موږ کوالې نشي توګه يوازې په زياتيدل نفوس

 نه نيسي رژيم بورژوازي د ځای رژيم الطوايفي ملوک د او رژيم بردګي د ځای رژيم کمون لومړني د  ولې نيسي، ځای

  .رژيم بل يو

 رامنځته رژيم ټولنيز عالي يو تراکم نفوس بشري د ښايي نو تعيينولې پراختيا او تکامل ټولنيز نفوس، چيرې که

 دی، برابره څلور ايالتونو متحدو د امريکا د تراکم نفوس د کې چين په .کيږي ليدل نه څه اسېد کې واقعيت په خو کړي،

 ملوک نيمه ال کې چين په چې ځکه لري، ځای کې پړاو لوړ په ايالتونه متحده امريکا د پلوه له تکامل ټولنيز د چې دا حال

 .دي رسيدلي ته پړاو لوړ پانګوالي د چې کيږي موده اتهزي ايالتونه متحده امريکا د چې دا حال دی واکمن رژيم الطوايفي

 ٢۶ پرتله په اتحاد جمھوريتونو شوروی د او برابره ١٩ پرتله په ايالتونو متحدو د امريکا د تراکم نفوس د کې بلژيک په

 شوروي د بلژيک او وړاندې بلژيک له ايالتونه متحده امريکا د پلوه، له پراختيا او تکامل ټولنيز د خو دی زيات برابره

 رژيم پانګوالي کې بلژيک په ال ځکه دی؛ پاتی وروسته اندازه په دورې تاريخی تکاملی يوه د څخه اتحاد جمھوريتونو

 يې رژيم سوسياليستي او رسولی ته پای يې کار پانګوالی د چې کيږي موده ډيره اتحاد شوروي چې دا حال دی واکمن

  .دی کړی واکمن

 او دی نه ځواک مھم پراختيا او تکامل د ټولنې د زياتوالی، نفوس د چې راځي السته پايله دا داليلو پورتنيو له

  .کړي معين بڼه ټولنې د او ډول رژيم ټولنيز د چې دی نه ھم ځواک ھغه او نشي ھم کيدای

 او بڼه لنېټو د  چې دی يو کوم ځواک اصلي ھغه کې سيستم په شرايطو د ژوندانه مادي د ټولنې د باالخره نو .)الف

  ټاکي؟ پرمختګ ټولنې د ته رژيم بل څخه رژيم يو له  او ډول رژيم ټولنيز د

 له راوړلو السته د وسايلو اړينو د معيشت د لپاره ژوندانه د انسان د ځواک دا چې لري باور ماترياليزم تاريخي

 توليد د سونګ، کور، بوټان، پوښاک، خوراک، :لکه طريقه، توليد د نعماتو مادي د يعنې دی، عبارت څخه طريقې

  .دي الزمي لپاره پرمختګ د ټولنې د او ژوندانه د چې شيان نور داسې او وسايل

 لرلو د نعماتو مادي دې د .ولرو بايد شيان نور داسې او مواد سونګ کور، بوټان، پوښاک، خواړه، لپاره ژوند د

 شي وکړای انسان يې مرسته په چې وي موجود وسايل توليد د بايد لپاره توليد د ھغې د او کړو توليد ھغه ښايي ارهلپ

 چال کارولو د ھغې د او کړو توليد وسايل دا بايد او  کړي توليد توکي نور او مواد سونګ کور، بوټان، پوښاک، خواړه،

  .شوو آشنا ورسره او کړو ياد چلند
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 د او کاروي وسايل توليدي دا چې افراد انسانی ډول ھمدا او توليديږي، توکي مادي يې مټ په چې لوساي توليد د

 توليدونکي ټولنې د ول ډ مجموعي په توليدوي، نعمات مادي کې پايله په يادولو د مھارت کاري د او تجربو توليدي

  .جوړوي ځواکونه

 طبيعي او اشياو د اړخ دا او جوړوي  اړخ يو طريقې د دتولي د اړخ، يو يوازې توليد د ځواکونه توليدونکي خو

 د توليد د اړخ، بل توليد د .کاروي ھغه لپاره نعماتو مادي د انسان چې دی ښکارندوی اړيکې د انسان د سره ځواکونو

 د انسانان .ويجوړ مناسبات توليدي انسانانو د يعنې مناسبات انسانانو د سره بل يو له کې بھير په توليد د اړخ، بل طريقې

 توګه جال جال او انفرادي په کار دا خو کوي استفاده لپاره نعماتو توليدي د څخه طبيعت له او کوي مبارزه سره طبيعت

 شرايطو ډول ھر د ته مناسباتو دې توليد د .کيږي سره تر توګه ټولنيزه په او ايزه ډله او ګډه په بلکې نشي؛ کيداې سره تر

 داخلي متقابل ډول يو کې منځ خپل په انسانان وخت، پر توليد د نعماتو مادي د .کيږي ويل توليد ټولنيز تل وي چې الندې

 آزاد څخه زبيښاک له چې منځ تر کسانو ھغو د چې لري امکان مناسبات دا .ټينګوي مناسبات توليدي ډول يو مناسبات،

 بڼه وړونکي فرمان او چلونکي فرمان د  سبتمنا دا چې شته ھم امکان دا او وي موجود بڼه په کمک او مرستې د دي،

 د دا خو وي؛ ډول په اوښتولو د ته بڼې بلې څخه بڼې يوې د اړيکو توليدي د مناسبات دا چې لري امکان باالخره او ولري

