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د ديالکتيک ماترياليزم او تاريخي ماترياليزم په اړه
ی .و .ستالين
ژباړه :فرھاد وياړ

ديالکتيک ماترياليزم د مارکسيستي ـ لنينيستي ګوند نړۍ ليد دی .دا نړۍ ليد د دې لپاره ديالکتيک ماترياليزم
نومول کيږي چې د طبيعت پديدو ته يې د پاملرنې ډول او د دې پديدو د څيړنې او د پوھيدنې ډول يې ديالکتيکي دی،
خو د طبيعت د پديدو په اړه يې تفسير او له دې پديدو څخه استنباط او تيوري يې ماترياليستي ده.
تاريخي ماترياليزم ،د ټولنيز ژوندانه د ارزونې ډګر ته د ديالکتيک ماترياليزم د اصولو پراخوالی ،پر ټولنيز
ژوندانه د ديالکتيک ماترياليزم د اصولو تطبيقول او د ټولنې او د ھغه د تاريخ ارزونه ده.
مارکس او انګلس د خپل ديالکتيک د ډول د توصيفولو لپاره معموالً ھګل ته ،د ھغه فيلسفوف په توګه چې د
ديالکتيک بنسټيزې ځانګړنې يې فرموله کړی ،استناد کاوه ،خو نبايد داسې وانګيرل شي چې د مارکس او انګلس
ديالکتيک کټ مټ ھماغه د ھګل ديالکتيک دی .حقيقت دا دی چې مارکس او انګلس د ھګل ديالکتيک »معقوله
ھسته« اخيستی ،ايده اليستي پوستکی ورته ليرې اچولی او بيا يې ديالکتيک ته ال زيات پراخوالی او پراختيا ورکړی
او ھغه يې پر نننۍ علمي بڼه بدل کړی دی.
مارکس وايي:
»زما ديالکتيکي متود نه يوازې په بنسټ کې د ھګل له متود سره فرق لري ،بلکې مستقيما ً د ھغه د ديالکتيک
متضاد دی .د ھګل په باور؛ فکر ،چې ھغه يې د اند تر نوم الندې آن يو خپلواکه ذات ګڼي ،د واقعي نړۍ زيږونکی
دی ،او د ھغه په باور واقعي نړۍ د اند او فکر يو انعکاس دی ،په داسې حال کې چې زما په فکر؛ اند له ھغې مادې
پرته چې د انسان ماغزو ته انتقال شوی او په ھغه کې يې بڼه بدله شوی ده ،کوم بل څه نه دی) «.کارل مارکس،
کپيټال ،پاييزه ،لومړی ټوک ،دويم آلماني چاپ(.
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مارکس او انګلس د خپل ماترياليزم د توصيفولو لپاره معموالً فويرباخ ته ھم د ھغه فيلسوف په توګه چې د
ماترياليزم حقه حقوق يې په ځای کړي دي ،استناد کوي .خو نبايد داسې وانګيرل شي چې د مارکس او انګلس
ماترياليزم کټ مټ د فويرباخ ماترياليزم دی .مارکس او انګلس په حقيقت کې د فويرباخ د ماترياليزم »اصلي ھسته«
اخيستی ،د ھغې ايده اليستي او مذھبي او اخالقي اضافي شيان يې ليرې اچولي او د ھغه ماترياليزم ته يې بيا ھم
پراختيا ورکړی او د فلسفي ماترياليزم او علمي تيوري تر کچې يې رسولی دی .څرنګه چې پوھيږو ،فويرباخ چې په
خپله اساساً يو ماترياليست وو خو بيا ھم د ځان لپاره د ماترياليست له نومولو سره مخالف وو .انګلس په کراتو ويلي
دي چې فويرباخ »سره له دې چې اصوالً ماترياليست دی ،خو ال د ايده اليستي زړو لومو څخه خالص شوی نه دی
او ھمدا چې د ھغه ديني ،فلسفي او اخالقي تيوري ګانې مطالعه کړو ،حقيقي ايده اليزم يې موږ ته په ډاګه کيږي«.
)ک .مارکس او ف .انګلس ١۴ ،ټوک ۶۵٢ ،ـ  ۶۵۴مخ ،روسي چاپ(.
د ديالکتيک کلمه د يوناني »ډيالګو« کلمې څخه ريښه اخيستی چې مانا يې مرکه او مباحثه ده .په تيرو وختونو
کې ديالکتيک د ھغه علم نوم وو چې په پوھيدلو سره به يې د سيال د داليلو تناقضات ښکاره کول ،حقايق به يې
موندل او پر ھغې به برالسي کيدل .ځينې لرغوني فيلسوفان باورمن ول چې په فکرونو کې د تناقضاتو موندنه او د
متضادو اندونو مخامخ کيدنه ،د حقيقت د کشفولو تر ټولو غوره وسيله ده .د ديالکتيکي اصولو پر بنسټ ،د تفکر لړۍ
وروسته په طبيعي پديدو کې ھم ورګډه او د طبيعت د پيژندنې په ديالکتيکي متود بدله شوه چې له مخې يې د طبيعت
ټولې پديدې په دايمي ډول متحرکې او متغييرې دي او طبيعي بدلونونه ،په طبيعت کې د متضادو ځواکونو د متقابل
عمل پايله ګڼل کيږي.
د ديالکتيک اساس په مستقيم ډول د متافيزيک په مخالفې خوا کې ځای لري.
١ـ مارکسيستي ديالکتيکي متد النديني بنسټيزې ځانګړنې لري:
الف (.ديالکتيک ،د متافيزيک په خالف؛ طبيعت د اشياو او پديدو ھغه ناڅاپي ټولګه نه ګڼي چې له يو بل نه
جال او منفرده او له يو بل سره کوم تړاو ونلري؛ بلکې ،طبيعت د اشياو او پديدو ھغه ټولګه او واحد ګڼي چې له يو
بل سره ارګانيکې اړيکې لري ،يو له بل سره تړاو لري او د يو بل مشروط ګڼل کيږي.
نو د ديالکتيک متود باورمن دی چې په طبيعت کې يوه پديده ھم ،په منفرده او د ھغه د چاپيريال د نورو پديدو
سره د اړيکو له پام نيونی پرته کوم مفھوم نشي درلودی .ځکه که د طبيعت په ھره برخه کې پديدې د چاپيريال له
شرايطو پرته په پام کې ونيول شي ،په بی معنی شئي بدليږي او برخالف که چيرې د يوې پديدې نه جال کيدونکي
اړيکې د ھغې د خپل چاپيريال د محدودو شرايطو تر څنګ د نورو ګاونډيو پديدو سره ھم په پام کې ونيسو ،پديده
مفھوم پيدا کوي او موږ کوالی شوو ھغه توضيح کړو.
ب (.ديالکتيک ،د متافيزيک په خالف چې طبيعت په آرامتيا ،رکود او په نه بدليدونکي سکون کې ګوري؛
طبيعت په حرکت ،دوامداره بدلون ،پرمختګ او د دايمي نوی کيدنې په حالت کې ويني؛ چې تل په کې يو شئی
رامنځته کيږي ،پرمختګ کوي او يو بل شئی وروست او له منځه ځي.
نو د ديالکتيک متود ايجابوي چې پديدې نه يوازې د متقابله اړيکو او پر يو بل د مشروطيدنې له اړخه ،بلکې
بايد د حرکت ،بدلون ،پرمختګ ،پيدايښت او زوال له اړخه ھم په پام کې ونيول شي.
د ديالکتيک متود لپاره ھغه شيان چې دا وخت پياوړي ښکاري خو د زوال او نابودۍ بھير وھي لومړيتوب
نلري ،بلکې ھغه شيان اھميت لري چې رامنځته کيږي او پرمختګ کوي؛ که څه ھم دا وخت ضعيفه ښکاره شي؛
ځکه ديالکتيکي متود ھغه شيان نه ماتيدونکي ګڼي چې رامنځته کيږي او پرمختګ کوي.
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انګلس وايي:
»د طبيعت ټول شيان؛ له کوچني څخه تر لوي پورې ،د شګې له دانې څخه تر لمر پورې ،له پروتيست
)لومړنی ژوندی سلول ـ ی .ستالين( څخه تر انسان پورې ،په دايمي پيدايښت او زوال ،نه غوڅيدونکي بھير او
دوامداره خوځښت او بدلون کې دي) «.ک .مارکس او ف .انګلس ١۴ ،ټوک ۴٨۴ ،مخ(.
ج (.ديالکتيک ،د متافيزيک په خالف د تکامل بھير د ودې او پرمختيا ھغه ساده بھير نه ګڼي چې په کې کمي
بدلونونه په کيفي بدلونونو وانه وړي ،بلکې ھغه تکامل يې ګڼي چې په کې کم اھميته او پټ کمي بدلونونه په ښکاره
او بنسټيزه کيفي بدلونونو اوړي .د ديالکتيک متود باور لري چې په دې بھير کې کيفي بدلونونه ورو ورو نه ،بلکې
چټک او ناڅاپه تر سره کيږي او يوځلي له يو حالت څخه بل حالت ته اوړي ،د دې بدلونونو حدوث تصادفي نه دی
بلکې يو قانوني بنسټ لري او د نامحسوسه او تدريجي کمي بدلونونو د تراکم په پايله کې رامنځ ته کيږي.
له دې امله ديالکتيکي متود ،د تکامل بھير ھغه دوراني حرکت نه ګڼي چې د تيرو پړاونو تکرار وي ،بلکې
ھغه بھير يې ګڼي چې مخ په وړاندې او صعودي حالت لري ،د مخکني کيفي حالت څخه نوي کيفي حالت ته اوړي،
له بسيط څخه مرکب او له ټيتوالي څخه لوړوالي ته حرکت کوي.
انګلس وايي:
»طبيعت ،د ديالکتيک معيار او د محک ډبره ده او نوي طبيعي علومو د دې آزمايښت لپاره فوق العاده شتمنې
وسيلې او مواد ،چې ھره ورځ زياتيږي ،چمتو کړي او په دې ډول ثابتوي چې باالخره د طبيعت ټول شيان نه په
متافيزيکي ،بلکې په ديالکتيکي ډول تر سره کيږي .طبيعت ،په يوه او مکرره توګه پر يوې دايرې حرکت نه کوي
او وھلې الره له سره نه نيسي ،بلکې يو حقيقي تاريخ لري چې شا ته يې پريږدي .دلته بايد له ټولو زيات له داروين
څخه يادونه وکړو چې اثبات يې کړه ـ چې اوسنۍ ټوله ارګانيکه نړۍ له بوټو او ژويو څخه تر انسان پورې د
تکاملي بھير محصول دی او د تکامل دې بھير ميليونونو کلونه دوام درلودلی ـ چې په دې اثبات سره يې متافيزيکي
نظريې ته سخت ګوزار ورکړ) «.ک .مارکس او ف .انګلس ١۴ ،ټوک ٢٣ ،مخ(.
انګلس ،د ديالکتيکي تکامل ،چې له کمي بدلون څخه کيفي بدلون ته اوښتل دي ،د توصيفولو په ترڅ کې داسې
وايي:
»په فيزيک کې ...د ھر بدلون څخه منظور له کميت څخه کيفيت ته ليږديدنه او په ورته وخت کې د حرکت د
ھغې کچې کمي تغيير دی چې يا په خپله جسم او ذات کې وي او يا ھم ھغه ته وارد شوی وي .مثالً په شروع کې د
اوبو د حرارت درجه د اوبو په خوټيدو کې کومه اغيزه نلري ،خو که چيرې حرارت ډير يا کم کړو داسې شيبه
رارسيږي چې د اوبو ذرې په يو حالت کې په بخار او په بل حالت کې په کنګل بدليږي ....او ھمدا ډول د الکټريکي
بھير حداقله اندازه الزمه ده چې د پالنين يو مفتول روښانه او ولګوي ،په ھمدې ډول ھر فلز د ذوب کيدو لپاره د
حرارت ځانګړې درجې ته اړتيا لري ،يا دا چې ھره مايع ،د يوه معلوم فشار الندې ،يو ځانګړی ټکی لري چې په
دغه ټکي کې کنګل کيږي او يا تر ھغه ځای پورې چې مونږ وکړای شوو ورته الزم حرارت برابر کړو ،جوشيږي.
او باالخره د ھر ګاز لپاره د فشار ځانګړې درجه موجوده ده چې په دغه درجه کې کوالی شوو د فشار او برودت د
معينو شرايطو الندې دغه ګاز په مايع بدل کړو ....ھغه ثابته مقاديرچې په فيزيک کې مصطلح دي )ھغه ټکي چې په
کې يو حالت په بل حالت بدليږي ـ ی .ستالين( غالبا ً ھغه مھم ټکي دي چې په کې د کمي حرکت ډيرول او کمول
)تغييرات( ،په يوه جسم کې د کيفی تغيير المل کيږي او په پايله کې کميت په کيفيت بدليږي) «.ک .مارکس او ف.
