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 -ځواب

نو دغه یو  يش یمسایلو پورې محدود نه کړا يجدلیات)ډایلیکټسیزم( خو نه خیال دی او نه تصّوف، که دغه د ژوند عاد

منطق ترمنځ  ي. د جدلیاتو او رسميکیدالی ش يالس راس ې ته پهاعمالو پوه هله دی کړکیچن او اوږد محال اساینس دی، چې د

 .يهم هغه تړاو دی کوم چې د الندنیو او بهرنیو ریاضیاتو ترمنځ و

اعمالو لپاره  يره بشرېپیل کیږی، چې الف مساوی دی د الف. دغه مفروضه د بی شم ېمنطق داس ېقضی ېد ارسطو د عام

 پورته، نو دغه يکیښودل ش ېالند ېد محدث شیش ي. که دا دواړه ټکيمنل کیږی. خو په حقیقت کې الف د الف مساوی نه د

چې دغه فقط دیو ډول مقدار  ېش ی. خو دغه انتقاد کیدليسره مغزو ته ولویږي. دغه د یو بل څخه توپیر لر ۍخبره به په اسان

. دا يچې دغه فرق روښانه کړ يش یلوړه پیمانه کوال ه. یوي. د بیلګې په توګه یو پونډ بوره په اصل کې یو پونډ نه وياستعاد د

. چې دا په خپل ذات کې برابر یا مساوي نه وي. يخپل حُجم، وزن او رنګ بدلو ېخبره هم سمه ده چې ټول شیان پرته له کوم داخل

 ، چې په یوه خاص شیبه کې یو پونډ بوره د یو پونډ وزن مساوي یا برابره وي.يد يیو سوفسطایي ویل

 شی يکره کتنه تحمل نکړ ي، نو بیا به هم دغه نظریاتيرځول شوغو سترګودر له ې قعملی ېقضی ېاو د شکمن ېکه دغه پیچل

ده وی نو بیا وشو. دا که د وخت یوه اوږده مُ یور ته راوړ. مثال مونږ یو ټکی شیبه په څه ډول په حقیقی توګه  تصّیا ونه منل شي

ټ اد وخت په داخل کې یا چوکوده کې هغه شیبه خالصتا د ریاضی تجرید/جلولي دي. مطلب د وخت صفر. خو هر شی مُپه دغه 

یزه عُنصر ټیو بنس ۍپه توګه هر وخت د موجودګ ې. د پایليپرته یو عمل د السوهنې. او شتون په خپله د بدلون د يکې شتون لر

په خپله یو بدلون  ي، اوموجودګيو ياو وخت په خپله یوماده ده! هلته موجودګ يرته چې وخت وې. )مطلب چيبدلون و

ښدلو په صورت کې لوی ې، چې وروسته د پيړه بدلونونه ښکاره کیږاړه واښو په ترڅ کې وېپ يکمیت چې دغه د ځکه،يو

 یاو څرنګه کوال يو يڅومره معیار ېپیښ وړې، چې دا ياړه لر ېښو په معیار باندېپ ی. خو دغه د کمیتيبدلون رامنځته ش

بدلونونو ډیر ښه مثالونه  ياو کیفیت يدایم وساتي)د افغانستان ثور انقالب څخه د کمیت هبدلونون ياو کیفیت يچې  کمیت يش

 اخیستی شو، چې وروسته د انقالب ماتوونکو عناصرو ښکار شول(

. شرط دا يته ورسیدو چې د الف د الف برابرکیدلو مطلب دا دی چې یو جنس د خپل ځان برابر و ېله دې وروسته مونږ دغه پایل

 نه مومی، خو کله چې یو شی بدلیږی نه، هغه موجود هم نه وی.ودلون بیادی چې ب

. یو يپه څیر اهمیت لر ي، خو که حقیقت ته الړ شو نو دغه د ورستۍ پریکړيپړاو کې دغه ژوري خبری بې ګټی ښکار ړيپه لوم

ټولې ی ته هم دغه خبره زمونږ څخه جالکیدل دي. خو بل لور پوهې ټولېزمونږ د  هطرف ته د الف د الف سره برابریدلو قضی

شو، خو کله چې د یو څه حدودو په  یکاروال هپرته مونږ الف برابر د الف قضی تېروتنې ېکوي. د کوم نیمګړتیاوې په ډاګه

شو  ی، نو بیا مونږویليرته د یو زبردست کار په دوران کې په الف کې کمیتی بدلونونه د نشت برابر ویټ کې وی، نوکه چاچوک

 چې الف د الف برابر دي. 

