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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological کلوژيوايد مسايل
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  ديالكتيك ماترياليزم 
 د ځوانانو لپاره
  محمد رضا قرباني

 
  

   .ِ، ھغه وخت چې ھګل و، ته نه وې وو، نه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

يوه ورځ يو ماشوم په تيرو وختونو کې .  څوك وګلِھ  چې داوګورنو راځئ . ې و، ته نه وِ ھګلھغه وخت چېومو ويل 
  .ِھګل نوم كيښود ماشوم، ې په دمور او پالر يې، ې وغړولې ته سترګنړۍ

هِھګل  ې ل العې او څيړن ه د مط ومتوب ن وال و  ماش و، لي وی ش ه چې ل واو كل ې هي ل ورځ ي ره ووي ان س ه ځ ه دې «:ل  ل
ږهږھغه دنيا ھم وانخلو، پري  لري بايد نه څه چې په دې نړۍ كې ھيڅو څخهكارګران اې ھغ ددئ چې لږ تر ل ه  دني ه ھيل  پ

ږه، ځکه ،دا چې پانګوال په تا ظلم کوي! هكارګرګرانه  «: له ھمدې کبله يې وويل»!خوشحاله ويونه زړيې  ه کي  مه خپ
  ».اصلي دنيا بل چيرې ده

ې سر خالصيده او  ره ي ه خب ه چې پ ه و، ځك م ن د سړى ھ ېِھګل دومره ب ه ي ل ب ل سره بحث  «:وي و ب ه ي راځئ چې ل
  .ديالكتيك  ناندرې؛ دې ته واييدې ته وايي! ښه ډير ...»وكړو

  . ديالكتيك معنا بحث كول دي او يوه يوناني كلمه ده د چېئتر دې ځاى په دې پوه شو! ښه ګرانو ځوانانو
اڼو كې معل( و پ ه راتلونك ه پ ه اړه ب و چې ھګل د ديالكتيك خپل قوانين لري چې د ھغې پ د وواي ړو، خو باي دا ك ِومات پي

  .)ديالكتيك قوانين كشف كړل
ږې ېكاشك«: ِد ھګل ملګري وويل. ډير زيات تږي شول دواړه . يوې دښتې ته والړ خپل ملګري سرهلهِيوه ورځ ھګل   ل

  »!اوبه مو پيدا كړې واى
چې ټول شيان خوب او خيال دي  ې و باور دېته په چې زه پوھيږم، تر ھغه ځايه! زما ګرانه ملګريه«:  وويل ورتهِھګل

تا نو اوس، نشتهاو ھيڅ شى په واقعي توګه  دا كړې واى؟ مګر س و پي ه م ږې اوب ه  څنګه وايى چې كاشكې ل ه رنظپ  اوب
  ».ده، چې نهخبره  شته؟ ښكاره ًواقعا

م چې  ډير تږى يم او زړه مې غواړي چې د اوبو چينه پيدا دې چېلهسره «: وويلورته ملګري يې  م واي ا ھ  كړم، خو بي
  ».ټول شيان او آن اوبه، خوب او خيال دي او واقعيت نه لري

اوړي «: ِھګل وويل و پي يان ي ول ش ه موجود دي، خو دا ټ ته غلط فكر كوئ، د اوبو چينه او ټول نور شيان په واقعي توګ
و. فكر پيدا كړي دي دا كړي دييعنې دا چې دا پياوړى فكر له دنيا څخه مخكې موجود و او ټ ې پي يان ي م . ل ش د وواي باي

  ». د دنيا پيدا كوونكى دىفکر: چې
  ».مخو ته عيني ايده آليست او زه ذھني ايده آليست ي. موږ دواړه ايده آليستان يو! مړه ياره«: ِد ھګل ملګري وويل

ه اړه که پوه شوي نه ياست،. ليزم يعنې څهآباور لرم چې ھرومرو پوه شوي ياست چې ايده ، ملګروښه  م پ ور ھ  يو څه ن
  .يې وغږيږم؟ څنګه؟ ډير ښه، يو څه به نور ھم په اړه يې وغږيږم

  : ايده آليزم دوه برخې لري
اوړي :عيني ايده آليزم. ١ و پي يان ي ول ش ي چې دا ټ ال كې موجود دي، خو واي ه چاپيري  دا مني چې ټول شيان زموږ پ

  .خداى دىروح او فكر پيدا كړي دي، له پياوړي فكر نه منظور، 
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ه :ذھني ايده آليزم. ٢ وږ پ ه تصويرونه دي چې زم ې، ھغ وو ي ې ګورو او لمس ك وږ ي  وايي چې ټول ھغه شيان چې م
يڅ . ذھنونو كې انځور شوي دي ر ھ ه بھ شی په دې معنا چې ټول شيان يوازې زموږ په ذھن كې موجود دي او له ذھن ن

  .وجود نه لري
  .روښانه كړو علمي پلوه لهاجازه راكړئ، دا موضوع 

  :د الندينيو درې شيانو په ھکله خبرې کويايده آليزم 
ري. ١ ه ل ه واقعيت كې وجود ن ره ؛ ھر ھغه څه چې موږ يې په خپلو سترګو وينو او په خپلو السونو يې لمس كوو، پ  خب

ه چې زموږ. نشته څهھيڅ  ذھن څخه مو بھر لهشيان زموږ په ذھن كې دي او دا ټول ده، يعنې ښکاره   ذھن غواړي ځك
يان. يو څه دې وي ور ش ږه وي، لرګى وي او داسې ن ه وي، تي پنه وي، اوب  د مثال په توګه زموږ ذھن غواړي چې اوس

 .يلنډه دا چې ټول شيان زموږ د ذھن محصول د. وي
 

  
  
  
 
 
 
 
 

  !ذھن څخه بھر دي چې زموږ له واو موږ خيال كو موجود دي د ايده آليزم له نظره، ټول شيان يوازې زموږ په ذھن كې
ډو دا خبره سمه ده؟ دا خبره خو د لمر په شان روښانه ده او فکرستاسو په ! ګرانو ځوانانو ه غواړيھ ر ن ه ده ؛ فك  معلوم
 . شيشې ووھئ، شيشه ماتويې؛ ځکه چې کله يوه تيږه پر يوچې سمه نه ده

 
 
 
 
 
 
  
  
  

وایبھرن شيان د شيشې ماتيدل ښکاره کوي چې ټول ه ذھن كې  وجود لري او ي وږ پ ه دي چې زم ه تصويرونه ن زې ھغ
  .انځور شوي وي

  . يوه ملنډه وه، راځئ چې په دې خبرې وخاندو، ھا ھا ھا ھا ھا ھاېمړه دا خبره خو ھس
  .م دويمه خبره څه دهزې والړ شو او وګورو د ايده آليچاوس نو راځئ 

وايده آليزم په دې باور دى چې موږ په فكر كولو سره دنيا پيدا. ٢ ر ك وږ فك ه و كړې ده، يعنې دا چې م ته، ك ا ش  چې دني
  . فكر كوو دنيا وجود لري يو چې  موږ داڅه ھم دنيا په اصل كې نشته او