انګلس ١۴ ،ټوک ۵٢٨ – ۵٢٧ ،مخ (.
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انګلس 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 .ھګل ھم په دې مسئلې پوھيدو ...د ساري په توګه اکسيجن په پام کې ونيسو :که په يو ماليکول کې د دوو
معمولي اتمونو پر ځای دری اتمه اکسيجن کيږدو د ازن په نامه يو نوی جسم رامنځته کيږي چې ښکاره ده چې ھم له
بوي او ھم د 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
لري!« )ک .مارکس او ف .انګلس ١۴ ،ټوک ۵٢٨ ،مخ(.
باالخره انګلس ،دورينګ چې ھګل يې له ټولو اړخونو رټلی دی او په ورته وخت کې د ھګل دا مشھوره قاعده:
چې له مړې نړۍ څخه ژوندۍ نړۍ او له غير ارګانيکې نړۍ څخه ارګانيکې نړۍ ته عبور ،نوې وضعې ته د
اوښتنې په مانا ده؛ په پټه اخيستلې ،تنقيدوي او وايي:
»دا کامالً د سنجش د اړيکو ھغه غوټه لرونکی لړۍ ده چې ھګل څرګنده کړی وه چې په يوه معين ټکي کې
کمي زياتيدنه يا کميدنه ،د کيفي جھش المل کيږي .د ساري په توګه ديخو اوبو او د تودو اوبو د خوټکيدنې او کنګل
کيدنې ټکي ھغه غوټي دي چې په دې غوټو کې له ځانګړي فشار سره نوي حالت رامنځته کيږي او په پايله کې
کميت په کيفيت بدليږي ) «.ھماغه کتاب ۴۵ ،ـ  ۴۶مخ(.
د (.ديالکتيک ،د متافيزيک د اصولو پر خالف باور لري چې د طبيعت پديدې او اجسام په خپل منځ کې ھم
تضادونه لري ،ځکه چې دا پديدې يو مثبت قطب او يو منفي قطب ،يوه تيره او يوه راتلونکي لري؛ ټول داسې
عنصرونه لري چې يا د ودې او تکامل په حال کې دي يا د نابودۍ او زوال الره وھي .د دې تضادونو مبارزه؛ يعنې
د پخواني او نوي په منځ کې مبارزه؛ يعنې د ھغه چې مري او ھغه چې دنيا ته راځي په منځ کې مبارزه او ھغه چې
له منځه ځي او ھغه چې پرمختګ کوي تر منځ مبارزه؛ د تکامل د بھير دننني منځپانګه او د کمي تغييراتو کږليچونه
دي چې په کيفي تغييراتو بدليږي.
له دې امله ديالکتيک متود په دې باور دی چې له ادنی څخه عالي ته د تکامل بھير؛ د پديدو د ھمغږي تکامل
او پراختيا نتيجه نه ،بلکې برعکس د اشياو او پديدو د دننني تضادونو د څرګنديدنې او د ھمدې تضادونو پر اساس د
متضادو تمايالتو تر منځ د »مبارزې« پايله ده.
لنين وايي:
»ديالکتيک د کليمې په واقعي مانا عبارت دی د اشياؤ په منځپانګې کې د تضادونو له پيژندنې څخه) «.لنين
»فلسفي يادښتونه«  ٢۶٣مخ  ،روسي چاپ(.
او بيا ليکي:
»تکامل ،د تضادونو مبارزه ده« )لنين ١٣ ،ټوک ٣١٠ ،مخ ،روسي چاپ(
دا وو د مارکسيستي ديالکتيکي متود د اصلي ځانګړتياو لنډون.
په کاملې آسانتيا پوھيږو چې د ټولنې په تاريخ او په ټولنيز ژوندانه کې د ديالکتيک متود پراخول او د ټولنې په
تاريخ او د پرولتاريا د ګوند په عملي فعاليتونو کې يې کارول څومر زيات اھميت لري.
کله چې په نړۍ کې منفردې او جال پديدې نشته او که په رښتيا ټولې پديدې له يو بل سره تړلي او متقابالً
مشروطې دي ،څرګنديږي چې په تاريخ کې د ھر ټولنيز رژيم او يا د ھر ټولنيز غورځنګ په اړه نبايد د ډيرو
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مورخينو په شان د »ابدي عدالت« يا د بلې دمخه غوره شوې ايدې له مخې قضاوت وکړو ،بلکې بايد ھغه شرايط
چې دا رژيم يا ټولنيز غورځنګ يې رامنځته کړی او له ھغې سره تړاو لري ،په پام کې ونيسو.
ښکاره خبره ده چې په اوسني شرايطو کې د بردګۍ رژيم يو بی مانا او احمقانه او غير طبيعي رژيم دی ،خو
ھمدا د بردګۍ رژيم د لومړني کمون د رژيم د پاشيدلو په شرايطو کې کامالً يوه منطقي او طبيعي پديده وه ،ځکه چې
دا رژيم د لومړني کمون په پرتله ،يو قدم مخې ته وو.
د تزاري حکومت په شرايطو کې د دموکراسۍ پر بنسټ د يوې بورژوايي جمھورۍ د جوړولو او د  ١٩٠۵کال
په روسيه کې د ساري په توګه د بورژوايي ټولنې غوښتنه په بشپړه توګه په ځای او سمه او انقالبي غوښتنه وه ،ځکه
په ھغه وخت کې پانګواله جمھوري يو ګام مخی ته وه .خو په اوسني شرايطو؛ يعنې د سوسياليستي شوروي د
جمھوريتونو د اتحاد په شرايطو کې د يوې بورژوايي جمھوري غوښتنه بی مانا او د انقالب ضد غوښتنه ده ،ځکه
داسې يوه جمھوري د شوروي جمھوري په پرتله شاتګ شميرل کيږي.
ټول شيان د مھال او مکان له شرايطو سره تړاو لري.
ښکاره خبره ده چې د دې شرايطو له پام نيولو پرته ،لهتاريخي پلوه د ټولنيزو پديدو ارزول او د تاريخ د علم
موجوديت او پرمختګ ناشونی دی ،ځکه يوازې دا ډول ارزونه ده چې د تاريخ علم نه پری ږدي په انارشيستي
احتماالتو او بيالبيلو نامعقولو تيروتنو باندې واوړي.
او بيا که په رښتيا نړۍ په ھميشنۍ حرکت او تکامل کې ده ،که واقعاً د ورسته عناصرو نابودي او د نوي
زيږيدونکو عنصرونو وده او پرمختګ د تکامل قانون دی ،څرګنديږي چې نور د »نه ټکني« ټولنيزو انتظاماتو او د
خصوصي مالکيت او زبيښاک »ابدي اصول« او د مالکانو څخه د دھقانانو او د پانګوالو څخه د کارګرانو د اطاعت
»ابدي نظرونه« معقوليت نلري.
نو دې پايلې ته رسيږو چې سوسياليستي رژيم کوالی شوو د پانګواله رژيم ځايناستی کړو ،څرنګه چې د
فيوډاليزم رژيم ھم په خپل وخت کې په پانګواله رژيم بدل شو.
له دې نتيجې اخلو چې نبايد د خپل کار او فعاليت تمرکز د ټولنې پر ھغو طبقو وکړو چې نور د ودې او
پرمختګ په حال کې نه دي که څه ھم دا وخت واکمن او پياوړي وي ،بلکې بايد د ټولنې ھغو طبقو ته پام وکړو او
ورباندې ډډه ووھو چې د پرمختګ په حال کې دي او راتلونکی لري که څه ھم نن له پياوړي ځواک څخه برخمن نه
وي.
د تيرې پيړۍ په ١٨٨٠ـ  ١٨٩٠کلونو کې ،په ھغه پېر کې چې د ناردونکيانو په وړاندې د مارکسيستانو
مبارزې دوام درلود ،د روسيې پرولتاريا د منفردو دھقانانو په وړاندې ،چې ھغه وخت يې د ټولنې اکثريت جوړاوه
يو كوچنۍ اقليت وو ،خو دا اقليت د يوې طبقې په توګه د ودې او پرمختګ په حال کې وو .حال دا چې دھقانان د
يوې طبقې په توګه د شيندلو په حال کې ول .مارکسيستانو تيروتنه ونکړه چې خپل فعاليت يې يوازې پر پرولتاريا
چې د پرمختګ په حال کې وه ،متمرکز کړ؛ ځکه څنګه چې پوھيږو پرولتاريا چې په لومړيو کې يو کوچنی ځواک
وو ،ورو ورو يې وده وکړه ،پرمختګ يې وکړ او په لومړني درجه سياسي او تاريخي ځواک بدل شو.
نو د دې لپاره چې په سياست کې تيروتنه ونكړو ،ښايي مخې ته وګورو نه شا ته.
او که دا خبره سمه ده چې له تدريجي کمي بدلونونو څخه چټک او ناڅاپي کيفي بدلونونو ته اوښتل د تکامل له
قوانينو څخه شميرل كيږي ،نو څرګنديږي چې انقالبي بدلونونه چې د زيارکښو پرګنو په الس تر سره کيږي ،په
بشپړه توګه يوه طبيعي پديده ده چې څوك يې مخه نشي نيولى.
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نو له پانګوالۍ څخه سوسياليزم ته انتقال او د پانګوالۍ له ظلمونو څخه د کارګرې طبقې خالصون ،نه د پڅو
بدلونونو او سمونو )رفورم( له الرې ،بلکې يوازې د پانګوالۍ رژيم د کيفي بدلون او د انقالب له الری تر سره
کيږي.
نو بيا د دې لپاره چې په سياست کې تيروتنه ونشي؛ بايد انقالبي ووسو ،نه اصالح غوښتونکي.
او بيا که چيرې سمه وي چې تکامل د دننني تضادونو له امله او د دې اضدادو پر بنسټ او پر دې تضادونو د
غلبې لپاره د متضادو ځواکونو د مبارزې په پايله کې رامنځته كيږي ،نو بيا ښکاره ده چې د پرولتاريا طبقاتي
مبارزه ،په مکمله توګه يوه طبيعي او اړينه پديده ده.
نو ،نه ښايي چې د پانګوالۍ رژيم پر تضادونو چونه وشيندو ،بلکې د دې عکس ،ھغه بايد کشف کړو ،بربنډ يې
کړو؛ نبايد د طبقاتي مبارزې د غلې کولو په لټه کې شوو ،بلکې ھغه بايد تر پای پورې ورسوو.
نو بيا ھم د دې لپاره چې په سياست کې تيروتنه ونكړو ،ښايي يو طبقاتي او پرولتاريايي او نه پخال کيدونکی
سياست تعقيب کړو .د اصالح غوښتونکي سياست څخه چې مفھوم يې د پرولتاريا او پانګوالو د ګټو ھمغږي او يا د
پانګوالۍ رژيم څخه د سوسياليزم د »زرغونيدو« لپاره جوړجاړی دی ،ډډه وکړو.
دا د ھغه څه منځپانګه ده چې مارکسيستي ديالکتيکي متود يې د ټولنيز ژوندانه او د ټولنې له تاريخ سره د
تطبيق پر مھال يې ظاھره وي.
خو مارکسيستي فلسفي ماترياليزم د فلسفي ايده اليزم سره له بنسټ او بنياد څخه په تضاد کې دی.
 -٢مارکسيستي فلسفي ماترياليزم الندې ځانګړنې لري:
الف (.د ايده اليزم په خالف چې نړۍ د »مطلقې ايدې«» ،د يو كلي روح« او د »شعور« د تجسم په بڼه ګوري،
د مارکس مادي فلسفه باور لري چې دنيا بالذاته مادي ده او د نړۍ بيالبيلې پديدې ،د متحرکې مادې بيالبيلې بڼې دي
او د پديدو متقابله شرايط او اړيکې چې پر ديالکتيکي اصولو والړې دي ،د متحركې مادې د تکامل الزمه قوانين
جوړوي او دنيا د مادې د حرکت د قوانينو پر بنسټ د ودې او تکامل الره وھي او کوم »كلي روح« ته اړتيا نلري.
انګلس وايي:
» ماترياليستي نړۍ ليد په ساده ډول عبارت دی د طبيعت له پيژندنې څخه په څه ډول چې موجود دي ،بې
له دې چې له بھر څخه کوم څه ورباندې ورزيات شي) «.ک .مارکس او ف .انګلس ١۴ ،ټوک ۶۵١ ،مخ(.
لنين )د فلسفي يادښتونو په  ٣١٨مخ ،روسي چاپ کې( د لرغوني يونان فيلسوف ،ھراکليوس وينا ته چې باور
يې درلود» :دنيا يوه ده او د ھيڅ خدای يا انسان لخوا پيدا شوی نه ده او ھغه ھميشنۍ او تلپاتې لمبه وه ،ده او وي به
چې رڼا يې د ټاکلو قوانينو له مخې کله ځليږي او کله ھم مړه کيږي« اشاره کوي او وايي »دا د ديالکتيکي ماترياليزم
د اصولو سمه او غوره تشريح ده«.