، هم دغه یترمنځ د راکړی ورکړی خبره جوړه کیږ ياو اخیستونک يوره خرڅونکبپه توګه په هم دغه طریقه د یو پونډ  ېد بیلګ

 يهم داسی کیدل. خو کمیت دټاکلو قوت ېلرو د اخیستناد ډ ېده مخکوکیږی. یو څه مُ ېد حرارت درجې هم ټاکل ېډول د سترګ

، نو بیا ي. کله چې یو پونډ بوره د اوبو یا تیلو سره یو شواوړيبدلونونو  ېپه کیفیت ېبعضې وخت د چوکاټ څخه لر بدلونونه

. په یو نازکه اوضاعه کې ي، نو هغه یو ډالر نه وي. او کله چې یو ډالر د یو جمهور ریس په جیب کې ويدغه یو پونډ نه پاتی کیږ

په شمول د نورو علومو څانګو ته ډیر اړین او کړکیچن کار  ېمعلومول د ټولنپوهن ېیب. د دغه شيمقدار په معیار بدلیدلی ش



. څرنګه چې د پیتلو له سیخونو څخه د اليجوړو ينش ې، چې نوموړی دوه بیل شیان یو شانتي. هر کارګر په دغه ښه پوهیږيد

 رې پکار وي.)دغې ته زغم یا تحمل ویلی کیږی(. خو دغه بدلون به تر یو حده پويیو لږ څه بدلون وروسته تبر یا توره جوړیږ

وري یا شمشیرونه یو شانتی دي. )مطلب الف د الف برابر دی( کله چې دغه  تُ ېهم دغه تحمل ته په کتلو سره فکر کیږی چې ټول

 ویلی شوچې تبر یا شمشیر بې کاره شي. ېتحمل زیات شی نومقدار په معیار کښی بدل شی، یا داس

چې د نظریاتو خبره ده نو د کومه . تر ينیک هم برخه لرخکې ت ېعمل یوه برخه ده چې په د يزمونږ د عاد زمونږ ساینسی فکر

منطق څخه زیږون  يد جدلیات ېقضی ې، خو د دنه رامنځته کیږيڅخه  ېلپاره هم د زغم اړتیا ده. چې دغه د الف برابر قضی هدغ

ډول له تحمل  يخبره په دغه حقیقت کې پټه ده چې دغه په تدریج. د عام عقل ښه ي. مطلب هر شی هر وخت بدلون موميموم

 .يڅخه مخکې وځ

. يو یسپک خیال هم د تجریداتو/نه ویشولو په څیر تړل ېپانګوالي، اخالقیات، خپلواکي او د کارګر دولت تر څنګ یو داس

تی فکر شیانو ته د دوی د بدلون په لرلید . خو جدلیاي، او اخالقیات د اخالقیاتو برابر ویمطلب پانګوالي د پانګوالي برابر و

، الف الف نه پاتی کیږی.))دلته د لیکوال مطلب یې پورتهټه اچې له چوک ټاکي هبدلونون کې ګوري، او په مادي حالتو کې د هغه

چی دا  يونشخو دا هیله باید  ي، هم دغه یو حالت دی چې الف الف نه پریږديړه بدلونونه ډیر اړین داړه وادا دی چې الف کې و

، د یپه ترڅ کې رامنځته کیږ کړنې يفطرت ياو یا د هغه ش ېچې بدلونونه د ټولن ځکه،يبدلونونه به د چا په خوښه رامنځته کیږ