 ،ځمكه، سپوږمۍ بيا  وروستهوي وي او د انسان ماغزه پيدا ش ښاييكه دنيا په فكر كولو سره جوړه شوې وي، نو لومړى
ې او : خو علم وايي. پيدا شوي ويلمر او ټول ستوري او سيارې  لومړى ځمكه پيدا شوې، له ھغې نه وروسته بوټي او ون

  .ی دیھغه موجودات چې په اوبو كې ژوند كوي او بيا د وچې موجودات او انسان پيدا شو
  

  ځمکه په اوبلن حالت کې            په انجماد حالت کې               په کنګل شوي حالت کې 
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دا شول  اوبو ټوله و کې پي ه اوب وټي او / ځمکه ونيوله او اوبه ميشته موجودات پ دی ب ر ھغې بان ه برخه وچه شوه او پ ه څلورم و پ    د ځمکې ي

 ژوندي موجودات راپيدا شول
 
 
 
 
  
  

ه داسې .  مخکې په ميلياردونه ميلياردونه ستوري او سيارې موجودې وېنه پيدايښت لهد ځمکې  وږ ت م م ه چې عل نو کل
  آيا دا ملنډې نه دي؟!  ده؟ېليزم ادعا لري چې دنيا زموږ فکر پيدا کړآنګه ايده ره وايي، څيو څ

  !په رښتيا ھم چې جالبه ده
  : مطلب پوه شويدريمه خبره ھم د دوو تيرو خبرو په شان ده، خو مخکې له ھغې بايد په الندين

يایتيږه يو شی دی؛ ھمدا ډول اوسپنه، مس، لرګ ول ش ور؛ ټ ول. ن دي او داسې ن وه برخه ني ضا ي و د ف يعنې دا ( ده ېټول
  ). يعنې په يو وخت کې موجود دي(او د وخت په تيريدو سره وده کوي ) چې يو ځای يې نيولی دی

ږ فکر وکړئ... .يو بل څه ھم دې شيانو ته وايي ي؟ ل ه واي ه .....که ومو ويل چې څه ورت ه درت ه خپل ې پ ر ښه، زه ي  ډي
  .و ته ماده ھم واييھو، دې ټولو شيان. وايم

ھر ھغه څه ته چې وکړای شوو ھم يې په خپلو پنځه ګونو حواسو احساس کړو او ھم په يو ځای او وخت ! ګرانو ځوانانو
وږ خو . کې موجوديت ولري، ماده وايي ي چې م ه واي ثال وب ه دا ده چې م ږي او ھغ دا کي تنه پي ًخو دلته ځينو ته يوه پوښ
  !؟ماده ويلی نشوھم  ميکروب ليدلی نشو، نو ھغې ته

وه برخه .اول دا چې کوالی شو ميکروب په ميکروسکوپ وګورو. نه ګرانو، داسې نه ده ضا ي  دويم دا چې ميکروب د ف
ريېنيول ه دې کې ، ده او د وخت په تيريدو سره وده کوي او له ھغه ځايه چې په يو ځای او وخت کې موجوديت ل و پ  ن

ري . ھيڅ شک نشته چې ميکروب ھم ماده ده سربيره پر دې، داسې ډير ستوري او سيارې شته چې له موږ نه ډير واټن ل
ې  ې ي هاو موږ نشو کوالی ھغه په خپلو سترګو ووينو، خو دا امکان شته چې ځين سکوپ پ رې ( تل يله ده چې د ل ه وس ھغ

يعنې حجم (وجود دي وګورو او له ھغه ځايه چې په يو ځای او وخت کې م) واټن ستوري او سيارې ورباندی ليدل کيږي
 .ه ته ورته ويلی شووماد) لري او ورو ورو وده کوي

 آيا انسان ته ماده ويلی شوو؟: يوه پوښتنه
  .ھو، انسان ھم ماده ده، په دې توپير سره چې فکر کوي: ځواب

  :څو نورې پوښتنې به ھم وکړم
  !نه پر ډبرې ووھئ، ډبره چيغه ووھي، آخ؟ چې تيږه فکر وکړي؟ آيا کله مو ليدلي چې اوسپآيا تر اوسه مو چيرې ليدلي

ه احساس نه؛ که مو و ري چې فکر وکړي او ن ويل چې ولې؟ ځکه چې ډبره او اوسپنه او ټول بی ځانه شيان نه ماغزه ل
 .ښه، دا خبره تر دې ځايه په ياد ولرئ. لري چې ووايي، آخ

رو دا وي چېاوس غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې آيا انسان فکر کوي؟ ستاسو ځواب ه ھروم بيخي سمه ده؛ .  ھو: ب
  .انسان فکر کوي، انسان په خپلو ماغزو سره فکر کوي

ه څه .نو راځئ چې اوس ورشو بيرته ھماغه شيانو ته پنه او لرګی او مس پ ره او اوس ړم چې ډب  يعنې غواړم تپوس وک
  سره فکر کوي؟

اغزه ًھغوی اصال ماغزه نلري چې فکر وکړای شي؛ نو د . ھو، سمه ده ه شان م اغزو پ سان د م د د ان فکر کولو لپاره باي
و؛ لکه . نتيجه دا چې يوازې د انسان ماغزه کوالی شي فکر وکړي. ولري ه ده؟ ھ اده ن ا م اغزه څه دي؟ آي ه م خو په خپل
و.  چې انسان ماده ده، د ھغه ماغزه ھم چې د وجود يوه برخه يې ده، ماده دهڅرنګه ه ځای سربيره پر دې ماغزه  ھم په ي

  :نو بيا کوالی شو وليکو. او ھم په يوه وخت کې موجوديت لري
  . وي، تر څو فکر وکړای شولومړی بايد ماغزه موجود

  .  فکر نه مخکې وجود لرييعنې ماده له
زموږ .  ھغه شيان چې له ھندارې څخه بھر دي، په ھغې کې ليدل کيږي.شعور څه شی دی؟ يوه ھنداره په پام کې ونيسئ

ه .  شيان ګوري او په خپلو ماغزو کې يې منعکس کويسترګې ھم اده(يعنې زموږ د چاپيريال د شيانو انځورون زموږ ) م
  .په ماغزو کې لويږي

ادې انعکاس دی پايله دا ده چې شعور زموږ په  ه وده کړې. ذھن يا ماغزو کې د م ه کال ادې ميلياردون ې م ره وده ي ، دوم
  .ېکړې تر ھغې چې د انسان ماغزو ته رسيدل

  :اوس بيا يوه پوښتنه لرم
  ی، آيا د انسان ماغزه به موجود وای؟که د مادې اوږده وده نه وا

  .نه: ځواب
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  ی، آيا شعور به وجود درلودلی وای؟که د انسان ماغزه نه وا
  .نه: ځواب