ب (.د ايده اليزم د اصولو په خالف چې ادعا لري يوازې دا زمونږ شعور دی چې وجود لري او مادي دنيا او د
ژوندانه نړۍ او طبيعت زموږ د شعور او حواسو او تصوراتو او عقايدو غبرګون دی؛ د مارکس فلسفي ماترياليزم
نظريه دا ده چې ماده ،طبيعت او وجود يو عيني )ابژکتيف( حقيقت دی چې زموږ له ذھن او شعور څخه بھر په
خپلواکه توګه موجود دی .ماده لومړی ځاى لري ،ځکه چې دا ماده ده چې زموږ د احساساتو او تصوراتو او د شعور
سرچينه ده ،په داسې حال کې چې شعور دويم ځای لري ،ځکه چې شعور په خپله د مادې انعکاس دی ،د وجود
انعکاس دی .فكر ،د مغز _ چې په خپله يوه ماده ده _ ھغه محصول دی چې په خپل تکاملي بھير کې بشپړتيا ته
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رسيدلی دی .په بله وينا ،فکر د مغز محصول دی او ماغزه د تفکر جھاز او بالنتيجه که و نه غواړو لويه تيروتنه
وکړو ،نبايد فکر له مادې بيل کړو.
انګلس وايي:
»د فکر او وجود او د اروا او طبيعت تر منځ اړيکه د ټولې فلسفې اصلي او لويه مسئله ده ...دې مسئلې ته
ځواب وركونه فالسفه په دوه لويو پنډغالو ويشي :ھغه کسان چې فکر او اروا پر طبيعت او وجود لومړي ګڼي ...په
ايده اليستي پنډغالي او ھغه کسان چې طبيعت لومړی ګڼي ،د بيالبيلو ماترياليستي مکتبونو سره تړاو لري) «.ک.
مارکس ،د آثارو غورچاڼ ،لومړی ټوک ٣٢٩ ،مخ(.
او:
»مادي نړۍ چې په حواسو پيژندل کيږي او موږ په خپله ھم له ھغې سره تړاو لرو ،يوازينۍ واقعي نړۍ ده...
زموږ شعور او تفکر که ھرڅومره عالي وي د مغزو له محصول پرته چې يو مادي جوړښت او جسم دی ،بل څه نه
دی .ماده د روح مولود نه ،بلکې دا روح دی چې د مادې عالي محصول دی ) «.ھماغه کتاب ٣٣٢ ،مخ(.
مارکس د مادې او فکر په اړه وايي:
»ممکنه نه ده چې وكړاى شو تفکر له متفکرې مادې څخه جال کړو .ماده د ټولو ھغو تغييراتو بنسټ دی چې
رامنځته کيږي« )ھماغه کتاب ٣٠٢ ،مخ(.
لنين د مارکس د فلسفي ماترياليزم په اړه وايي:
»ماترياليزم په ټوليزه باورمن دی چې واقعي او عيني ژوندون )ماده( له شعور او احساساتو او تجربې څخه
خپلواکه دی ...شعور ...د ژوندون له انعکاسه پرته بل څه نه دی او په خپله غوره بڼه کې د ژوندانه تقريبا ً سم )بشپړ
او په نھايی درجه دقيق( انعکاس دی« )لنين ١٣ ،ټوک ٢۶۶ ،ـ  ٢۶٧مخ(.
او بيا وايي:
»ماده ھغه شئی دی چې زموږ د حواسو پر جوړښت اغيزه کوي او احساس رامنځته کوي؛ ماده يو عيني
حقيقت دی چې بھرنی وجود لري او موږ ھغه د احساس سره پيژنو ...ماده ،طبيعت ،وجود او جسم لومړی مقام؛ خو
روح او شعور ،احساس او نفسانيت دويم مقام لري) «.ھماغه کتاب١١٩ ،ـ  ١٢٠مخ(.
ـ » نړۍ د مادې او »د مادې د تفکر« د حرکت د څرنګوالي د نندارې ډګر دی« )ھماغه کتاب ٢٨٨ ،مخ(.
ـ »مغز د تفکر دستګاه ده« )ھماغه کتاب ١٢۵ ،مخ(.
ج (.د ايده اليزم د اصولو پر خالف چې د نړۍ د قوانينو او اصولو د معرفت شونتيا انکاروي؛ زموږ د پوھې په
روغتيا ايمان نلري؛ په عيني حقيقت باور نلري؛ تصور کوي چې نړۍ له ھغو »خپلواکو ذواتو« څخه ډکه ده چې
نشو کوالی ھغه د علم په وسيله وپيژنو؛ د مارکس فلسفي ماترياليزم نړۍ او د ھغه قوانين په بشپړه توګه د پيژندنې
وړ 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 شيان وي چې نن موږ ته مجھول دي ،يوه ورځ به کشف او د علمي او عملي وسايلو سره به وپيژندل شي.
انګلس د کانت او نورو ايده اليستانو پر فرضيه ،چې د دنيا د احوالو د پوھيدلو په نه شونتيا او په ناپيژانده
»خپلواکو ذواتو« باور لري ،نيوکه کوي او له ھغه مشھورې ماترياليستې نظرٻې څخه دفاع کوي چې وايي زموږ
معرفت معتبره دی .ھغه داسې ليکي:
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»د دې فيلسوفانه بوالھوسيو د بطالن پريکنده دليلونه ھماغه عمل ،په تيره بيا تجربه او صنعت دی .کله چې
موږ کوالی شوو د يوې طبيعي پديدې په اړه د خپلې نظريې سموالی د ھغه د ايجادولو په وسيله ثابت کړو ،يعنې
ھغه د ځانګړو شرايطو په مرسته جوړ کړو او خپل خدمت ته يې وګمارو ،نو د دې سره توانيدلي يوو چې د کانت د
»خپلواکه ذات« بی معنی کيسه پای ته ورسوو .ھغه کيميايی مواد چې د نباتاتو او حيواناتو د حياتي جوړښت څخه
السته راځي يو وخت »خپلواکه ذوات« ول ،خو ھمدا چې عضوي کيميا وکړای شول ھغه جوړ کړي دا »خپلواکه
ذوات« په موږ پورې په اړونده ذواتو باندې واوښتل ،لکه د روناس يعنې آليزارين رنګينه ماده چې نن ھغه د 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
آسانۍ يې د سکرو د ډبرو له قطران څخه السته راوړوو .د کوپرنيک لمريزه منظومه ،پوره درې سوه کاله له يوې
فرضيې پرته بل څه نه وه او سره له دې چې ډيره معتبره فرضيه وه خو بيا ھم يوه فرضيه وه ،خو کله چې لوريه د
ھغو شميرو سره چې د ھمدې سيستم له مخې يې لرلې ،نه يوازې دا چې د يوې سيارې شتوالې چې تر ھغه وخت
پورې مجھوله وه ،ثابت کړ؛ بلکې د حساب سره د دې سيارې ځای د سماواتو په منځ کې ھم معلوم کړ او کله چې
ګاله ) (Galleدا سياره پيدا کړه ،د کوپرنيک منظومه ثابته شوه ) «.ک .مارکس ،د آثارو غورچاڼ ،لومړی ټوک،
 ٢٣٠مخ(.
لنين ،د بوګدانف ،بازاروف ،يوشکويچ او د ماخ د نورو پلويانو په څير کسان د فيدئيزم )ھغه ارتجاعي نظريه
چې د علومو په پرتله د ايمان په لومړيتوب باور لري( له اصولو څخه په پيروي تورنوي او د ماترياليزم له
مشھورې نظريې څخه چې د طبيعي قوانينو په اړه زموږ علمي معلومات معتبر شميري او عملي قوانين عيني حقيقت
ګڼي ،د دفاع په ترڅ کې وايي:
»د اوسني عصر فيدئيزم په ھيڅ ډول علم نه نفي کوي ،بلکې د علم »له حده زياته دعوا« ،چې د عيني حقيقت د
شتوالي دعوی ده ،نفي کوي .که په رښتيا )څرنګه چې ماترياليستان باور لري( عيني حقيقت وجود ولري ،که په
رښتيا طبيعي علوم ،چې بھرنۍ دنيا په بشري »تجربياتو« کې منعکسوي ،ھغه يوازينې علوم وي چې کوالی شي
عيني حقيقت ښکاره کړي نو بيا ھر ډول فيدئيزم په مطلق ډول رديږي ) «.لنين ١٣ ،ټوک ١٠٢ ،مخ ،روسي چاپ(.
دا د مارکسيستي فلسفي ماترياليزم ځانګړنې دي.
له دې سره په آسانۍ دې پايلې ته رسيږو چې د ټولنيز ژوندانه او د ټولنې د تاريخ په مطالعه کې د فلسفي
ماترياليزم د اصولو غزول څومره زيات اھميت لري او 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.
نو له دې امله ټولنيز ژوند او د ھغې تاريخ د »تصادفاتو« د تراکم ټولګه نه ده ،ځکه د ټولنې تاريخ د معينو
قوانينو پر بنسټ د ټولنې تکاملي بھير دی او د ټولنې د تاريخ ارزونه ،علم دی.
نو د پرولتاريا ګوند عملي فعاليت نبايد د »مخورو کسانو« د ستاينې وړ تمايالتو يا » دعقل تقاضا« او »عمومي
اخالق« او داسې نورو شيانو باندې والړ وي ،بلکې د ټولنيز تکامل قوانين او په دې قوانينو کې مطالعه بايد د دې
فعاليت اساس او بنسټ جوړ کړي.
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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
حقايقو پر بنسټ ودريدلي ،نو ژوند او ټولنيز تکامل ھم د پيژندنې وړ دی او د ټولنيز تکامل د قوانينو په اړه علمي
احکام ھم معتبر او د عيني حقايقو په کتار کې راځي.
نو له ھمدې امله د ټولنې د تاريخ علم د ټولنيز ژوندانه د پديدو له ټولې پيچلتيا سره ،کيدای شي د بيولوژي په
شان يو دقيق علم شي څو د ټولنيز تکامل د قوانينو د عملي تطبيق لپاره د کارونې وړ وګرځي.
نو د پرولتاريا ګوند نبايد د خپلو عملي فعاليتونو لپاره تصادفي داليل د الرښود په توګه غوره کړي ،په ځای بايد
د ټولنې د تکاملي قوانينو او له دې قوانينو څخه د السته راغليو عملي پايلو څخه پيروي وکړي.
او ھمدلته دی چې سوسياليزم ،د بشر د راتلونکې لپاره د زړه کښونکي رويا څخه په علم بدليږي.
نو د علم او عملي فعاليت تر منځ اړيکه او د تيوري او عمل تر منځ اړيکه ،يوځای بايد د پرولتاريايي ګوند
تګالره جوړه کړي.
کله چې طبيعت ،ژوند او مادي نړۍ لومړی مقام او شعور او تفکر دويم مقام ولري او له لومړني څخه مشتق
شوي وي او که مادي نړۍ عيني حقيقت دی او شعور پورې تړلې نه دی او شعور د دې عيني حقيقت انعکاس دی،
نو بيا دې پايلې ته رسيږو چې د ټولنې مادي حيات او ژوند ھم په لومړي درجه او معنوي ژوند په دويمه درجه کې
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.
نو ،نبايد د ټولنې د معنوي حيات د جوړښت سرچينه او د ټولنيزو تيوريګانو او نظراتو او د سياسي سازمانونو
د 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.
نو ،که چيرې د ټولنې د تاريخ په بيالبيلو پېرونو کې ،مختلف ټولنيز نظرات او اندونه او بيالبيل سياسي
سازمانونه او عقايد ليدل کيږي او که د بردګۍ رژيم پر مھال له يو ډول اند ،ټولنيزه تيوري ،نظريه او سياسي
سازمان سره مخامخ کيږو او د فيوډاليزم پر مھال له يو بل ډول او ھمدا ډول د پانګوالۍ په پېر کې د دې عقايدو او
ټولنيزو تيورګانو دريم ډول ګورو؛ المل يې په خپله په اندونو ،تيوريګانو ،نظراتو او د سياسي سازمانونو په
»طبيعت« او »خاصيت« کې اختالف نه ،بلکې المل يې د ټولنيز تکامل په بيالبيلو پېرونو کې د ټولنې د مادي
حيات مختلف شرايط دي.
د ټولنې د مادي حيات شرايط او ژوند چې ھر ډول وي ،ايدې او تيوريګانې او سياسي نظرات او سياسي
سازمانونه به ھم ھمغه شان وي.