یا اجتماعی فکر له منځه وړولو  يبیلګی په توګه پانګوال نظام که هر څومره جبر، ظُلم، دورواغ یا بل څه چې د ټولني انفراد

، مطلب د ي، نو دغه رښتیا که د بدلون په ډول اخليچې ریښتیا سره مخامخ شي ش ییو ورځ یا شیبه کیدل، يلپاره ترسره کو

 .يیو کارګر دولت، بیا دولت نه پاتی کیږ ې(( هم داسيو ي، خو دغه وخت به معیاريیا د ناکامۍ په لور يپه لور ۍکامیاب

. حال دا دی چې حقیقت له ازله په حرکت باندی يحرکته ګڼ ېخیال بنسټیزه نیمګړتیا دا ده چې دغه حقیقت ب يد یو نیمګړ 

مواد بښي. خو یوه روښانتیا  ياخوالی، زغم او د ښه والر. جدلیاتي فکر نظریاتو ته تر ممکن حده پورې سموالی، پيراروان د

ه راځی خوولې د پرمختګ کوي. دغه مقام د یو عام پانګوال نظام له امله په وجود کې ن ېنږد ېژونده پور يچې نظریات تر عمل

کارګر دولت نه، خوولې د یو استعماری هیواد تر شا او خوا په یو وروسته پاتی هیواد  يد یو خاص مرحلی پانګوالي ، او عاد

 کې کارګر دولت.

وي.  یا بی حرکته انځور سره دریدلي، کومه چې د روان انځور دخپلوي دهسره هم هغه  يد جدلیاتی فکر د نیمګړتیا یا سپکوال

صول په واسط بې حرکته انځورونه د یو تسلسل په ترڅ کې روان انځور د بې حرکته انځور پر ضد نه والړیږی، خو دحرکت د اُ

حاالتو کې دغه جدلیاتی بیلګه پر ځای کړو نو د عربو او اروپا ورستیو  ياوضاع یا سیاس ښکاره .)) که مونږ په يمنظم کړ

ګوند د نه شتون له امله په شا وتمبولی شو، خوولې دغه بیا  يمنظم کارګر یا سیاسخوځښتونه چې معیاری وو، خو د یو 

 ي، چې په راتلونکې کې نويمعیاری بدلونونو په ترڅ کې وکوالی شد  بدلونونو وروسته ړهاړه واتکراری خبره ده چې و

 ((يانقالب ته الره هواره کړ

 ېساهت رښتیا راسره داسی وګنډي چې مونږ هغه حقیقت چې د ازل رنده، خوولې دغه ډیر زیا يجدلیات له رښتیا څخه انکار

، د یشو. هیګل په خپل یو کتاب)منطق( کې د قوانینو یوه سلسله رامنځته کو ی، ډیر له نږدی څخه کتاليد بدلون ښکار و

 په توګه د مقدار په معیار کې بدلیدل او هغه هم د تضاداتو په ترڅ کې مخ ته تلل. ېبیلګ

هیت)صورت( موادوټکر په تسلسل کې مداخله، د امکان په حتمي کیدلو کې بدلیدل او نور ډیر څه. د نظریاتی فکر لپاره دا د 

 لومړۍ کارونه وي. چې لکه د قضیی لپاره  يهر څه دومره اړین د



، د دغه له امله هیګل وو، د فرانسه انقالب چې فکر ته څومره پیاوړتیا بښلی وه يهیګل د ډارون او مارکس څخه مخکې لیکل

ته یو خیال   ېوه. خو هیګل صیب د هکړی وه. بحرل دا د یو لوی انسان لویه وړاند وین وړاندوینهد ساینس د پرمختګ له مخې 

خیالی سیوری حتمي حقیقت وګرځول. خو مارکس په مقابل کې وویل چې دغه خیالی  يپرستانه کردار او خوی ورکړ، نوموړ

ایو چې د دغه سیورو جړړی نه په اسمان . مونږ خپل دغه جدلیاتی ماده پرست وُيد حرکت انځور د سیوري د مادي جسدونو