ې ماده . که ماده نه وای، شعور به ھم نه وای.  اوږدې ودې نه پيدا شوی دیشعور د مادې له: نو ويلی شوو کوالی شي ب
ل اغزو : له شعوره وجود ولري، خو شعور بې له مادې وجود نشي درلودلی؛ ځکه لکه څرنګه چې مو ووي ه م شعور پ

  .کې د مادې انعکاس دی او کله چې ماده نه وي، شعور به ھم نه وي
 . دهشعور له مادې څخه مخکې نه دی؛ بلکې ماده له شعور نه مخکې: نتيجه دا چې

  .وګورو ايده اليستان څه وايينو، راځئ چې ښه 
خو موږ مخکې .  دهفکر او شعور له مادې څخه مخکې وجود درلود او ماده يې پيدا کړې: د ھغوی دريمه خبره دا ده. ٣

ی شعوره وي. وښودله چې ماده له شعور او فکر نه مخکې ده رې، اوسپنې او د . ماده کوالی شي بی فکره او ب ه د ډب لک
انونورو شيانو په شان؛ خ و ځوان ري؟ ګران ادې وجود ول د ! و آيا تر اوسه پورې مو ليدلي دي چې فکر او شعور بې له م

  :دې لپاره چې زما په خبره پوه شئ، دې پوښتنې ته ځواب ورکړئ
  فکر ماغزه پيدا کړي دي که ماغزه فکر پيدا کوي؟

  .م څه ته وايياوس وګورو چې ماترياليز.  چې ايده اليزم يعنې څهتر دې ځای پورې پوه شولو
  

  ماترياليزم
  

  طريقې څخه کار واخيست؟ ِ په ياد وي چې ومو ويل ھګل يو ايده آليست و؟ ھغه له کومې ھرومرو به مو! ګرانو ځوانانو
  .له ديالکتيک څخه! آفرين

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و  ”ګلودوي يوه مور وه چې د. په ھغه وخت کې زه او ته نه وو. و چې نوم يې فويرباخ وو، نه و؛ يو سړی  ې ي ه ي په نام
 .و" لودويګ فويرباخ"د ھغه پوره نوم . دې شيطان او وران ھلک خپله مور ډيره په تنګه کړې وه.  درلودزوی

   :ايده آليست ورته وويل. کله چې لودويګ ځوانۍ ته ورسيد، يوه ورځ يې له يوه ايده آليست سره بحث کاوه
ن چې په خپل چاپيريال کې يې وينې، يوازې ھغه تصويرونه دي چې ستا په دا شيا.  لريھيڅ څه ھم وجود نه! مړه ياره”

  .ذھن کې انځور شوي دي، لکه څرنګه چې ځينې کسان وايي دا ټول شيان ماده دي، د ھغوی خبره غلطه ده
ريًماده ھغه شئی دی چې واقعا ه. ً وجود ولري؛ خو په دې دنيا کې ھيڅ څه نه پيدا کيږي چې واقعا وجود ول و ل ه ن  دې ن

  ”ًښکاري چې ماده اصال وجود نه لري
 ”دا تيږه وجود لري که نه؟”: ليست ته يې وويلفوير باخ له ځمکې يوه تيږه راوچته کړه او ښاغلي ايده آ

ه ذھن لکه څر”: ليست وويلښاغلي ايده آ ري او زموږ ل ه ذھن کې وجود ل وازې زموږ پ نګه چې مې وويل دغه تيږه ي
ړه چې ! و ښاغلی فويرباخهڅخه بھر وجود نه لري؛ ھ ين وک ري، خو يق ًموږ يوازې خيال کوو چې دا تيږه واقعا وجود ل

 ”.ته يوازې خيال کوې چې وجود لري. ًاصال زموږ له ذھن نه بھر وجود نه لري
شته او سر يفويرباخ د ايده آ ې ليست له خبرو څخه په قھر او ستړی شو او په ډير زور يې په ھماغه تيږه د ھغه سر ووي
 ” وجود لري؟ًاوس درته ښکاره شوه چې دا تيږه واقعا”: بيا يې په کراره وويل. ورباندی مات کړ
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 :د فويرباخ د ھمدې کار له امله نورو وويل
  ”. فکر او شعور نه مخکې وجود لريفويرباخ يو ماترياليست دی، البته که ووايي چې ماده له”

 ”.ماده او فکر له شعور څخه مخکې وجود لري”: خ به ويلځکه چې فويربا. ھغوی رښتيا ويل
ې”!ماترياليسته” ھغه ته ويل خو چې کله به يې الر دی”: ، ھغه به په قھريدو او ويل به ي ست ! ماترياليست دې پ ماتريالي

 ”!دې مور ده
 .ھو، ھغه يو ماترياليست و خو په خپله يې نه منله چې ماترياليست دی

زم  طر يې دغه فلسفه چې د ايده فلسفې څخه بدې راتلل ځکه يوه ايده آليستي فلسفه وه، په ھمدې خاِ فويرباخ د ھګل له د آلي
  .او ديالکتيک مخلوط وه، لرې واچوله

دهِپه دې توګه؛ فويرباخ د ھ م عامل او د اي و مھ ر ټول دلو ت ولنې د پرمختګ د پيژن زم  ګل ديالکتيک چې د طبيعت او ټ آلي
رې واچاوهسرسخته مخالف و، ھغه ي اتيوالي عامل و، يوځای ل ته پ ه . ې له ايده اليزم سره چې د بيوزلۍ او وروس ه ن ھغ

ورې  ه ديالکتيک پ زم پ ده آلي ِپوھيدو چې بايد ديالکتيک د ھګل له ايده آليستي فلسفې څخه جال کړي، ځکه تر ھغې چې اي
ۍ. نښتی و، ديالکتيک ھم د استفادې وړ نه و لد فويرباخ د ھمدې بی پرواي ه وي ورو ب ه ن ه کبل ست دی، ”:  ل ه ماتريالي ھغ

  ”. نه پوھيږيخو په  ديالکتيک بيخي
هًتر اوسه پورې به حتما لږ څه پوه شوي! ګرانو دوستانو ږئ م ر ھغې .  ياست چې ماترياليزم يعنې څه، خو پريشانه کي ت

 ډاده نشم چې تاسو په ماترياليزم ښه پوه تر څو. چې دا مسئله په ښه توګه تاسو ته روښانه نه کړم بله مسئله به پيل نه کړم
 .شوي ياست، چيرې مو داسې پريږدم

ر ضد دي. ليزم تل له يو بل سره د مبارزې په حال کې ديماترياليزم او ايده آ ل پ و ب انه شي . يعنې د ي ه روښ ته ب وروس
  .چې دا مبارزه د ماترياليزم د ودې المل ګرځي

  : واييليزملکه څنګه چې مو مخکې وويل، ايده آ
  . دهفکر او شعور له مادې څخه مخکې وجود لري او ماده يې پيدا کړې. ١
  .ټول شيان يوازې په ذھن کې وجود لري. ٢
  . دهزموږ فکر، دنيا پيدا کړې. ٣
  . ماترياليزم وايي چې دا درې واړه خبرې غلطې ديخو