مارکس په دې اړه ليکي:
»څه چې د خلکو ژوند ټاکي ،بشري شعور نه؛ بلکې بالعکس ټولنيز ژوند دی چې د بشر شعور ټاکي) «.ک.
مارکس ،د آثارو غورچاڼ ،لومړی ټوک ٣٢٩ ،مخ ،روسي چاپ(.
د دې لپاره چې د پرولتاريا ګوند په سياست کې خطا ونکړي او د تشو وچو قړتنو په برخليک اخته نشي نبايد
خپل فعاليت د »انساني عقل« پر جامدو »پرنسيپونو« ودروي ،بلکې بايد د ټولنې د مادي حيات په ځانګړو شرايطو
باندې ،چې ټولنيزه قطعي ځواک دی ،ډډه ووھي .د دې ګوند د کار بنسټ نبايد د »سترو مخورو« کسانو د ستاينې
وړ تمايالتو باندې ودريدلی وي ،بلکې بايد د ټولنې د مادي ژوند د تکامل پر واقعي اړتيا والړ وي.
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د اتوپيستانو ،ناردونيکانو ،انارشيستانو او اس ار يانو د سقوط يو المل دا دی چې دوئ د ټولنې په تکامل او
پراختيا کې د مادي حيات د شرايطو لومړی درجی رول نه منلو او په ايده اليزم کې ډوب او د دې پر ځای چې خپل
عملي فعاليت د ټولنې د مادي ژوندانه د تکامل پر غوښتنو ودروي ،د خپلو فعاليتونو بنسټ يې له دې غوښتنو پرته او
د دې غوښتنو په خالف کاروه ،يعنې دا چې د کار مدار يې په »خيالي نقشو« او »ھر اړخيزه طرحونو« ودريدلی
وو ،کوم چې د ټولنې د حقيقي ژوند څخه ليرې بريښيده.
د مارکسيزم ـ لنينيزم ځواکمنتيا او حياتي قوه په دې کې ده چې ھيڅکله د ټولنې له حقيقي ژوندانه څخه نه ليرې
کيږي ،په خپل عملي فعاليت کې يوازې د ټولنې د مادي ژوند د تکامل او پراختيا په مقتضياتو ډډه وھي.
له ھغه څه چې مارکس ويلي دي نبايد داسې نتيجه واخلو چې ټولنيزې ايدې او تيوريګانې ،نظريات او سياسي
سازمانونه د ټولنې په ژوندانه کې کوم اھميت نلري او د ټولنې د مادی حيات پر شرايطو او تکامل باندې کوم متقابل
اثر نکوي .دلته د نظرياتو او تيوری ګانو او ټولنيزو افکارو او سياسي سازمانونو د منشا په اړه ،د ھغوې د پيدايښت
په اړه او په دې اړه چې د ټولنې معنوي حيات د ھغې د مادي شرايطو انعکاس دی ،وغږيدو .خو د تاريخي
ماترياليزم مکتب نه يوازې دا چې په تاريخ کې د دې نظرياتو او تيوري ګانو او ټولنيزو افکارو او سياسي
سازمانونو د رول له »اھميت« څخه منکر نه دی ،بلکې په ټولنيز ژوندانه او د ټولنې په تاريخ کې د ھغو پر جدي
رول او اھميت ټينګار کوي.
ټولنيزې ايدې او تيوري ګانې بيالبيل ډولونه لري .داسې زړې ايدې او تيوري ګانې شته چې عمر يې پای ته
رسيدلی او د ټولنې د مضمحل کيدونکي او خوسا ځواکونو د منافع لپاره يې د خدمت مال تړلی ده .د دوی اھميت په
دې کې دی چې د ټولنې د تکامل او پرمختګ خنډ ګرځي .داسې نوی او پرمختللې ايدې او تيوري ګانې ھم شته چې د
ټولنې د مخکښو ځواکونو د ګټو لپاره خدمت کوي .د ھغوی اھميت په دې کې دی چې د ټولنې پراختيا او تکامل او
پرمختګ آسانوي او څومره چې د ټولنې د مادي حيات غوښتنې په ځيرتيا او سمه توګه منعکس کړي ،په ھماغه
اندازه اھميت پيدا کوي.
نوې ټولنيزې ايدې او تيوري ګانې يوازې وروسته له ھغې رامنځته کيږي چې د ټولنې پراختيا او د ټولنې د
مادي ژوندانه تکامل د نويو مسئلو سره مخامخ شي .خو کله چې دا تيوريګانې او ټولنيزې ايدې رامنځته شي په ھغه
جدي ځواک اوړي چې د ټولو ھغو نوٻو چارو حل آسانوي چې د مادي ژوندانه تکامل يې ورته مخې ته ږدي او د
ټولنې پرمختګ ال آسانوي .ھمدلته دی چې د نويو ايدو او تيوري ګانو او نظراتو او د سياسي سازمانونو د
سنبالونکي ،چمتو کونکي او تبديلونکي رول ،ټول اھميت دقيقاً راڅرګنديږي .که په ټولنې کې نوې ايدې او تيوري
ګانې رامنځته کيږي حقيقت دا دی چې ټولنه ھغې ته اړتيا لري او د ھغوی له سنبالونکي ،چمتوکونکي او تبديلونکي
رول پرته د ټولو ھغو بيړنيو او اړينو مسايلو حل چې د ټولنې د مادي ژوند تکامل رامنځته کړي دي ،ناشوني او
ناممکن بريښي .ھغه نوي ټولنيزې ايدې او تيوري ګانې چې د ټولنې د مادي حيات د تکامل له حاصل شويو مسايلو
څخه رامنځته کيږي ،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 ،د بابوديدنې د بھير د آسانه کولو وسايل برابروي.
په دې ډول ټولنيزې ايدې او تيوري ګانې او سياسي سازمانونه چې د ټولنې د مادي ژوند د تکامل د اړينو
مسايلو او د ټولنيزه معيشتي شرايطو ثمره ده ،په خپل وار د ټولنې پر معيشتي شرايطو او د ھغې پر مادي ژوند،
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اغيزه کوي او د ټولنې د مادي ژوند د اړينو مسئلو د حل لپاره الزم شرايط برابروي او د ھغې د بعدی تکامل
امکانات ممکنوي.
له ھمدې امله مارکس وايي:
»تيوري ھمدا چې په ولسونو کې نفوذ وکړي په خپله په يو مادي ځواک بدليږي) «.ک .مارکس ،د آثارو
غورچاڼ ،لومړی ټوک ۴٠۶ ،مخ ،روسي چاپ(.
نو ،د دې لپاره چې د پرولتاريا ګوند وکړای شي د ټولنې د مادي ژوندانه په شرايطو باندې اغيزه وکړي او د
ټولنې تکامل او رغاونه ګړندۍ کړي ،ښايي په ھغه ټولنيزې ايدې او تيوري ډډه ووھي چې په ښکاره توګه د ټولنې د
مادي حيات د تکامل د اړتياو ښکارندوی وي او وکړای شي د ولسونو پراخه پرګني وھڅوي ،مجھز يې کړي او
ھغوې د پرولتاريا په ھغه ستر لښکر کې متشکل کړي چې د ارتجاعي ځواکونو د ځپلو او په ورته وخت کې د ټولنې
مخکښو ځواکونو ته د الرې پرانيستنې چمتوالی لري.
د »اکونوميستانو« او منشويکانو د سقوط يو علت دا وو چې ھغوی د مخکښې تيوري او پرمختللې ايدې د
ھڅونکي ،سمبالونکي او تبديلونکي رول څخه بی خبره ول او د عاميانه افواھي ماترياليزم مجذوب شوي ول او له
ھمدې امله د دې عواملو رول يې تقريبا ً صفر ته رسولی وو او ګوند يې پڅتيا او رکود باندی محکومو.
د مارکسيزم ـ لنينيزم د ځواکمنتيا او ژوندتيا المل په دې کې دی چې پر ھغه پرمختللي تيوري تکيه کوي چې د
ټولنې 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 تبديلونکي ځواک څخه په مکمله توګه کار واخلي.
تاريخي ماترياليزم ،د ټولنيز ژوندانه او د ټولنې د شعور تر منځ اړيکه ،د مادي ژوندانه د تکامل د شرايطو او د
ټولنې د معنوي حيات د تکامل تر منځ اړيکه ،په دې توګه حلوي.
٣ـ تاريخي ماترياليزم
اوس ھغه څه چې بايد روښانه شي ،دا دی چې :د تاريخي ماترياليزم له مخې» ،د ټولنې د مادي حيات د
شرايطو« مدلول؛ چې باالخره د ټولنې بڼه ،ايدې ،نظريات ،سياسي سازمانونه او داسې نور اړوند مسائل ټاکي ،څه
دی؟
په حقيقت کې دا »د ټولنې د مادي حيات شرايط« څه ته وايي او څه ځانګړنې لري؟
بی له شکه چې د »ټولنې د مادي حيات شرايط« مفھوم تر ټولو لومړی ھغه طبيعت رانغاړي چې ټولنه يې
احاطه کړی ده ،ھغه جغرافيايي محيط دی چې د ټولنې د حيات له دايمي او اړينو شرايطو څخه ګڼل کيږي او ښکاره
ده چې د ھغې په پراختيا او تکامل کې اغيزه لري .په ټولنيز تکامل کې د جغرافيايي موقعيت رول څه دی؟ آيا
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.
په دې کې شک نشته چې جغرافيايي محيط د ټولنې د تکامل او پراختيا يو دايمي او له ضروري شرطونو څخه
شميرل کيږي او البته چې د ټولنې په تکامل او پراختيا کې اغيزه لري ـ يعنې دا چې جغرافيايي محيط د ټولنې د
تکامل بھير يا ګړندی کوي او يا يې ھم پڅوي .خو د دې محيط اغيزه ھومره نه ده چې د ټولنې د حيات برخليک
وټاکي؛ ځکه چې د ټولنې بدلون ،تکامل او پراختيا د جغرافيايي تکامل په پرتله څو چنده ګړندی دی .د دری زره
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کلونو په ترڅ کې ،په اروپا کې دری ډوله بيالبيل ټولنيز رژيمونه يعنی لومړنی کمون ،برده ګي او فيوډاليزم
رامنځته شول او د اروپا په ختيځ کې ،د سوسياليسي شوروی اتحاد په جمھوريتونو کې آن څلور ډوله ټولنيزه
رژيمونه بدل شول ،په داسې حال کې چې په ھمدې موده کې په اروپا کې جغرافيايي شرايطو يا ھيڅ بدلون ونه موند
او يا ھومره يې بدلون کم وو چې جفرافيه پوھانو آن د ھغې له يادونې ډډه کړی ده .علت يې ھم ښکاره دی :د
جغرافيايي محيط د يو جدي بدلون لپاره ميليونونو کلونو ته اړتيا ده حال دا چې د بشري ټولنيز رژيم مھمو تغييراتو
لپاره څو پيړۍ يا ھم يو دوه زره کاله بس دي.
نو پايله دا ده چې جغرافيايي محيط نشي کوالی د ټولنيز تکامل ټاکونکي وسيله او اصلي علت وګڼل شي ،ځکه
څه چې د لسګونو زرو کلونو په موده کې تقريباً بی تغييره پاتی شي ،نشي کوالې د ھغه څه اصلي سبب شي چې د څو
سوه کلونو په واټن کې اساسي بدلون مومي.
نو بيا په دی کې شک نشو کولی چې د نفوس زياتوالی او د ھغه د تراکم درجه د »مادي حيات د شرايطو« له
متشکله موادو څخه دي ،ځکه چې انسان د ټولنې د مادي حيات د شرايطو له اړينو عنصرونو څخه شميرل کيږي او د
انسانانو له نشتوالي پرته د ھيڅ ډول ټولنيز مادي ژوند امکان نشته دی .آيا د نفوس زياتوالی د بشري ټولنيز رژيم د
معينولو ھماغه اصلي ځواک دی؟
دې مسئلې ته ھم تاريخي ماترياليزم منفي ځواب وايي.
ښکاره ده چې د نفوس زياتيدل د ټولنې په پرمختګ او پراختيا کې اغيزه لري او دغه بھير ګړندی کوي يا يې ھم
شاته اچوي ،خو د ټولنيز تکامل اصلي المل ګڼل کيدای نشي او د ټولنې د پرمختګونو برخليک نشي ټاکلې ،ځکه چې د
نفوس زياتيدل په يوازې توګه نشي کوالې موږ ته وښيي چې ولې يوازې دا نوی ټولنيز رژيم د يوه ټاکلي ټولنيز رژيم
ځای نيسي ،ولې د لومړني کمون رژيم ځای د بردګي رژيم او د ملوک الطوايفي رژيم ځای د بورژوازي رژيم نيسي نه
يو بل رژيم.