 عنصر ضروري توليد د شان، په ځواکونو توليدونکو د کې، رژيمونو ټولو په او تل ولري چې بڼه ھره اړيکې توليدي

  .جوړوي

  :وايي مارکس

 خپل د او فعاليت ګډ د ھغوې که .کوي اغيزه ھم بل يو پر بلکې طبيعت پر چې يوازې نه مھال پر توليد د انسانان «

 ځانګړي لپاره توليد د خلک .وکړي توليد کوالې نشي نشي، متحد سره بل يو له ډول معين په لپاره مبادلې د فعاليت

 مناسبات ھغوې د سره طبيعت د چې ده الرې له مناسباتو ټولنيزو او اړيکو ېھمد د او کوي پيدا مناسبات او اړيکې

  ).چاپ روسي مخ، ۴٢٩ ټوک، ۵ انګلس .ف او مارکس .ک( ».شي کيداې سره تر توليد او شي کيداې رامنځته

 په ډول دې په او رانغاړي اړيکې توليدي انسانانو د ھم او ځواک توليدونکی ټولنې د ھم ډول، توليد د او توليد نو،

  .دي غوښتنې مادي ھغوی د المل يووالي د ھغوې د کې بھير توليدي

 او ودې د تل او ځنډيږي نه لپاره مھال اوږده د کې ټکي يوه په ھم ھيڅکله چې ده دا ځانګړنه لومړنی توليد د .)ب

 نظرياتو، سياسی اندونو، لنيزوټو د رژيم، ټولنيز د ناچاره په بدلون کې ډول په توليد د ډول ھمدا .وي کې حال په تغيير

 په تکامل د انسانان .کيږي المل کيدو نويو او بدلون د سازمان د نظام ټولنيز او سياسي ټول د يعنې، موسسو سياسي

 په .کوي ژوند ډولونو بيالبيلو په ھغوی وينا ساده په يا اخلي کار څخه طريقو مختلفو د توليد د کې، درجو بيالبيلو

 دريمه توليد د ھم کې فئوډاليزم په او و موجود ډول بل توليد د مھال پر بردګۍ د ډول، يو توليد د کې کمون لومړني

 د ژوند، معنوي ھغوی د رژيم، ټولنيز انسانانو د تناسب، په پړاونو بيالبيلو ھمدې د توليد د ....او ده موجوده طريقه

  .وي بيالبيلې ھم موسسې سياسي او نظريات ھغوی

 تئوريګانې، او اندونه ھغې د وي، ھمغسې پلوه له بنسټ د ھم خپله په ټولنه وي رنګ ھر چې ډول يدتول د ټولنې د

  .وي ډول ھماغه ھم موسسې سياسي او نظريات

  .دي ډول ھماغه ھم نظريات ھغوی د وي، ډول ھر چې ژوند خلکو د :کړو ساده ھم يې نور څه يو که

 ډولونو د توليد د .څخه تاريخ له ودې د توليد د :دی عبارت ومړیل ټولو تر تاريخ تکامل د ټولنې د چې دا يعنې

 له تکامل د اړيکو توليدي د انسانانو د او ځواکونو توليدونکو د دی، نيولی ځای بل يو د کې مھالونو اوږدو په چې تاريخ

  .دی عبارت څخه تاريخ
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 زيارکښو د څخه؛  تاريخ له توليدونکو د غوښتنو مادي د دی عبارت کې وخت ورته په تاريخ تکامل ټولنيز د نو،

 شتوالي د ټولنې د چې دي توليدونکي غوښتنو مادي ھغه د او ځواکونه اساسي بھير د توليد د خپله په چې تاريخ ولسونو

 .دي اړين لپاره پايښت او

 سپه او نوپاچاھا د تاريخ تکامل ټولنيز د کوالی نشي نور وي، علم حقيقي يو چې وغواړي که علم، تاريخ د نو،

 مادي د بايد لومړی ټولو تر بلکې کړي، بدل تاريخ په عملياتو د »فاتحانو« د ھيوادونو د او »نيونکو نړۍ« او ساالرانو

  .وکړي پام ته تاريخ ھيوادونو او پرګنو زيارکښو د تاريخ، توليدونکو د غوښتنو

 په ټولنې د او عقايدو يا ماغزو په افرادو د نبايد المل اصلي کشفولو د قوانينو د تاريخ د ټولنې د  امله، ھمدې له نو

 لخوا ټولنې د کې دوره معينه ھره په تاريخ د چې شي ولټول بايد کې طريقه ھغه په توليد د بلکې ولټو، کې مفاھيمو

  .کړو پيل لټول ھغې د بايد کې اقتصاد په ټولنې د يعنې ده، شوی کارول

 تکامل د اړيکو توليدي د او ځواکونو توليدونکي د ، قوانينو د توليد د نده،د لومړنۍ علم د  تاريخ د چې شوو ويلی نو

  .دي کشفول او څيړنه قوانينو د تکامل اقتصادي د ټولنې د او قوانينو د

 طرحه په تګالرې خپلې د بايد نشي الړ خطا په کې سياست په چې لپاره دې د  ګوند پرولتاريا د امله ھمدې له نو،

 د ټولنې د قوانين، پراختيا او تکامل د توليد د بايد دمخه څه ھر له کې کړنو عملي خپلو په ھم او تدوينولو او کولو

  .ولري کې پام په قوانين پرمختګونو اقتصادي

  

 