ه اوږد ادې ل ه اول ـ فکر او شعور له مادې څخه مخکې وجود نه لري؛ بلکې د م ي ديپرمختګ څخه مھال ه راغل نځ ت . م
ودلی له مادې څـخه جـال ھـمدا شان مخـکې مو وښـودل چې  فکر او شعور  شي درل و فکر د  .وجود ن ه چې واي ثال کل ًم

ه وایماغزو محصول دی، م ن ه ھ ه .  يعنې دا چې که ماغزه نه وای، فکر ب ادې د اوږدمھال اغزه د م ه چې م ه ځاي ه ھغ ل
 . مادې تر ټولو پرمختللې بڼه ده، داسې ويلی شو که ماده نه وي، فکر ھم نشتهپرمختګ نتيجه او د

ي،  ه فکر څخه جال وي، لکه د لرګ اده کوالی شي ل ادې څخه جال وي، خو م نو روښانه ده چې فکر نشي کوالی له م
  .انو په څيراوسپنې، شيشې او نورو شي

ه  لري، بلکې ټول شيان چېدويم ـ شيان په ذھن کې وجود نه  زموږ په چاپيريال کې دي، له ذھن څخه بھر او په جال توګ
  .واقعي وجود لري، نو ويلی شوو چې  شيان نه خياالت دي او نه ھم تصويرونه

دا کړې ا پي و سره دني ړای شول فکر دريم ـ موږ په فکر کول و وک ته م ودل، وروس اغزه درل و م ه ده، ځکه چې اول م  ن
اده( فکر کوالی نشي، دا له ذھن څخه بھر نړۍ سربيره پر دې ماغزه په خپله. وکړو اغزه فکر ) م ږي م ل کي ده چې الم
ښنا او : د مثال په توګه. وکړي کله چې باران وريږي، ماغزه فکر کوي چې ولې باران وريږي؟ يا ولې په آسمان کې بري

  .تندر پيدا کيږي؟ يا څرنګه شپه او ورځ منځ ته راځي؟ او داسې نور
  .ده چې زموږ فکر راپيدا کوي) ماده( ده، بلکې دا دنيا موږ فکر نه دی چې دنيا يې پيدا کړېنو پر دې اساس دا ز

  . دا ھم د ماترياليزم په اړه څو خبرې وې، خو زموږ اصل مطلب بل شی دی، ھغه ديالکتيک ماترياليزم دی ښه نو،
 ګل او فويرباخ خو به مو په ياد وي؟ِګرانو، ھ
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  .ميو ځل بيا يې په بيړه تکرارو
ِګل، ھغه ايده آليست و چې د ديالکتيک قوانين يې کشف کړل، خو فويرباخ ھغه ماترياليست و چې د ھګل ديالکتيک يې ِھ

  .د ھغه له ايده آليزم سره يوځای لرې وغورځاوه
ه ځان ګل فلسفه د ايده آليزم او ديالکتيک مخلوط وه او د فويرباخ فلسفه ھغه ماترياليستي فلسفه وه چې ديالکتيک ِد ھ يې ل

  .سره نه درلود
ږو،. ګرانو ملګرو، تر دې ځايه خو په ځينو خبرو پوه شوئ سئلې وغږي ې م ر څو معلومات  راځئ چې اوس پر يوې بل ت

  .  نور ھم زيات شيمو ال
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يان وو ر ش ه، ډي ه پرت تا ن و سړی. يو و، يو نه و، زما او س سوف او ي وی فيل ر ل ده او ډي ارکس نومي الی و و چې م . پوھي
دمرغۍ کې . مارکس ھغه ظلم او زورزياتي ځوراوه چې پانګوالو په کارګرانو کاوه وزلۍ او ب رې بي ه ډي په خپله يې ھم پ

خو بيا ھم ھغه د خپلې کورنۍ او د خپل ځان په فکر کې . له ھمدې کبله يې درې ماشومان له لوږې مړه شول. ژوند کاوه
ھغه خپل ټول ژوند د كارګرانو . ند د كارګرې طبقې د ژغورنې لپاره قربان كړيخپل ټول ژونه و او دې ته چمتو و چې 

دې وه او  شار الن د خالصون د الرې په پيدا كولو کې تير كړ، ځكه چې د ماركس په وخت كې د كارګرانو طبقه تر ډير ف
 كړو وروسته، ورو ورو يې پام شو لنډه دا چې، د كلونو څيړنو او زده. د ارباب لخوا په ډيره بې رحمانه توګه استثماريده

ر  ه زنځي زم پ ده آلي ه چې د اي ه ځاي ه ھغ ِچې د ھګل ديالكتيك د نړۍ د پرمختګ او د ودې پيژندنې يو مھم المل دى، خو ل
ه . تړل شوى، استفاده ورڅخه شوې نه ده اره نيوك ې د دې لپ ه ي ه ھغ ام شو او پ ھمدا شان د فويرباخ  تيروتنې ته يې ھم پ

 .ِھګل له ايده آليزم سره يې د ھغه ديالكتيك ھم يو ځاى لرې اچولی دىوكړه چې د 
ود، واخيست او د  ې درل ستي رنګ ي ده آلي ِخو ماركس په خپله د ھګل ايده آليزم لرې وغورځاوه او د ھغه ديالكتيك چې اي

  .فويرباخ د ماترياليزم په  کارولو سره يې د ديالكتيك ماترياليزم فلسفه جوړه كړه
  .وګه ھغه ديالكتيك ته ماترياليستي بڼه وركړه او فلسفه يې د بشر د خدمت په الرې كې په كار واچولهپه دې ت

  
و  ه زغمول و ل و او زحمتون و رنځون ه كلون اركس ل ار چې م ه ك انه شي، ھغ ه ښه روښ اره چې دا مطلب تاسو ت د دې لپ

 :وروسته تر سره كړى، په دې توګه ليكو
  

                                                    ماترياليزمد فويرباخ غير ديالكتيكي    
  د ھګل ايده اليستي                                                              ديالكتيك

  :ِاو د ھګل له فلسفې څخه ايده اليزم لرې كوو| غيرديالكتيكي| د فويرباخ له فلسفې څخه 
  ماترياليزم                                                    غير ديالكتيكي  ) فويرباخ(
  ديالكتيكايده اليستي                                                             )  ھګل(
  

  .ِد فويرباخ له ماترياليزم او د ھګل له ديالكتيك څخه، ديالكتيك ماترياليزم السته راځي
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  ديالکتيک ماترياليزم

  
  راځئ اوس وګورو چې ديالكتيك ماترياليزم څه ته وايي؟

ھمدا شان له تيلو څخه د سركونو د پخولو تاركول، . تاسو پوھيږئ چې قند له لبلبو او كاغذ د ونې له لرګي څخه جوړيږي
ه وي. پترول او ډيزل السته راځي م ن ه ھ د ب ه وي، قن ه و. كه ھغه څه چې قند ورڅخه جوړوي، ن ل ن ه تي ا ك و او ي ي، ن