که چيرې نفوس ،ټولنيز تکامل او پراختيا تعيينولې نو ښايي د بشري نفوس تراکم يو عالي ټولنيز رژيم رامنځته
کړي ،خو په واقعيت کې داسې څه نه ليدل کيږي .په چين کې د نفوس تراکم د امريکا د متحدو ايالتونو څلور برابره دی،
حال دا چې د ټولنيز تکامل له پلوه د امريکا متحده ايالتونه په لوړ پړاو کې ځای لري ،ځکه چې په چين کې ال نيمه ملوک
الطوايفي رژيم واکمن دی حال دا چې د امريکا متحده ايالتونه زياته موده کيږي چې د پانګوالي لوړ پړاو ته رسيدلي دي.
په بلژيک کې د نفوس تراکم د امريکا د متحدو ايالتونو په پرتله  ١٩برابره او د شوروی جمھوريتونو اتحاد په پرتله ٢۶
برابره زيات دی خو د ټولنيز تکامل او پراختيا له پلوه ،د امريکا متحده ايالتونه له بلژيک وړاندې او بلژيک د شوروي
جمھوريتونو اتحاد څخه د يوه تکاملی تاريخی دورې په اندازه وروسته پاتی دی؛ ځکه ال په بلژيک کې پانګوالي رژيم
واکمن دی حال دا چې شوروي اتحاد ډيره موده کيږي چې د پانګوالی کار يې پای ته رسولی او سوسياليستي رژيم يې
واکمن کړی دی.
له پورتنيو داليلو دا پايله السته راځي چې د نفوس زياتوالی ،د ټولنې د تکامل او پراختيا مھم ځواک نه دی او
کيدای ھم نشي او ھغه ځواک ھم نه دی چې د ټولنيز رژيم ډول او د ټولنې بڼه معين کړي.
الف (.نو باالخره د ټولنې د مادي ژوندانه د شرايطو په سيستم کې ھغه اصلي ځواک کوم يو دی چې د ټولنې بڼه او
د ټولنيز رژيم ډول او له يو رژيم څخه بل رژيم ته د ټولنې پرمختګ ټاکي؟
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تاريخي ماترياليزم باور لري چې دا ځواک د انسان د ژوندانه لپاره د معيشت د اړينو وسايلو د السته راوړلو له
طريقې څخه عبارت دی ،يعنې د مادي نعماتو د توليد طريقه ،لکه :خوراک ،پوښاک ،بوټان ،کور ،سونګ ،د توليد
وسايل او داسې نور شيان چې د ژوندانه او د ټولنې د پرمختګ لپاره الزمي دي.
د ژوند لپاره خواړه ،پوښاک ،بوټان ،کور ،سونګ مواد او داسې نور شيان بايد ولرو .د دې مادي نعماتو د لرلو
لپاره ښايي ھغه توليد کړو او د ھغې د توليد لپاره بايد د توليد وسايل موجود وي چې په مرسته يې انسان وکړای شي
خواړه ،پوښاک ،بوټان ،کور ،سونګ مواد او نور توکي توليد کړي او بايد دا وسايل توليد کړو او د ھغې د کارولو چال
چلند ياد کړو او ورسره آشنا شوو.
د توليد وسايل چې په مټ يې مادي توکي توليديږي ،او ھمدا ډول انسانی افراد چې دا توليدي وسايل کاروي او د
توليدي تجربو او د کاري مھارت د يادولو په پايله کې مادي نعمات توليدوي ،په مجموعي ډول د ټولنې توليدونکي
ځواکونه جوړوي.
خو توليدونکي ځواکونه د توليد يوازې يو اړخ ،د توليد د طريقې يو اړخ جوړوي او دا اړخ د اشياو او طبيعي
ځواکونو سره د انسان د اړيکې ښکارندوی دی ،چې انسان د مادي نعماتو لپاره ھغه کاروي .د توليد بل اړخ ،د توليد د
طريقې بل اړخ ،د توليد په بھير کې له يو بل سره د انسانانو مناسبات يعنې د انسانانو توليدي مناسبات جوړوي .انسانان د
طبيعت سره مبارزه کوي او له طبيعت څخه د توليدي نعماتو لپاره استفاده کوي خو دا کار په انفرادي او جال جال توګه
تر سره کيداې نشي؛ بلکې په ګډه او ډله ايزه او په ټولنيزه توګه تر سره کيږي .د توليد دې مناسباتو ته ،د ھر ډول
شرايطو الندې چې وي ،تل ټولنيز توليد ويل کيږي .د مادي نعماتو د توليد پر وخت ،انسانان په خپلو منځونو کې يو
ډول متقابله داخلي مناسبات ،يو ډول توليدي مناسبات ټينګوي .دا مناسبات امکان لري چې د مرستې او کمک په بڼه د
ھغو کسانو تر منځ موجود وي چې له زبيښاک څخه آزاد دي او دا امکان ھم شته چې دا مناسبت د فرمان چلونکي او
فرمان وړونکي بڼه ولري او باالخره امکان لري چې دا مناسبات د توليدي اړيکو د يوې بڼې څخه بلې بڼې ته د اوښتولو
په ډول وي؛ خو دا توليدي اړيکې ھره بڼه چې ولري تل او په ټولو رژيمونو کې ،د توليدونکو ځواکونو په شان ،د توليد
ضروري عنصر جوړوي.
مارکس وايي:
» انسانان د توليد پر مھال نه يوازې چې پر طبيعت بلکې پر يو بل ھم اغيزه کوي .که ھغوې د ګډ فعاليت او د خپل
فعاليت د مبادلې لپاره په معين ډول له يو بل سره متحد نشي ،نشي کوالې توليد وکړي .خلک د توليد لپاره ځانګړي
اړيکې او مناسبات پيدا کوي او د ھمدې اړيکو او ټولنيزو مناسباتو له الرې ده چې د طبيعت سره د ھغوې مناسبات
رامنځته کيږي او توليد تر سره کيداې شي) «.ک .مارکس او ف .انګلس  ۵ټوک ۴٢٩ ،مخ ،روسي چاپ(.
نو ،توليد او د توليد ډول ،ھم د ټولنې توليدونکی ځواک او ھم د انسانانو توليدي اړيکې رانغاړي او په دې ډول په
توليدي بھير کې د ھغوې د يووالي المل د ھغوی مادي غوښتنې دي.
ب (.د توليد لومړنی ځانګړنه دا ده چې ھيڅکله ھم په يوه ټکي کې د اوږده مھال لپاره نه ځنډيږي او تل د ودې او
تغيير په حال کې وي .ھمدا ډول د توليد په ډول کې بدلون په ناچاره د ټولنيز رژيم ،د ټولنيزو اندونو ،سياسی نظرياتو،
سياسي موسسو يعنې د ټول سياسي او ټولنيز نظام د سازمان د بدلون او نويو کيدو المل کيږي .انسانان د تکامل په
بيالبيلو درجو کې ،د توليد له مختلفو طريقو څخه کار اخلي يا په ساده وينا ھغوی په بيالبيلو ډولونو ژوند کوي .په
لومړني کمون کې د توليد يو ډول ،د بردګۍ پر مھال د توليد بل ډول او په فئوډاليزم کې د توليد دريمه طريقه موجوده ده
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او ....د توليد د ھمدې بيالبيلو پړاونو په تناسب ،د انسانانو ټولنيز رژيم ،د ھغوی معنوي ژوند ،د ھغوی نظريات او
سياسي موسسې ھم بيالبيلې وي.
د ټولنې د توليد ډول چې ھر رنګ وي ،ټولنه په خپله د بنسټ له پلوه ھمغسې وي ،د ھغې اندونه او تئوريګانې،
نظريات او سياسي موسسې ھم ھماغه ډول وي.
که يو څه نور يې ھم ساده کړو :د خلکو ژوند چې ھر ډول وي ،د ھغوی نظريات ھم ھماغه ډول دي.
يعنې دا چې د ټولنې د تکامل تاريخ تر ټولو لومړی عبارت دی :د توليد د ودې له تاريخ څخه .د توليد د ډولونو
تاريخ چې په اوږدو مھالونو کې د يو بل ځای نيولی دی ،د توليدونکو ځواکونو او د انسانانو د توليدي اړيکو د تکامل له
تاريخ څخه عبارت دی.
نو ،د ټولنيز تکامل تاريخ په ورته وخت کې د مادي غوښتنو د توليدونکو تاريخ دی؛ د ھغه زيارکښو ولسونو
تاريخ چې په خپله د توليد د بھير اساسي ځواکونه دي او د ھغه مادي غوښتنو توليدونکي دي چې د ټولنې د شتوالي او
پايښت لپاره اړين دي.
د تاريخ علم ،که وغواړي چې يو حقيقي علم وي ،نور نشي کوالی د ټولنيز تکامل تاريخ د پاچاھانو او سپه
ساالرانو او »نيواکګرو« او د ھيوادونو د »فاتحانو« د عملياتو په تاريخ بدل کړي ،بلکې تر ټولو لومړی بايد د مادي
غوښتنو د توليدونکو تاريخ ،د زيارکښو پرګنو او ھيوادونو تاريخ ته پام وکړي.
له ھمدې امله ،د ټولنې د تاريخ د قوانينو د کشفولو اصلي المل نبايد د افرادو په ماغزو يا عقايدو او د ټولنې په
مفاھيمو کې ولټو ،بلکې د توليد په ھغه طريقه کې بايد ولټول شي چې د تاريخ په ھره معينه دوره کې د ټولنې لخوا
کارول شوی ده ،يعنې د ټولنې په اقتصاد کې بايد د ھغې لټول پيل کړو.
نو ويلی شوو چې د تاريخ د علم لومړنۍ دنده ،د توليد د قوانينو  ،د توليدونکي ځواکونو او د توليدي اړيکو د تکامل
د قوانينو او د ټولنې د اقتصادي تکامل د قوانينو څيړنه او کشف دی.
له ھمدې امله د پرولتاريا ګوند د دې لپاره چې په سياست کې په خطا الړ نشي بايد د خپلې تګالرې په طرحه کولو
او تدوينولو او ھم په خپلو عملي کړنو کې له ھر څه دمخه بايد د توليد د تکامل او پراختيا قوانين ،د ټولنې د اقتصادي
پرمختګونو قوانين په پام کې ولري.
ج (.د توليد دويمه ځانګړنه دا ده چې بدلون او تکامل يې تل د توليدونکو ځواکونو او په لومړي درجه کې د
توليدي وسايلو د تکامل او بدلون سره پيل کيږي .توليدونکي ځواکونه ،د توليد تر ټولو خوځنده او له انقالبی عناصرو
څخه شميرل کيږي ،ځکه چې لومړی د ټولنې توليدونکي ځواکونه بدلون مومي او تکامل کوي او بيا توليدي اړيکې ،د
افرادو تر منځ اقتصادي اړيکې چې له دې بدلونونو سره بشپړ تړاو او تطابقت لري ،تغيير مومي .نو ښايي داسې
تصور ونکړو چې ګواکی توليدي اړيکې د توليدونکو ځواکونو په تکامل کې اغيزه نلري او توليدونکي ځواکونه د
توليدی اړيکو سره کوم تړاو نلري .توليدي اړيکې د توليدونکو ځواکونو د پرمختګونو له امله پراختيا او تکامل مومي
او په خپل وار د توليدونکو ځواکونو په پرمختګونو کې اغيزناکه تماميږي ،د ھغې پرمختګونه ګړندي کوي يا يې ھم
ځنډوي .دلته بايد يادونه وشي چې توليدي اړيکې نشي کوالی د توليدونکو ځواکونو له زياتيدنې څخه د ډيرې مودې
لپاره شاته پاتی شي او له ھغې سره په تضادکې واقع شي .ځکه توليدونکي ځواکونه ھغه وخت کوالی شي په کافي
اندازه پرمختګ وکړي چې توليدي اړيکې د توليدونکو ځواکونو له خصوصياتو او حاالتو سره متناسبې وي ،د
توليدونکو ځواکونو پرمختګ ته ميدان ورکړي .له دې امله توليدي اړيکې که ھر څومره ھم د توليدونکي ځواکونو له
پرمختګ څخه شاته پاتې وي ،ژر يا د وخت په تيريدو سره بايد د توليدونکو ځواکونو د پرمختګونو له درجې او
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خصوصياتو سره متناسب شي او په حقيقت کې داسې ھم کيږي .له دې شرط پرته په توليدي سيستم کې د توليدونکو
ځواکونو او د توليدي اړيکو يووالی له ريښې څخه ګډوديږي او توليد ھم په بشپړه توګه نابوديږي ،په توليد کې کړکيچ
رامنځته کيږي او توليدونکي ځواکونه له منځه ځي.