حقیقت، مطلب په فطرت کې دي. شعُور له شعُور څخه  ښکارهدي. خوولې دغه په  ېاو نه زمونږ د خپلواکه خوښۍ الند يکې د

ړۍ څخه، نظام شمسی د ستورو له غونډل یا وریځو عضوعی نړۍ له غیر عضوعی ن، علم يارواح پوهنه له جسد .يزیږون اخل

بدلونونه په معیارونو کې بدلیږی. زمونږ د فکر په شمول د جدلیاتی فکر د  يد هر ګام مقدار پوړۍڅخه، د پرمختګ په هره 

قدرونو ي مختلف رنګونه او صورتونه نه دي. په دغه نظام کې د شیطان، غیر فانی رُوح، د قوانینو ورستن يبدلیدونکې ماد

 او اخالقیاتو لپاره هیڅ ځای نشته. جدلیاتی فکر د فطرت له جدلیاتو پیدا کیږی. او دغه رول په بشپړه توګه مادي وي. 

په نړۍ کې د جدلیاتو لویه بریا  ېماد يوضاحت کوي. د نامیات د ختلوډارونیزم چې د مختلفو درجو له مقدار څخه د معیار ته 

 ده.

نصر کې د نصر په بل عُ. او له دغه وروسته یو بل کشف د یو عُيناصرو د اتوم د اوزان ټیبل دع يدویم لوی کشف د کمیاو

. چې دا په خپله په ټولنیز او يتړاو لر ېپوښتنه هم له دې سره ډیر نږد ۍبدلیدولو کشف کول دي. د هیت تر څنګ د درجه بند

سویډن د نباتاتو پوهنمل چې شیانو د نه بدلیدولو کومه خبره . په اتلسمه پیړۍ کې د يوالی لر فطرتي ساینس کې یو شان مهم

خصوصیاتو مطابق تشریح او درجه بندی شوي وه. د نباتاتو د علم هغه معصومانه  يکړی وه، په هغه کې د ونو او بوټیو د بهرن

 سره سمون خوري.  ېزمانه د منطق د معصومتوب زمان

چې دا نور شیان پرمختګ کوي. د نه بدلیدولو خیال هغه وخت په حتمي څرنګه  ېپرمختګ کو ېچې زمونږ فکر هم داسځکه 

بنسټ  ۍدرجه بند يد یو حقیق ې. او داسشوهی اشو، کله چې د بوټو د تکامل د تاریخ مطالعه وکړ ییستالبېخه وه اتوګه له 

 يټولڼو ساینس ياو د بشر . مارکس چې له ډارون څخه په واضحه توګه یو بیل قسمه باشعُوره جدلیات پرست وه،وکیښودلی ش

د شتمنو په سر د اړیکو  ېد ټولڼ يځواکونو په ترڅ کې رامنځته کړی وه. نوموړ يکشف یی د دوی د پیداوار ۍدرجه بند

ځای  ۍدرجه بند ېپه سمه توګه څیړولو پورې اړه لري. د دولتونو او ټولڼو نیمګړ ېوه، چې د ټولڼ یساخت هم معلوم کړ

د کارګر د دولت د  خپلولو وروسته ېده. د مارکسیزم طریق يپه خپله د جدلیاتي مادیت درجه بند مارکسیزم ونیول. چې دا

 نظریی او د زوال ستني تعین کیدلی شي.

به یې د دغه تایید وکړي. په دغه کې هیڅ ځای  ېڅرنګه چې مونږ ګورو چې دا به تباه کیدونکی جهالت او بی خبر

قوانینو څرګندونه کوي. بل  ي.په نوي ساینسي فکر کې جدلیاتی منطق د حرکتيی نلرمابعدالطبعیاتی یا عالمانه خبره ځا

، د خپل ځان يطبقې تنګ نظر ېپانګوال ۍتیر شوی وخت، د منځن يته د جدلیاتی مادیت پرضد روان زیار د یو پخوان يلور

 څرګندونه یا ترجمانی کوي. مطرح کونکو د پوهنتونو استادانو او له مرګ وروسته راتلونکې ژوند احساسات لرونکي

 
 