  .تاركول او پترول او ډيزل به ھم نه وي
  :په طبيعت كې ټول شيان له يو بل څخه السته راغلي دي، نو ويلى شوو

  .ټول شيان يو په بل پورې تړلي دي او په يو بل باندې اغيزه كوي
ه كوي. وچكالي له ځان سره قحطي يا لوږه راوړي وږه رامنځت وزلي او ل انګوال . د پانګوالۍ نظام بي الب، پ ارګري انق ك

  .ځپي
ام . وچكالي يوه طبيعي پديده ده چې له ځان سره قحطي راوړي رده(طبقاتي نظ انګوالي ب وډالي او پ ي، في ولنيزه ) ګ چې ټ

وږه راوړي وزلي او ل ده ده، بي ارګري ا. پدي ه وړل او د ك ه منځ انګوالۍ ل ده چې د پ ه پدي ده ده، بل ولنيزه پدي الب چې ټ نق
 .له دې كبله پديدې له يو بل څخه نشي جال كيدلى او له يو بل سره تړلي دي. سوسياليزم راتلل دي، له ځان سره راوړي

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 . بل څخه جال وجود نشي درلودلىيعنې له يو. طبيعت د اشياو او پديدو مجموعه ده چې له يو بل سره تړاو لري
ه : د ماركس ديالكتيك وايي ه، بلكې د حركت، پرمختګ او ودې پ ه حال كې ن طبيعت په ھيڅ توګه د سکون او ودريدو پ

  .ًكيداى شي يو جسم ظاھرا ساكن وي خو په اصل كې حركت كوي. حال كې دى
ر شئ، ګورئ لومړى داسې فكر كوئ چې ساكنه ده، خ. يوه تيږه په پام كې ونيسئ ه ځي و كه لږ زيات فكر وکړئ او ورت

ه ٢۴تيږه د ځمكې په پرتله بې حركته ده خو په اصل كې له ځمكې سره يو ځاى . چې د حركت په حال كې ده  ساعته او پ
  .كال كې يو ځل له لمر څخه تاويږي

  .ھمدا شان د نړۍ ټول شيان د حركت او ودې په حال كې دي
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . نو كې د ځمكې پر مخ داسې نيم خزنده موجوداتو ژوند كاوه چې ورته به يې ډايناسور ويلېپه پخوا زما
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ه  ه ورت ړ، او پ ل وك ې پي ه ودې ي دا شول چې پ ي لرونكي موجودات پي د ھغوى د ژوند په وروستۍ مودې كې كوچني ت
 .وخت كې ډايناسوران ھم د له منځه تللو په حال كې وو

ل : ې څخه موږ دوه نتيجې اخلوله دې پديد و ب ږي، وده او پرمختګ کوي او ي دا کي و شئی راپي يو دا چې په طبيعت کې ي
ًبل دا چې ھغه شيان چې ظاھرا مھم او پايند ښکاري، خو په اصل کې  د منځه . څه له منځه ځي او په يو بل شي بدليږي

ه.  د اھميت وړ نه ديتللو په حال کې دي او دا بايد ھغه شيانو ت وي پي د ښکاري خو ن ړو چې ظاھرا ناپاين ً ارزښت ورک
ول د دايمي . شوي او غواړي وده او پرمختګ وکړي ورې، ټ ر لمر پ ولې ت وچنۍ بڅرکې څخه ني رې ک له دې کبله له ډي

ې يعنې دا چ. پيدايښت او له منځه تللو په حال کې دي، بی له دې چې دا پيدايښت او له منځه تلل يوه شيبه ھم وځنډول شي
  .ھر څه د حرکت او بدلون په حال کې دي

ږدئ ې کي ه اور ي ه. ګرانو ځوانانو، لږې اوبه په يوه لوښي کې واچوئ او پ ته ب يبې وروس ږې ش ه ل دلې ل ه بخار ب ه پ  اوب
ر سره . ګورو چې اور اوبه ايشوي. شي وي، دا حرکت ورو ورو ت ه حرکت ک کله چې اوبه د يخوالي نه د ايشيدلو خوا ت

دليږيکله چې اوبه .  بدلون واييکمي ته کيږي، چې دې ه بخار ب ه د . وويشيږي، ډير ژر اوبه په ناڅاپی توګه پ يعنې اوب
 .يير وايي تغکيفيدې شان تغيير ته، . دلته ګورو چې اوبو تغيير کړی دی. اوړي) بخار(نه په ګـاز اوبـلن حالت 

ه داسې حال .  احساس کړوشو کوالی ھغه سمدستيکمي تغيير ورو ورو او سوکه سوکه دی او ن: داسې نتيجه اخلو چې پ
  .کې چې کيفي تغيير ناڅاپي او ډير ژر رامنځته کيږي، دا شان چې ان کوالی شوو ھغه احساس کړو

ه چې کمي : د مارکس ديالکتيک وايي وده يا پرمختګ، کيفي تغيير ته د کمي تغيير د رسيدلو پايله ده، او يا په بلې وينا کل
ږيغيير بدل شي، وده يا پرمختګ رامنځتهتغيير په کيفي ت ه حال کې .  کي يان د پرمختګ او ودې پ ول ش و ټ ه چې واي کل

رې . د پيدايښت او ودې تاريخ: دي، يعنې دا چې ھر شئی يو تاريخ لري وې ډي ه د ي ه کال ه ځمکه ميلياردون د مثال په توګ
ر څو ر شول ت ه تي ه السه ورکړي او ورو ورو سړه تودې يا اوبلنې ټوټې په څير وه او ميليونونه کال ل دغه حالت ل  خپ

ميلياردونه کاله تير شول تر څو بوټي او د اوبو موجودات او غرونه او د وچې موجودات يې پر مخ پيدا شي او آخر . شي
ه نظر . (نو په دې اساس وايو چې ځمکه يو تاريخ لري. ھم اوسني حالت ته راورسيږي ه ل د ځمکې تاريخ مو په لنډه توګ

  .)ه تير کړن
ًپه عمومي توګه ديالکتيک، د طبيعت او ټولنې د تکامل يا ودې تاريخ څيړي او مطالعه کوي او مثال وايي چې ځمکه څه 

  .وه، څه شوه او څه به شي
 غره سره ولګيږي، مخه به يې کړوپه او خرابه شي چې دې ته ھم تغيير يا بدلون وايو خو له کمي او کيفي که يو موټر له

اتغيير س ه احتي وټروان ل ه م ه شوی ره توپير لري، ځکه،  ک نځ ت ه وی رام ه ن ر ب ستی وای، دا تغيي ار اخي و . ط څخه ک ن
ې  ولمې ي ې ک ًکوالی شو د دې تغيير مخه ونيسو، يا مثال که تاسې يو چينجی تر پښو الندې کړئ، چينجی تغيير کوي، يعن