په پانګواله ھيوادونو کې ،چيرې چې پر توليدي وسايلو د پانګوالۍ خصوصي مالکيت د توليد له ټولنيزې بڼې او د
توليدونکو ځواکونو سره په فوق العاده ډول نامتناسب دي؛ اقتصادي کړکيچونه د توليدونکو ځواکونو سره د توليدي
اړيکو د ناھمغاړيتوب يوه بيلګه ده؛ د دې دواړو تر منځ د ټکر او ترنګلتيا يو ښه مثال دی .د دې ناھمغاړيتوب پايله
ھماغه اقتصادي کړکيچونه دي چې د توليدي ځواکونو د ويجاړيدنې المل کيږي .په ورته وخت کې دا ناھمغاړيتوب په
خپله د ھغه ټولنيز انقالب بنسټ جوړوي چې دنده يې د شته توليدي اړيکو له منځه وړل او د ھغه نويو توليدي اړيکو
رامنځته کول دي چې د توليدونکو ځواکونو له خصوصياتو سره متناسب وي.
د پانګوالو ھيوادونو په خالف ،د شوروي د سوسياليستي جمھوريتونو په اتحاد کې چيرې چې سوسياليستي ملي
اقتصاد واکمن او پر توليدي وسايلو ټولنيز مالکيت د توليد د ټولنيز بھير له ځانګړتيا سره متناسب دی ،او اقتصادي
کړکيچونه او د توليدونکي ځواک ويجاړيدنه موجوده نه ده؛ د توليدي ځواکونو له خصوصياتو سره د توليدي اړيکو د
تناسب او ھمغږيتوب يو مثال دی.
نو توليدونکي ځواکونه نه يوازې دا چې د توليد تر ټولو خوځنده او انقالبي عنصر دی ،بلکې ھمدا ډول د توليد
ټاکونکی عنصر ھم دی.
توليدونکي ځواکونه چې ھر ډول وي ،بايد توليدي اړيکې ھم ھمغه شان وي.
کله چې د توليدونکو ځواکونو وضعيت څرګندوي چې انسان د څه ډول توليدي افزارو سره خپل ضروري مادي
نعمتونه توليدوي ،د توليدي اړيکو وضعيت ھم ښکاره کوي چې توليدي وسايل ) ځمکه ،ځنګل ،اوبه ،کانونه ،اومه
مواد ،د توليد افزار ،د نقليه او ارتباطاتو وسايط او داسې نور( د چا په الس او د چا په واک کې دي؛ آيا د ټولې ټولنې په
اختيار کې دي يا که د افرادو ،ډلو او بيالبيلو طبقو په الس کې چې ورڅخه د نورو افرادو ،ډلو او طبقاتو د زبيښاک
لپاره کار اخلي.
د توليدونکو ځواکونو د تکامل او پراختيا عمومي بھير له پخوا څخه تر ننه پورې داسې دی :زيږه ډبرين وسايل،
په غشي او ليندۍ بدل شول او بيا د ښکار دوره د ژويو په اھلی کولو او په لومړنۍ مالدارۍ واوښته؛ ډبرين وسايل په
فلزي آالتو)اوسپنيزه تبرګي ،د اوسپنيزې نوکې يوه او په داسې نورو( تبديل شول او له دې سره د بوټو روزنه او کرنه
پيل شوه؛ په فلزي آالتو کې د موادو د برابرولو لپاره نوی رغاونه حاصل شوه او د دم بټۍ او ھمدا ډول سفال جوړونه
رامنځته شوه او په پايله کې کسبګري ال بشپړه شوه او د ھمدې پرمختګ له امله ،کسبګري له کرنې بيله او مستقل
کارونه او بيا مانوفاکتور پيدا شو ،وروسته السي توليدي آالت په ماشين بدل شول او السي مانوفاکتوري توليد په
ميکانيزه صنعت بدل شو؛ بيا د ماشين سيستم او مدرنه ستره ميکانيکي لويه صنايع رامنځته شوه؛ دا د بشريت په اوږده
تاريخی بھير کې د ټولنې د توليدونکو ځواکونو د تکامل نابشپړه منظر وو .ھمدا ډول ښکاره ده چې د توليدي افزارو
پرمختګ او رغاونه د ھغو انسانانو په السونو پلي شوی چې له توليد سره يې اړيکې درلودلي دي .دا کار له افرادو څخه
په مستقل ډول تر سره شوی نه دی .نو د توليدي وسايلو او افزارو د تغيير او پرمختګ سره ،انسان چې د توليدي
ځواکونو تر ټولو مھم عنصر ګڼل کيږي ھم تغيير او پرمختګ کوي او په توليد کې تجربه ،د توليدي وسايلو په کارونې
کې مھارت ھم تغيير مومي او ال بشپړ کيږي.
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د افرادو تر منځ توليدي اړيکې؛ يعنې د ھغوی تر منځ اقتصادي اړيکې ھم د تاريخ په اوږدو کې د ټولنې د
توليدونکو ځواکونو د بدلون او تکامل سره بدلون موندلی او مخ په تکامل روانې دي.
په تاريخ کې پنځه ډوله اساسي توليدي اړيکې معلومې دي :اشتراکي رژيم ،بردګي رژيم ،فئوډالي رژيم ،پانګواله
رژيم او سوسياليستي رژيم.
په لومړني اشتراکي رژيم کې ،د توليدي اړيکو اساس پر توليدي وسايلو له ټولنيز مالکيت څخه عبارت وو .دا
اړيکه اصوالً د ھغې پېر د توليدونکو ځواکونو له خصوصياتو سره ھمغاړې وه .ډبرينو افزارو ،غشي او ليندۍ چې
وروسته رامنځته شول ،انسانانو ته اجازه نه ورکوله چې په انفرادي ډول د طبيعت له قوا او ھغو ژويو سره چې بايد
ښکار شي ،مبارزه وکړي .په دې دوره کې انسانان د دې لپاره چې له ولږې مړه نشي يا د داړونکو حيواناتو او يا د
ګاونډي قبيلو قرباني نشي او د ځنګلونو څخه د ميوې شکولو ،له اوبو څخه د کب نيولو او يا د ھستوګنځي د جوړولو
لپاره ،مجبور ول چې په ګډه کار وکړي .ګډ کار ،پر توليدي افزارو او محصوالتو باندې د ګډ مالکيت المل کيږي .که
چيرې پر ځينو توليدي وسايلو چې د داړونکو حيواناتو په مقابل کې د مدافعې لپاره کارول کيدل ،خصوصي مالکيت په
پام کې ونه نيسو؛ په دې دوره کې ال انسانان پر توليدي وسايلو د خصوصي مالکيت په معنی نه پوھيدل .په دې دوره کې
چا زبيښاک نه پيژندو ،بيالبيلې طبقې موجودې نه وی.
د بردګۍ په دوره کې ،پر توليدي وسايلو او پر برده چې توليد کوي؛ مالکيت د توليدي اړيکو اساس جوړوي .د
برده مالک کوالی شي برده لکه حيوان وپيري ،وپلوري او يا يې ووژني .په دې دوره کې ،دا ډول توليدي اړيکې ،د
توليدونکو ځواکونو له وضعې سره متناسبې دي .انسانانو په دې دوره کې ،د ډبرينو افزارو پر ځای فلزي آالت او افزار
په واک کې درلودل؛ د ھغه اقتصاد پر ځای چې يوازې ساده او بدوي ښکار ته منحصر وو او د حيواناتو روزنه او کرنه
په کې موجوده نه وه ،په دې عصر کې ګورو چې د حيواناتو روزنه ،کرنه ،السي صنايع او د توليد د بيالبيلو برخو تر
منځ د کار ويش ،راڅرګنديږي؛ د افرادو او ډلو تر منځ د توليد شويو توکو د مبادلې شونتيا راښکاره کيږي؛ د يو شمير
کمو کسانو په الس کې د ثروت تراکم رامنځته کيږي او د وسايلو حقيقي تراکم د لږو کسانو په الس کې ممکنيږي؛ اقليت
کوالی شي اکثريت خپل تابع کړي ،اکثريت خپل برده کړي؛ په دې دوره کې ،د توليد په بھير کې د ټولنې د ټولو افرادو
ګډ او آزاد کار موجود نه دی؛ په دې دوره کې د بردګانو اجباري کار چې د وزګاره برده لرونکو لخوا استثماريږي،
واکمن دی او له دې کبله پر توليدي وسايلو او محصوالتو ګډ مالکيت نشته او ځای يې خصوصي مالکيت نيسي؛ په دې
دوره کې برده لرونکي لومړني مطلق او اصلي مالکان دي.
په دې دوره کې د شتمنو او بيوزلو ،استثمار کوونکو او استثمارکيدونکو او د بشپړ حقوقو او بی حقوقو کسانو تر
منځ سخته طبقاتي مبارزه پيل کيږي – دا د بردګي رژيم بڼه ده.
په فئوډالي رژيم کې ،پر توليدي وسايلو د فئوډال مالکيت او پر توليدونکي کارګر )سرف( ـ چې فئوډال نور نشي
کوالی وی وژني خو په پلورلو او پيرلو کې يې آزاد دی ـ د فيوډال محدوده مالکيت توليدي اړيکې جوړوي .په دې دوره
کې د فئوډالي مالکيت په وړاندې د دھقان او کسبګر انفرادي مالکيت ھم موجود دی .دا مالکيت د توليد پر خصوصي
افزارو او اقتصادياتو ودريدلی دی چې د شخصي کار له امله الس ته راځي .دا توليدي اړيکې ھم په کلي توګه د
توليدونکو ځواکونو له خصوصياتو سره متناسبې دي .د اوسپنې ذوبول او آھنګري د پخوا په پرتله ښه مخې ته ځي؛ يوه
او د اوبدلو ماشينونه رواج مومي؛ کرنه ،بڼوالي ،د څښاک توليد او غوړي ايستل له پخوا څخه زياته پراختيا مومي او
پرمختګ کوي او د کسبګرۍ د ھټيو په مقابل کې مانوفاکتوري موسسې رامنځته کيږي ،دا په فيوډالي دوره کې د
توليدونکو ځواکونو د وضعيت ځانګړي خصوصيتونه دي.
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نوي توليدونکي ځواکونه ايجابوي چې کارګر په توليدي چارو کې تر يوې اندازې پورې له نوښت کار واخلي او له
کار سره خپله ليوالتيا ښکاره کړي او په ګټه کې شريک شي .نو له دې امله ،فئوډال ،له ھغه برده څخه چې له کار سره
يې ھيڅ ډول ليوالتيا نلرله او ابتکار يې ھم نه درلود ،تيريږي او ترجيح ورکوي چې د برده پر ځای د ھغه سرف سره
سروکار ولري چې خپل اقتصاديات لرلي او د توليدي آالتو مالک دی او په کار کې تر ھغه اندازه پورې ذينفعه دی چې
ځمکه وکري او ارباب ته جنسي مالکانه ګټه ورکړي.
په دې دوره کې خصوصي مالکيت بيا ھم پرمختګ کوي او د زبيښاک کچه تقريباً د بردګۍ د دورې په اندازه ده،
خو يو څه نرمه شوی ده .د زبيښاکګرو او استثمار کيدونکو تر منځ طبقاتي مبارزه ،د فئوډالي رژيم اساسي ځانګړنه ده.
په پانګواله رژيم کې پر توليدي وسايلو د پانګوالۍ مالکيت د توليدي اړيکو اساس جوړوي .په دې رژيم کې پر
توليدونکو ،يعنې پر مزدورو کارګرانو باندې نور مالکيت نشته؛ پانګوال نور نشي کوالی ھغوی ووژني يا يې ھم خرڅ
او وپيري ،ځکه ھغوی له ھر ډول شخصي تړاو څخه آزاد دي ،خو د توليدي وسايلو له لرلو محروم دي او د دې لپاره
چې له ولږې مړه نشي ،مجبوره دي خپل کاري ځواک پانګوالو ته وپلوري او د زبيښاک يوغ اجباراً پر غاړه ويسي .په
دې دوره کې پر توليدي وسايلو د پانګوالۍ د مالکيت تر څنګ ،يو بل شخصي مالکيت ھم موجود دی چې د ھغو
دھقانانو او کسبګرو لخوا پلې کيږي چې د سرواژ له قيد څخه آزاد شوي ،دا مالکيت چې پر شخصي کار ودريدلی ،د
دې دورې په لومړيو کې په پراخه توګه رواج لري .په دې دوره کې د کسبګرۍ کارځايونه او مانوفکتوري موسسې،
فابريکې او لويې کارخانې چې په ماشينونو سمبالې دي ،کار پيلوي .د اربابانو کروندې چې د دھقانانو په ادنې وسايلو
کرل کيدې خپل ځای ھغه پانګواليزه کرنې ته ورکوي چې پر کرنيزه علومو ودريدلی او کرنېزه ماشينونه په اختيار
کې لري.