ول . به ژوندی پاتی شوی وایراوځي، خو که تاسې ھغه تر پښو الندی کړی نه وای، چينجی  م ني ر مخه ھ و د دې تغيي ن
  . تغيير واييمکانيکيدې شان تغييراتو ته . کيدای شي
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شو کوالی د  ه ن يڅ توګ ه ھ ږي او پ ر سره کي خو کمي او کيفي تغييرات، ھغه تغييرات دي چې په طبيعت او ټولنې کې ت

سوًمثال نشو کوالی د ځمکې د تغي. ھغې مخه ونيسو اورانو د ودې مخه وني و او ځن ا د بوټ ر ي وم شی د . ي مګر دا چې ک
ه منځه يو. ھغې د مکانيکي تغيير سبب شي ه ل ۍ ھغ ا ږل اږي ي ښې راوک ه ري وټی ل و ب و ًمثال که يو څوک ي ا ي سي؛ او ي

 .چينجی تر پښو الندې شي او داسې نور
هد غنمو دانه په ځمکې کې کرو، دغه دانه له ودې  لمر څخه د حرارت پ ه څه م ه، ل ه کبل والي ل ذيې او د نم ستو، تغ  اخي

ل کوي او  اڼې او ګ سه، پ وروسته شنه کيږي، يعنې د يو کوچني بوټي په شان له خاورو سر راباسي، وده کوي، څانګه ني
ه . آخر ھم له دغې کرل شوې دانې څخه په سلګونو نورې د غنمو دانې پيدا کيږي و دان رو، د غنم ه ک و دان کله چې د غنم

رې جوړيږي ې . وده کوي او د غنمو وږې ت ه ده، بلکې اوس ي ه ن ومړۍ کرل شوې دان ه ل و ھغ دا د غنمو وږی، د غنم
  .فرق کړی او د غنمو په وږي بدله شوې ده، يعنې تغيير يې کړی او دې ډول تغيير ته ديناميکي تغيير وايي

ه .  لريئ په ھغه ټولنه کې چې ژوند کوئ، يو تاريخ ھمًدوستانو، حتما پوھيږ لکه څرنګه چې ټول شيان تاريخ لري، ټولن
ډه دا . ھم يو تاريخ لري دل او لن ده کي ه وي ډه سره ب ه ګ اوه، پ ې ښکار ک ټولو لومړنيو انسانانو ګډ ژوند کاوه، په ګډ ډول ي

ي. چې ګډ ژوند يې درلود ومړنی کمون واي ه ل ړاو دی چې ورت ړاو ورو ورو حرک. دا د انساني ټولنې لومړنی پ ت دې پ
رده ې ب و کاوه تر ھغې چې لومړنی کمون له منځه والړ او ځای ي رده. ګۍ وني ر  ب ومړني کمون حرکت ت ړاو  د ل ګۍ پ

   .ګي راتلل، کيفي تغيير دی پورې، کمي تغيير او د لومړني کمون له منځه تلل او پر ځای يې برده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ګي حرکت کوي او  پر دې اساس برده. بې لپاره ھم نه غوڅيږي ده او دا وده د يوې شينو ويلی شوو چې ټولنې وده کړې
 .له سلګونو کلونو وروسته خپل ځای فيوډاليزم ته ورکوي

ه دا ځمکې في وډاليزم، د ټولنې د تکامل ھغه پړاو دی چې پاچا به د خپلو ځمکو ډيره برخه اشرافو ته ورکوله او اشرافو ب
  ).زيارکښه(او د دھقان طبقه ) ستمګره(د فيوډال طبقه :  موجودې ويپه فيوډاليزم کې دوه طبقې. په اجاره ورکولی

ردهد برده ر دی، خو د ب ي   ګۍ حرکت تر فيوډاليزم پورې کمي تغيي دل، کيف ه کي وډاليزم رامنځت ل او د في ه منځه تل ګۍ ل
  .تغيير دی

  .لۍ ته رسيږيوډاليزم ھم تکامل کوي تر ھغه چې په بشپړه توګه نابوديږي او وار پانګواھمدا ډول في
ه ورکوي ياليزم ت ې سوس ړاو يعن ومړي پ ونيزم ل م . پانګوالۍ د کارګرانو د انقالب له الرې، خپل ځای د کم ياليزم ھ سوس

ښاک او . حرکت کوي او کمونيزم ته رسيږي م او زبي انګوالي او ورسره جوخت ظل دو سره، پ د کمونيزم په رامنځ ته کي
  .طبقه له منځه ځي

  :ولنې وده په دې ډول رامنځته کيږيد مارکس له نظره د ټ
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ه آيا تر اوسه مو کله فکر کړی  نځ کې ب ه م رې جوړيږي؟ ستاسو پ ړ شي، څه ت چې کله انسان يا بل ھر ژوندی شئی م
ی دی ه منځه تلل تم دی او ل و خ ور ن ړ شي، ن و څوک م و . ًحتما داسې کسان وي چې خيال کوي کله چې ي ا ګران خو زم

ه مرګ سره . ژوند او مرګ د يو بل ضد دي. تانو، داسې نه دهدوس يو څوک چې ډير زيات ناروغه وي، په حقيقت کې ل
 .نو بيا ژوندون او مرګ تل له يو بل سره د مبارزې په حال کې دي، يعنې د يو بل ضد دي. جګړه کوي

دی  و ژون ه چې ي ه، کل ړ جسم، خاوره شئی مري، د ھغېخو آيا ويلی شوو چې له مرګ سره ھر څه له منځه ځي؟ ن  م
ه کوي تفاده . پياوړې کوي او بوټي او ميوې ھم له ھغې تغذي ه اس وې ن و او مي اوران د دغو بوټ سانان او ځن دا شان ان ھم

ه ورکوي ه ادام د ت ل ژون ري. کوي او خپ د سره اړيکې ل ه ژون ر دې اساس، مرګ ل و پ ل شي د . ن و ب يعنې مرګ د ي
  .ند څخه جال نه دیژوندون المل کيږي او له ژو

  .د مرګ او ژوند مبارزه، د ودې عامل دی
  .وده، د تضادونو مبارزې ته وايي: د مارکس ديالکتيک وايي

دې ښي او وربان م کويپه پانګوالۍ نظام کې، پانګوال په ډيرې بيرحمۍ سره کارګر زبي ارګر او .  ظل ر دې اساس ک و پ ن
  . ودې المل کيږيپانګوال د يو بل ضد دي او ھمدا تضاد د ټولنې د

ه ل ل ه پانګوال او کارګر، ت ه مات انګوالو ت وي، پ ارګران انقالب ک االخره ک ه حال کې دي؛ او ب ارزې پ ل سره د مب و ب  ي
  .ورکوي او سوسياليزم ټينګوي

سوسياليزم د کمونيزم لومړنی .  څرنګه مې چې بايد تاسو ته سوسياليزم روښانه کړی وی، ال نه دی روښانه کړیخو لکه
تهپړا ې خصوصيات ش ر دې اساس . و دی چې ھم په کې د پانګوالۍ ځينې خصوصيات او ھم په کې د کمونيزم ځين و پ ن

  .کوالی شوو ووايو چې سوسياليزم ھغه پل دی چې د پانګوالۍ او کمونيزم په منځ کې واقع شوی
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .د پانګوالۍ په نظام کې که چيری پانګوال نه وي، کارګر به ھم نه وي
ه حال کې : نو دې پايلې ته رسيږو ارزې پ ل سره د مب د پانګوالۍ په نظام کې، پانګوال او کارګر سره له دې چې له يو ب

  .ځکه چې پانګوال بی له کارګره شتون نلري او کارګر ھم بی له پانګواله.  يو بل سره وحدت ھم لريدي، له
ه حال کې دي، خو له يو بلھمدا شان، د نړۍ ټول شيان او پديدې په داسې حال کې چې  ارزې پ  سره تضاد لري او د مب
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ه حال  له ھغه ځايه چې د تضاد يو اړخ د بل اړخ له شتوالي پرته د موجوديت امکان نه لري، نو له يو بل سره د وحدت پ
رو. کې ھم دي ه ول وره مڼ م پ ا ھ ه وخورو او بي ه مڼ ه ن. د مثال په توګه نشو کوالی چې نيم انګوالۍ پ ې د پ ام کې يعن ظ

  .يوازې کارګر يا يوازې پانګوال وجود درلودلی نشي
 نم او د لمر په حرارت او په تغذيې سره شنه کيږي او وده کوي، څانګې او ګالن نيسي د غنمو يوه دانه کرو، دغه دانه په

  .او باالخره له ھمدغې کرل شوې دانې څخه د غنمو په سلګونو دانې السته راځي
ره د غنمو دغه کرل شوی دا وي؛ او دوم نه له يوې خوا غواړي په خپل حالت پاتی شي او له بلې خوا شنه کيږي او وده ک

وه کوي . مبارزه کوي تر څو د يوه کوچني بوټي په شان پر ځمکې شين شي دغه بوټی وده کوي، څانګه نيسي، ګل او مي
ه چې کرل شوی ،)و او سلګونو دانېد غنمو د ګل ميوه، ھماغه غنم دي خو يو غنم نه بلکې د غنمو نورې په لسګون(  کل

غنم شين کيږي؛ يعنې د غنمو شنه کيدل د غنمو دانه رد يا نفي کوي او د غنمو لومړۍ دانه له شنه کيدو وروسته له منځه 
  .ځي

ومړنۍ د غنمو دانه وده کوي او د يوه کوچني و ل وټي د غنم وچني ب ې ھمدې ک ه خاورو سر راباسي، يعن  بوټي په شان ل
و .  يا نفي کړې دهدانه رد سي او داسې نتيجه اخل ھمدا شان دا کوچنی بوټی خپلې ودې ته ادامه ورکوي، څانګه او ګل ني

  .چې ھمدې  څانګې او ګل کوچنی بوټی رد يا نفي کړی دی
و ب. راپيدا کيږي) د غنمو تازه دانې(له ګل څخه باالخره ميوه  ه دان دل شوی نو بيا وايو چې ګل بيا رد يا نفي او د غنمو پ

  . نفي ـ نفي دیمخکې مو وويل چې ګل په خپله ھم د بل شي له نفي څخه پيدا شوی دی، نو بيا ويلی شوو چې ګل د. دی
   نفي ـ نفي دی؟ولې وايو چې ګل د: يوه پوښتنه

  
ېًحتما په ياد لرئ: ځواب  څخه  چې ګل د غنمو له کرل شوې دانې څخه پيدا شوی، نو له ھغه ځايه چې ګل د غنمو له دان

ې د ګل د نفي ـ نفي . پيدا شوی او بيرته په خپله د غنمو په دانو بدل شوی دی، وايو چې د نفي ـ نفي دی ازه دان و ت د غنم
 .نتيجه ده

  .ز دیِد غنمو کرل شوی دانه ت
  .ِانتي تز دی)  دانې نفي دیچې د غنمو د کرل شوې(د دانې شنه کيدل، ترې بوټی جوړيدل، څانګه نيول او ګل کول 

  .ِنتز دیِد غنمو نوی تازه دانې چې د ګل د نفي ـ نفي نتيجه ده، س
ِز وي او ھم سنتز؟ِګرانو ځوانانو، آيا کوالی شوو ووايو چې د غنمو يوه دانه ھم ت ِ  
ې څخه . نه، زما ګرانو دوستانو داسې ويلی نشو، ھيچا دا خبره نده کړې ه کرل شوې دان و ل د غنمو تازه دانه چې د غنم

دلون او وده . له کرل شوې دانې څخه يو اندازه بشپړه يا کامله دهپيدا شوې،  البته موږ نشو کوالی د غنمو په دانې کې دا ب
  .ځکه چې دا بدلون له زرګونو کلونو وروسته راڅرګنديږي. احساس کړو

ِنتز له تز څخه يوه درجه پرمختللی دیِنو دې نتيجې ته رسيږو چې س ِ.  
  

             کوچنی بوټی او څانګه او ګل                        د غنمو پخې شوې دانې دانه       د غنمو کرل شوې
ِز                                                    انتی تز                                                      سنتزِت ِ ِ  

  
م ورکړوو لپاره يو بل ښه به دا وي چې د دې مطلب د روښانه کول ال ھ و . مث ه ورکول ال ل وي چې د دې مث ه ن ده ب خو ب

  مخکې په دې پوه شوو چې طبقاتي نظام څه ته وايي؟
ښونکې. طبقاتي نظام د ټولنې ھغه نظام ته وايي چې په کې طبقې موجودې وي ه او زبي ه ظالم ه دا شان چې يوه طبق  او بل

ه ش لکه د برده. طبقه مظلومه او زبيښل شوې وي ام پ ښونکی او د ګۍ نظ ه زبي رده لرونکې طبق ه کې د ب ه ھغ ان چې پ
ه ده) مريی(بردې  ان . طبقه زبيښل شوې او مظلوم ه او دھق ه طبق اب ظالم ا ارب وډال ي ه ھغې کې في وډاليزم، چې پ ا في ي

ارګ الم او ک ښونکی او ظ انګوال زبي ه کې پ ر زبيښل شوې او مظلومه طبقه ده؛ او آخري طبقاتي نظام، پانګوالي ده چې پ
  .زبيښل شوی او مظلوم دی

ِز، انتي تز او سنتز په کومه بڼه راښکاره کيږيِاوس وګورو چې په طبقاتي ټولنه کې ت ِ ِ:  
 . دیِزتد انساني ټولنې لومړنی نظام يعنې لومړنی کمون چې يو بی طبقې او ګډ نظام و، 