نوي توليدونکي ځواکونه دا ايجابوي چې توليدونکي د جاھله او عامي سرفانو په پرتله ال روزل شوي او پوه وي
څو وکړای شي ماشينونه وپيژني او په سمه توګه يې وکاروي .له ھمدې امله پانګواالن غوره ګڼي چې د ھغه مزدورو
کارګرانو سره اړيکه ولري چې د سرواژ له قيد څخه آزاد شوي او ھومره پوه او روزل شوي دي چې کوالی شي
ماشين په سمه توګه وکاروي.
خو وروسته له ھغې چې پانګوالي ،توليدونکي ځواکونه د پرمختګ لوړې کچې ته وړي ،له ھغو تضادونو سره
مخامخ کيږي چې ورته الينحل دی او باالخره پانګوالۍ خپله الره ورکوي .پانګوالۍ د توکو د توليد په ال زياتولو او د
توکو د بيو په راټيټولو سره سيالۍ زياتوي؛ ھغه خلک چې له کوچني او منځني مالکيت څخه برخمن دي ،زيانمنوي او
په پرولترانو يې بدلوي؛ د پيريدنې ځواک راټيټوي چې په پايله کې د توليد شويو توکو پلورل ناشوني کوي .پانګوالۍ د
توليد په پراختيا او په سترو فابريکو او کارخانو کې د ميليونونو کارګرانو په راغونډولو سره ،د توليد بھير او ډول ته
ټولنيزه ځانګړتيا وربخښي او په دې ډول په خپل الس ،خپل بنسټ ړنګوي .ځکه چې د توليد ټولنيزه ځانګړنه ،پر
توليدي وسايلو د ټولنيز مالکيت ايجاب کوي ،حال دا چې په دې دوره کې پر توليدي وسايلو د پانګوالۍ خصوصي
مالکيت پر خپل ځای پاتی کيږي چې دا د توليد د ټولينز بھير سره اړخ نه لګوي.
دا د توليدونکو ځواکونو او د توليدي اړيکو د خواصو تر منځه نه پخالکيدونکي تضادونه ،د متناوبه کړکيچونو په
بڼه راڅرګنديږي چېرې چې توکي او محصوالت د مصرف په پرتله زيات توليديږي .په داسې حاالتو کې چې
پانګواالنو په خپل الس زيات شميرکسان نيستۍ ته کاږلي دي ،خپلو محصوالتو ته د نه پيريدونکو له امله مجبوره کيږي
چې محصوالت وسوځوي؛ توليد شوي توکي نابود کړي؛ توليد ودروي او توليدي ځواکونه منھدم کړي؛ په داسې حال
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کې چې ميليونونه خلک نه د توکو د کافي نشتوالي له امله ،بلکې د زياتوالي له امله ناچاره دي وزګاره پاتی شي او له
ولږې سره ژوند تير کړي.
نو ويلی شوو چې د پانګوالۍ توليدي اړيکې نور د ټولنې د توليدونکو ځواکونو له خصوصياتو سره مناسبې نه دي
او له ياد شويو ځواکونو سره نه پخالکيدونکی تضاد لري.
له ھمدې امله پانګوالۍ د ھغه انقالب زيږونکی دی چې پر توليدي وسايلو د پانګوالۍ د اوسني مالکيت پر ځای
سوسياليستي ټولنيز مالکيت واکمنوي.
نو د زبيښاکګرو او زبيښاک کيدونکو تر منځ سخته طبقاتي مبارزه د پانګوالۍ رژيم اساسي خصلت جوړوي.
په سوسياليستي رژيم کې چې اوس يوازې د شوروي سوسياليستي جمھوريتونو په اتحاد کې رامنځته شوی ،د
توليدي اړيکو بنسټ ،پر توليدي وسايلو ټولنيز مالکيت جوړوي .په دې ټولنه کې نور نه زبيښاکګر شته او نه ھم
استثمار کيدونکي .توليد شوي محصوالت» ،څوک چې کار ونکړي د خوړلو حق نلري« د اصل له مخې د کار په نسبت
ويشل کيږي .د توليد په بھير کې د انسانانو توليدي اړيکې ،په دوستانه او د ھغو کارګرانو په سوسياليستي مرستو
ودريدلي دي چې له زبيښاک څخه آزاد دي .دلته توليدي اړيکې د توليدونکو ځواکونو له وضعې سره په بشپړه توګه
اړخ لګوي ،ځکه چې د توليدي بھير ټولنيز خصوصيت پر توليدي وسايلو د ټولنيز مالکيت سره پياوړتيا مومي.
له دې کبله د شوروي جمھوريتونو په اتحاد کې ،سوسياليستي توليد د مصرف څخه د زيات توليد له امله د دوره ای
کړکيچونو او له اړونده ناخوالو څخه خوندي او محفوظ دی.
نو له ھمدې امله دلته توليدونکي ځواکونه په ډيری چټکۍ د پراختيا او پرمختګ خوا ته درومي ،ځکه ھغه توليدي
اړيکې چې ورسره ھمغاړي دي ،ھغوی ته پرمختګ ميدان ورکوي.
دا وو د بشريت په تاريخ کې د انسانانو تر منځ د توليدي اړيکو تکامل ته يوه ځغلنده کتنه.
دا وو د ټولنې د توليدونکو ځواکونو او په تيره بيا د توليدي آالتو د تکامل سره د توليدي اړيکو د تکامل تړاو .دا
تړاو المل کيږي چې د توليدونکو ځواکونو تکامل او بدلون ،ژر يا په ځنډ سره په توليدي اړيکو کې بدلون او تکامل
رامنځته کړي.
مارکس وايي:
» که څه ھم په لومړني بڼه د کار د وسايلو* ايجادول او کارول ځينو حيواناتو ته ھم ځانګړي وي ،خو بيا ھم د دې
وسايلو ايجاد او کارول په ښکاره توګه د انساني کار د بھير ځانګړنه ده او له ھمدې امله »فرانکلن« انسان ته يو افزار
جوړونکی حيوان وايي .په ھره اندازه چې فسيلي ھډوکي د ھغو حيواناتو د پيژندنې لپاره ضروري دي چې ډولونه يې
منقرض شوي ،په ھماغه اندازه د کار د وسايلو پاتی شوني له منځه تللو بيالبيلو ټولنيزو او اقتصادي سازمانونو د
پيژندنې لپاره مھم ګڼل کيږي .د اقتصادي اعصارو ځانګړنه دا نه ده چې څه توليديږي ،بلکې دا ده چې څرنګه
توليديږي ...د کار وسايل يوازې د بشر د کاري ځواک د پراختيا او پرمختګ معيار نه دی ،بلکې د ھغو اړيکو استازی
ھم دی چې کار يې له مخې تر سره کيږي) «.ک .مارکس» ،کپيټال« ،لومړی ټوک ١٢١ ،مخ ،روسي چاپ .(١٩٣۵

* د»کار وسايلو« څخه د مارکس موخه په ټوليزه توګه د توليد آالت دي ـ ليکواله ډله
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او بيا:
»ټولنيزې اړيکې له توليدونکو ځواکونو سره نژدی رابطه لري .انسانان ،نوی توليدونکي ځواکونه السته راوړي،
د خپل توليد ډول بدلوي او د توليد د طريقې او ھمدا ډول د ژوندانه د وسايلو د برابرولو د طريقې له بدلون سره ،خپلې
ټولنيزې اړيکې ھم بدلوي .کله چې ميچڼه )السي ژرنده  -ژباړن( معموله وه ،سينيور )فئوډال – ليکواله ډله( او کله چې
د بخار ژرنده کارول کيږي ،صنعتي پانګوال د ټولنې مشري په الس کې لري) «.ک .مارکس او ف .انګلس ۵ ،ټوک،
 ٣۶۴مخ ،روسي چاپ(.
 »د توليدونکو ځواکونو ګړندی حرکت ،د ټولنيزو اړيکو انھدام او د اندونو ظھور په پرله پسې توګه دوام مومي،څه چې نامتحرکه دی ھغه يوازې مطلق )ابستراکسيون( حرکت دی) «.ھمغه کتاب ٣۶۴ ،مخ(.
انګلس د »کمونيست ګوند مانيفست« په سريزه کې ،تاريخي ماترياليزم داسې تعريفوي:
» د ھرې دورې اقتصادي توليد او ټولنيز سازمان ،چې په ناچاره له اقتصادي توليد څخه رامنځته کيږي ،په ھره
تاريخي دوره کې ،د ھغې دورې د سياسي او فکري تاريخ اساس جوړوي ....د دې اصل په سبب د لومړني ،اشتراکي
مالکيت له انحالل وروسته ،ټول تاريخی بھير د زبيښاکګرو او زبيښاک کيدونکو تر منځ د طبقاتي مبارزې د تاريخ او
ھمدا ډول د ټولنيز تکامل په بيالبيلو پړاونو کې د تابع طبقاتو او واکمنو طبقو تر منځ د مبارزې تاريخ دی ....دا مبارزه،
اوس داسې پړاو ته رسيدلی چې زبيښاک کيدونکې او ستمځپلی طبقه )پرولتاريا( بی له دې چې په يو وخت کې ټوله
ټولنه له زبيښاک او ستم او طبقاتي مبارزې څخه د تل لپاره وژغوري ،نشي کوالی خپل ځان د ھغې طبقې )بورژوازي(
له منګولې خالص کړي چې ھغه استثماروي او تر فشار الندې يې نيسي) «....د »مانيفست« په آلماني چاپ باندې د
انګلس سريزه(.
د .د توليد دريمه ځانګړنه دا ده چې د نوي توليدونکو ځواکونو پيدايښت او له ھغې سره متناسبه توليدي اړيکې ،د
مخکني رژيم څخه بھر يا د ھغې له انحالل وروسته نه تر سره کيږي ،بلکې په خپله بی د ھغه مخکني فعاليت څخه چې
د انساني شعور له مخې پلی شوی وي د مخکني رژيم په منځ کې رامنځته کيږي؛ له بشري شعور او ارادې پرته د ھغه
خپلواکه او مستقل پيدايښت دوه الملونه لري:
لومړی دا چې انسانان د توليد د طريقې د دې يا ھغه ډول په اختيارولو کې خپلواکه نه دي ،ځکه کله چې ھر نوی
نسل رامنځته کيږي له ھغه چمتو شوي توليدي ځواکونو او توليدي اړيکو سره مخامخ کيږي چې د مخکني انسانانو د
کار پايله ده او له ھمدې امله په لومړيو کې بايد ټول ھغه شيان چې د توليد په بھير کې برابر او چمتو دي او دې ورسره
مخامخ کيږي ،ومني اود مادي نعمتونو د توليد د امکان د حاصلولو لپاره بايد ځان ورسره عيارکړي.
دويم دا چې انسانان د توليد د دې يا ھغې وسيلې د اصالح ،د توليدونکو ځواکونو د دې يا ھغې عنصر د اصالح پر
مھال ،د دې اصالح څخه د حاصل شوي ټولنيزې پايلې کيفيت نشي درکوالی او په اړه يې فکر نکوي او له پوھيدو څخه
يې عاجز دي .د ھغوی فکر يوازې خپلې ورځنۍ فايدې ته متوجې دی ،فکر يې دا دی چې خپل کار آسانه کړي او
محسوسه او ژرمھاله ګټه تر السه کړي.
کله چې د لومړنې اشتراکي ټولنې يو شمير کسان په تدريج او ورو ورو د ډبرينو وسايلو او افزارو څخه الس په
سر کيدل او اوسپنزه افزارو او وسايلو ته يې مخه کوله؛ ښکاره ده چې په دې نه پوھيدل او فکر يې ھم نه رسيده چې دا
نوی کار به څه ټولنيزې پايلې رامنځته کړي ،ھغوی دې ته متوجه نه ول او خبر يې نه درلود چې اوسپني افزارو او
آالتو ته ليږديدنه ،په توليد کې د انقالب معنا لري او باالخره د بردګي رژيم د رامنځته کيدو المل کيږي .ھغوی يوازې
afgazad@gmail.com

٢٠

www.afgazad.com

غوښتل خپل کار ال آسانه کړي او محسوسه او ژرمھاله ګټه تر السه کړي .کومې کړنې چې ھغوی د شعور له مخې تر
سره کولی د ھمدې ورځنۍ شخصي ګټو په کوچنې دايره کې محدودې وې.