  .ِ، يعنې د تز ضد دیِانتي تزکړی دی، چې دغه لومړنی نظام يې نفي )  ګي، فيوډاليزم، پانګواليبرده(طبقاتي نظام 
ږي. ي دهآخري طبقاتي نظام پانګوال ه کي ونيزم رامنځت ه . له پانګوالۍ وروسته کم ومړني کمون پ م د ل ونيزم کې ھ ه کم پ

و يدلي ي و . شان يو ګډ ژوند واکمن کيږي، نو پر دې اساس موږ يو وار بيا له پانګوالۍ څخه يوځلي ګډ ژوند ته رس و واي ن
انګ ونيزم چې پ ه کم ي کړی دی او پ ان نف ل ځ د(والي خپ ډ ژون دل شوی دی) ګ ه دا چې . ب انه دي ھغ خو څه چې روښ

نتز  ِپانګوالي په خپله د بل شي له نفي رامنځته شوې او د نفي ـ نفي ده او کمونيزم چې د پانګوالۍ د نفي ـ نفي نتيجه ده، س ِ
ِخو پوھيږو چې سنتز ھم ھماغه تز دی خو په دې تو. دی ِ    .ِپير سره چې له لومړني تز څخه بشپړ دیِ

  
  

  کمونيزم                         طبقاتي نظام                                             لومړنی کمون



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۴

ِنتز                             انتي تز                                                     تزِس ِ ِ   
  
  

ون ت. ون کې ژوند ګډ دی او طبقې نشتهپه لومړني کم ومړنی کم ز او ِپه کمونيزم کې ھم ژوند ګډ دی او طبقې نشته، نو ل
ِکمونيزم سنتز دی ه ) ساده(په لومړني کمون کې د توليد وسايل ادنی . ِ وو او ھر چا په سختۍ سره خپله ګيډه مړوله، خو پ

  .و ټول د توليد په سترو وسايلو کې شريک ديکمونيزم کې د توليد وسايل په عجيبه توګه پرمختګ کوي ا
ونيزم کې د  ساعته کار کاوه تر څو١۴ يا١٣په لومړني کمون کې به انسانانو د ورځې  ه کم ړي، خو پ ړه ک ه م  خپله خيټ

ه  م وخت کې ۶ او ۵توليدي وسايلو د پرمختګ او پرګنيزه مالکيت له امله انسان د ورځې پ ه ک م پ ه دې ھ اعتونو او ل  س
  .شي ډير ښه ژوند ولريکوالی 

  .څخه ډير پرمختللی دی) ِتز(له لومړني کمون ) ِنتزِس(نو ښکاره ده چې کمونيزم 
وِله ھغه څه چې مو د ت ِز، انتي تز او سنتز په ھکله وويل داسې نتيجه اخل ِ ا : ِ ارزې څخه، تکامل ي ه مب ز ل ي ت ز او انت ِد ت ِ

ِوده تر السه کيږي يا په بله وينا د تز او انتي ت ِز له مبارزې څخه سنتز تر السه کيږيِ ِ.  
 :پوښتنې او ځوابونه

  . په خپله الندينيو پوښتنو ته ځواب ورکړئ او بيا يې له ورکړل شويو ځوابونو سره پرتله کړئلومړی کوښښ وکړئ
  آيا ماده له انسان څخه مخکې ھم وه؟. ١

 ډير نور شيان لکه ستوري او سيارې موجودې  انسان څخه مخکې ھم ځمکه اوځکه له. ًحتما به واياست چې ھو: ځواب
  .وی
   نيټې کې پيدا شوې ده؟ يعنې دا چې اول موجوده نه وه او بيا وروسته پيدا شوې ده؟آيا ماده په کومې ځانګړې. ٢

ه: ځواب ته او وي ب ه . نه، ماده تل وه او ھيڅکله به ھم له منځه والړه نشي، يعنې وه، ش اده ل موږ مخکې وښودله چې م
اکو.  او شعور څخه مخکې موجوده وهفکر ه وټ انګړی نيټ ه ځ شو کوالی . ھمدا ښايي چې نشو کوالی د مادې لپاره کوم ن

ه منځه والړ شيپه نړۍ کې داسې يو شئی پيدا کړو چې له ھيڅ نه جوړ شوی ه ل شپړه توګ ه ب م پ ا ھ و .  او ي رې ي ه چي ک
  .شئی له منځه والړ شي يو بل شئی ترې جوړيږي

   څه؟مادي يعنې. ٣
  . مادې څخه جوړ شوی وي، مادي دیھر څه چې له: ځواب

  آيا نړۍ ته مادي ويلی شوو؟. ۴
  . جوړه شوې دهھو، ځکه چې نړۍ له مادې څخه: ځواب

  آيا ټولنه او طبقاتي مبارزه، يعنې د ظالم او مظلوم تر منځ مبارزه، د مادي نړۍ برخه ده؟. ۵
ادي  مادي نړۍ څخه مقصد يوازې طبيعھو، له: ځواب ه م م پ ارزه ھ اتي مب ې او طبق ې طبق ه، مختلف ت نه دی، بلکې ټولن

  .نړۍ کې شامل دي
  آيا ماده حرکت کوي؟. ۶

په حقيقت کې په نړۍ کې ھيڅ شئی له مادې پرته حرکت نه لري او د مادې .  لريھو، ماده بی له حرکته وجود نه: ځواب
  .حرکت يو ھميشنی حرکت دی

  ره يوه نيټه وټاکو؟  آيا کوالی شوو د حرکت لپا.٧
  .نګه چې د مادې لپاره کومه نيټه نشو ټاکلی، ھمدا ډول د حرکت لپاره ھم کومه نيټه نشو ټاکلیلکه څر: ځواب

  
 آيا ماده بی له حرکت او حرکت بی له مادې وجود لري؟. ٨

  . لرينشو کوالی ماده او حرکت له يو بل څخه جال کړو، حرکت او ماده له يو بل پرته وجود نه: ځواب
  آيا ماده او حرکت کوالی شي له وخت او ځای پرته شتوالی ولري؟. ٩

  . څرنګه چې حرکت کوي نو وخت ته ھم اړتيا لرينه، ځکه چې ماده حجم لري، ځای ته اړتيا لري او لکه: ځواب
  ليستان څه نظر لري؟د وخت او ځای په اړه ايده آ. ١٠

  .ان فکر پيدا کړی دی، يعنې وخت او ځای د انسان د فکر محصول دیليستان وايي چې وخت او ځای د انسايده آ: ځواب
  ليستانو نظر سم دی؟آيا د ايده آ. ١١

ه شوې: ځواب نځ ت ه مخکې رام ه کال سان څخه ميلياردون ه ان وھيږو چې ځمکه ل ري، نه، موږ پ ه حجم ل ه دې کبل  او ل
  .حرکت کوي او يوځای او وخت ته اړتيا لري

  مومي؟آيا وخت او ځای پای . ١٢
اینه، ځکه چې ماده او حرکت پيل او پای نه: ځواب م پ ه ھ ري او ن ل ل ه پي م ن وخت او ځای .  لري، نو وخت او ځای ھ

  ھميشني دي
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