کله چې د فئوډالي رژيم په دوره کې ،د اروپا ځوانې بورژوازي ،د کسبګرو د کوچنيو کارځايونو په کتار کې د
لويو مانوفاکتوري کارخانو په جوړولو پيل وکړ او په دې سره يې د ټولنې توليدونکي ځواکونه مخې ته بيول ،ښکاره
خبره ده چې په دې نه پوھيده او فکر ته يې ھم نه رسيده چې دا نوی کار به څه ټولنيزې پايلې ولري .بورژوازي نه
پوھيده چې دا »کوچنی« بدعت به په ټولنيزو ځواکونو کې داسې نوې ډلبندۍ رامنځته کړي چې د ھغه پاچا د واکمنتيا په
وړاندې چې مراحم او الطاف يې بورژوازۍ ته قرب او منزلت درلود او د ھغه اشرافو او د نجباو د واکمنتيا په وړاندې
چې د بورژوازۍ اکثره غوره استازو په خپله ھيله درلوده چې د ھغوې په کتار کې وي ،د انقالب المل شي .بورژوازي
يوازې غوښتل توکي ال ارزانه توليد او د آسيا او امريکا بازارونو ته چې نوي کشف شوي ول ،ال زيات توکي صادر او
زياته ګټه تر السه کړي .کومه کړنه چې بورژوازي د شعور له مخې تر سره کوله د ھمدې ورځني عملياتو د محدودې
دايرې څخه بھر نه وه.
کله چې روسي پانګوالو د بھرنيو پانګوالو په ملتيا ،بی له دې چې د تزاري اصولو سره څه کار ولري ـ په جديت
يې معاصره ماشيني صنايع په روسيه کې رامنځته کوله او دھقانان يې د ملکانو تومه ګرځول؛ ښکاره خبره ده چې د
توليدونکو ځواکونو د پام وړ ودې د ټولنيزو پايلو له څرنګوالي څخه بی خبره ول او په دې اړه يې فکر نه کاوه او دې ته
يې پام نه درلود چې د ټولنې په توليدي ځواکونو کې دا جدي خوځښت به په ټولنيزو ځواکونو کې داسې نوی ډلبندۍ
رامنځته کړي چې په پايله کې به پرولتاريا وکړای شي کليوال له ځان سره متحد او بريالی سوسياليستي انقالب به تر
سره کړي .نوموړو پانګوالو يوازې غوښتل صنعتي توليد ته بی کچه پراختيا ورکړي ،ستر کورنۍ بازار په خپل اختيار
کې ولري او ځان ته يې منحصر کړي او د ملي اقتصاد څخه ډير برخمن او ګټه تر السه کړي .کومه کړنه چې دې
پانګوالو د شعور له مخې تر سره کوله د ھغوې د ورځني عملي ګټو په کوچنۍ دايره کې محدوده وه.
له دې امله مارکس وايي:
»انسانان ،د خپل ژوندانه په ټولنيز توليد کې )يعنې د ھغه مادي نعمتونو په توليد کې چې د ھغوې د ژوندانه اړتيا ده
ـ ليکواله ډله( داسې ضروري او معينې اړيکې ټينګوي چې د ھغوې د ارادې په حيطه کې نه دي ،يعنې په داسې توليدي
اړيکو کې ورګډيږي چې د ھغوې د مادي مولده ځواکونو د پرمختګ او تکامل له معينې کچې سره متناسبې دي) «.ک.
مارکس ،د آثارو غورچاڼ ،لومړی ټوک ٢۶٩ ،مخ  ،روسي چاپ(.
خو بايد داسې تصور ونکړو چې د توليدي اړيکو تغيير ،يعنې نويو توليدي اړيکو ته د پخوانيو اړيکو بدلون ،په
نرمۍ او بې له کومې ترنګلتيا او تزلزل تر سره کيږي .بر عکس ،دا ډول بدلون معموالً د انقالب له الرې؛ د پخوانيو
توليدي اړيکو په ړنګيدنې تر سره کيږي .د توليدونکو ځواکونو پرمختګ او تکامل او په توليدي اړيکو کې بدلون تر
يوې کچې پورې په خپله او د افرادو له ارادې پرته ادامه مومي .خو دا ھغه مھال امکان لري چې رامنځته شوي
توليدونکي ځواکونه وخت پيدا کړي څو پرمختګ او تکامل وکړي او بلوغ ته ورسيږي .کله چې نوي توليدونکي
ځواکونه د بلوغ کچې ته رسيږي ،موجوده اړيکې او واکمنې طبقې چې د دې اړيکو مشخصه ګڼل کيږي ،په »نه ليرې
کيدونکي« خنډ بدليږي ،دا خنډ له الرې نشو ليرې کولی ،مګر د نويو طبقو په ارادي فعاليت سره ،د دې طبقو په جبري
عمل ،يعنې په انقالب سره .دلته دی چې د ټولنيزو اندونو ،د نويو سياسي سازمانونو او د نوي سياسي ځواک ستر رول،
چې د پخوانی توليدي ځواک د ړنګولو لپاره کارول کيږي ،په ځالنده توګه راڅرګنديږي  .نوي ټولنيز نظرونه ،د نويو
توليدونکي ځواکونو او د پخوانيو توليدي اړيکو تر منځ د اختالف او منازعې له امله او د ټولنې د نويو اقتصادي
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اړتياوو پر بنسټ رامنځته کيږي .نوي نظرونه ولسونه متشکل او بسيجوي ،ولسونه د نوي سياسي پوځ په شان سره
يوځای کوي ،نوې انقالبي واکمني جوړوي او ھغه د نوي توليدي اړيکو له لړۍ څخه د زړو انتظاماتو د اجباري انتقال
او د نوي انتظام د واکمنۍ لپاره کاروي .د انسان شعوري فعاليت د پرمختګ د خپلسره بھير ځای نيسي؛ آرامه پراختيا او
پرمختګ په اجباري بدلون اوړي او د تدريجي تکامل ځای انقالب نيسي.
مارکس وايي:
»پرولتاريا د بورژوازۍ په ضد مبارزه کې قطعا ً د يوې طبقې په بڼه متحده  ...او د انقالب له الرې ،ځان پر
واکمنې طبقې بدلوي او د واکمنې طبقې په توګه پخواني توليدي اړيکې لغوه کوي») «.د کمونيست ګوند مانيفست«٢۵ ،
مخ ،روسي چاپ.(١٩٣٨ ،
او بيا زياتوي:
»پرولتاريا به خپله سياسي واکمنتيا د دې لپاره وکاروي چې په تدريجي ډول ،پانګه د بورژوازۍ له منګولو
وباسي او د توليد ټول وسايل او افزار د دولت ،يعنې د ھغه پرولتاريا په الس کې متمرکز کړي چې د يوې واکمنې طبقې
په توګه متشکله شوی ،او د امکان په اندازه او په ډير سرعت سره د توليدونکو ځواکونو اندازه ډيره کړي) «.ھمغه
کتاب ۵٠ ،مخ(.
»جبر ،د قابلې په شان ،ھره زړه ټولنه چې د نوې ټولنې د زيږيدنې بطن دی ،له خپل بار څخه خالصوي) «.ک.
مارکس »کپيټال« لومړی ټوک ۶٠٣ ،مخ ١٩٣۵ ،کال ،روسي چاپ(.
مارکس په  ١٨۵٩کال کې د خپل مشھور اثر )»د سياسي اقتصاد پر علم نيوکه«( په تاريخي سريزه کې د تاريخي
ماترياليزم د ماھيت په اړه دا داھيانه فورمول بيانوي:
»انسانان د خپل ژوندانه په ټولنيز توليد کې معينې او ضروري اړيکې ټينګوي چې د ھغوی د ارادې په حيطه کې
نه دي ،يعنې په داسې توليدي اړيکو کې ورګډيږي چې د ھغوی د مادي توليدونکو ځواکونو د پرمختګ او تکامل له يوې
معينې درجې سره متناسبې دي .د دې توليدي اړيکو مجموعه ،د ټولنې اقتصادي سازمان او د ھغې واقعي بنسټ
جوړوي چې پر ھغه باندې قضايي او سياسي روبناګانې رامنځته کيږي او د ټولنيز شعور معينې بڼې له دې بنسټ سره
متناسبې دي .د مادي حيات توليدي ډول د ټولنيزو او سياسي بھيرونو او جريانونو او په ټوليزه توګه د ژوندانه د
معنوياتو شرط ګڼل کيږي .څه چې د انسانانو ھستي ټاکي د ھغوی پوھه او شعور نه دی ،بر خالف دا د ھغوی ټولنيز
ژوندون دی چې د ھغوی شعور او پوھه معينوي .د ټولنې مادي توليدونکي ځواکونه د خپل تکامل په يوې ټاکلې پوړۍ
کې د شته توليدي اړيکو او يا د مالکيت اړيکو سره چې د توليدي اړيکو فقط قضايي اړخ دی او د دې اړيکو په منځ کې
د پرمختګ او پراختيا په حال کې دی ،تضاد پيدا کوي ـ دا اړيکې چې تر اوسه پورې د توليدونکو ځواکونو د تکامل يوه
بڼه وه ،اوس ھغوې ته خنډ ګرځي ـ او دلته دی چې د ټولنيز انقالب وخت رارسيږي .اقتصادي بدلونونه ،لږ او زيات،
ورو يا چټک ،د دې لويې ټولنې ټول مظاھر ړنګوي .د دې ډول بدلونونو په ارزونې کې الزمي ده چې تل ھغه بدلون
چې د اقتصادي توليد په شرايطو کې رامنځته کيږي او د طبيعي علومو سره تطبيقيږي ،له قضايي ،سياسي ،مذھبي،
ابداعي يا فلسفي بدلونونو او په لنډه توګه د ايدئولوژي د ټولو شکلونو څخه چې انسانان دا اختالف د ھغې په دايره کې
درک کوي او له ھغې سره په جګړه کې دي ،فرق کړو .څرنګه چې د يو منفرد کس په اړه نشو کوالی د ھغه نظر پر
اساس قضاوت وکړو چې ھغه يې په خپله د ځان په اړه لري ،ھمداسې نشو کوالی د داسې تحولي دورې په اړه د ھغې
دورې د پوھې او شعور له مخې قضاوت وکړو .بر عکس ،دغه شعور او پوھه بايد د مادي حيات او د ټولنيزو
توليدونکو ځواکونو او د توليدي اړيکو تر منځ د شته اختالفاتو له مخې توضيح کړو .ھيڅ ټولنيز نظام له منځه نه ځي،
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مګر دا چې ټول ھغه توليدونکو ځواکونو ته چې ميدان ورکول کيږي ،تکامل ونه مومي ،او ھيڅ عالي او نوي توليدي
اړيکې نه رامنځته کيږي ،مګر دا چې د ھغوی د شتوالي مادي شرايط د زړې ټولنې په لمن کې بشپړ نشي .له دې امله
بشريت يوازې تل ھغه چارې خپل مخې ته ږدي چې د حل وس يې ولري ،ځکه که موضوع په ال ځيرتيا تر مطالعې
الندې ونيسو ،و به ګورو چې دا ستونزې په خپله ھغه وخت راڅرګنديږي چې د حل لپاره يې يا الزم مادي شرايط شته يا
ھم د زيږيدنې په حال کې وي) «.ک .مارکس» ،د آثارو غورچاڼ« لومړی ټوک ٢۶٩-٢٧٠ ،مخونه ،روسي چاپ(.
په دې ډول دا د مارکسيستي ماترياليزم ماھيت دی که چيرې د ټولنيز ژوندون او د ټولنې له تاريخ سره تطبيق
کړای شي .دا د ديالکتيک او تاريخي ماترياليزم اساسي ځانګړنی دي.
له دې نکاتو څخه ليدل کيږي چې لنين دګوند لپاره ،د رويزيونيستانو او د منحطو او مرتدو عناصرو د ناوړه
مقاصدو په برابر کې له څه يوې تيوريکې ګنجينې څخه دفاع وکړه او زموږ د ګوند د ودې او تکامل لپاره د لنين د
ماترياليزم او امپريو کريتيسيزم د کتاب ظھور څومره زيات اھميت درلود.
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»سيند خپرندويه« خپاره کړي دي:
.١د کمونيزم اصول ،فريدريش انګلس ،ژباړه:فرھاد وياړ
.٢ديالکتيک ماترياليزم د ځوانانو لپاره ،رضا قربانی ،ژباړه :مرينه سحر
 .٣د يوه شاعر انديښنې ،احمد شاملو ،ژباړه :فرھاد وياړ
.۴يو شعر چې کرکه ده ،پاڅون دی او انتقام ـ سپيڅلی
.۵مور مې ښکلې نشوه ،رضا فرمند ،ژباړه :فرھاد وياړ
.۶مارکسيزم او رفورميزم ،و.ا.لنين ،ژباړه :ھاشم سھار
 .٧ليوھوالن ـ يو ستر ژوند! يوه پرتمينه مړينه! ،ژباړه :فرھاد وياړ
 .٨د شناخت په اړه يو څو خبرې ،صمد بھرنګي ،ژباړه :څرک
.٩ارنستو چه ګوارا ،م.بنامين ،ژباړه:فرھاد وياړ
.١٠اولدوز او کارغان ،صمد بھرنګي ،ژباړه :ف.رووفي
.١١کوراوغلو او ګنجی حمزه ،صمد بھرنګي ،ژباړه :ف.رووفي

خپريږي:

زما ګيتار!
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