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ت ـمـحكي ـي ۽ جنگـواڻ، سياســـي اڳــانقالبٹ ـم كميونســظيـع
 از شخصيتــخ ســ۽ تاري رـــسافدان، فالــنظري۽ ر ــجو ماه نــعملي

  ـر جي صورت ۾ پيش كيوــو تقريــهي مقالگ ـزيتنوـڈ مائـــكامري
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جيكي عقيدت پرست هئا اسان جي پارٹي ۾ كجھه اهڑا كامريڈ كنهن زماني ۾ 
اهي ان رد كندا رهيا، کي چيني انقالب جي تجربي تائين  گھڻي عرصي اهي ماڻهوهئا، 

هدايت  عمل جي ال مشعل ماركسزم كو عقيدو نه پر”حقيقت کان انكار كندا هئا ته 
ي عوام ک۽  ندا هئاالڳ ك كجھه الفاظ ۽ جمالنيفن مان تصاهي ماركسي ، “آهي

هئا، انهن ) Empiricists(هئا جيكي تجربيت پسند  هكامريڈ اهڑا بكجھه  .هئا ڊيڄاريندا
ماڻهن گھڻي عرصي تائين پاڻ کي پنهنجي جزوي تجربي تائين محدود رکيو، اهي نه ته 
انقالبي عمل جي ال نظريي جي اهميت کي سمجهن پيا ۽ نه ئي انقالب کي مجموعي 

اهي ان ۾  لكي انڌا دهنڌ كم كندا هئا، جيتوڻيكحيثيت سان ڏسي پئي سگھيا، ب
 جي كامريڈن، بالخصوص عقيده پرستنن ٻه قسمن انه. محنت كندا هئا

)Dogmatists(  ۾ چيني انقالب کي شديد ع 1931-34جي غلط خيالن جي آڌار تي
ئي گھڻن كامريڈن کي پا ويس پرستن ماركسين جو تو ۽ عقيدنقصان پهت

مضمون عمل جي باري ۾ كامريڈ مائوزي تنگ  هيٺ ڏنل. منجهاري ۾ وجهي ڇڎيو
ه ماركسي نظرئي علم جي نقطي نظر کان پارٹي ۾ عقيدا پرستي ۽ ان غرض ال لکيو ت

تجربيت، خاص طور تي تي عقيده پرستي جي موضوعيت پسنداڻي غلطين جو پردو فاش 
رکيو ويو هو جو هن ۾  ن كريا بابتجو عنوان عمل مضمون هن . كيو وڃي

نقاب  بيکي آهي  كندي جيكا عمل جي گھٹتائيپرستي جهڑي موضوعيت  عقيدت
هن مقالي ۾ پيش كيل نظرين کي ينان جي جاپان  .هو كرڻ تي زور ڏنو ويو

   .دشمن فوجي ۽ سياسي كاليج ۾ هك تقرير جي صورت ۾ بيان كيو
  

ته ان ۾  ئيه يواري مسئلي جو جائزو وٺند علم )Materialism( ماركس کان پهريان ماديت
۽ انهي سبب جي كري هو  يهئ ييندکان الڳ كري ڇڎ انسان جي سماجي فطرت ۽ ان جي تاريخي ارتقا

  .يجي انحصار کي سمجهڻ کان قاصر هئ تي علم) يعني پيداوار ۽ طبقاتي جدوجهد(سماجي عمل 

سرگرمي آهي،  انسان جي پيداواري سرگرمي انتهائي بنيادي عملي ٽو رين ڳالهه اها ته ماركسينپه
انسان جي علم جو دارومدار . هيكندي آ )Determinant( سرگرمين جو تعين سڀنيجيكا هن جي ٻين 

گھڻو كري مادي پيداوار ۾ هن جي سرگرمي تي هوندو آهي، جنهن جي ذريعي هو بتدريج فطرت جي لقائن، 
داواري سرگرمين جي ذريعي هو خاصيتن ۽ قانونن ۽ انسان ۽ فطرت جي تعلق کي سمجهي ٿو ۽ پنهنجي پي

جا  اڻهومجهڻ شروع كري ٿو جيكي مرشتن کي كنهن نه كنهن حد تائين س هكجھ يآهست يآهست
  .كري حاصل نٿو كري سگهجي ه علم پيداواري سرگرمي کان الڳكو ب. جي وچ ۾ قائم آهن ماڻهو

سان گڎيل  ركننجي حيثيت ۾ ٻين  هك غير طبقاتي سماج ۾ هر فرد سماج جي ركن
انسان جون كوشش ۾ شريك هوندو آهي، انهن سان گڎ پوري پيداواري رشتن ۾ منسلك هوندو آهي ۽ 

ماجن ۾ سڀني طبقاتي س .مادي ضرورتون پوريون كرڻ ال پيداواري سرگرمين ۾ مصروف هوندو آهي
پيداواري رشتن ۾ منسلك  )Definite( به مختلف طريقن سان معروف ركنمختلف طبقن جا سماجي 
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آهن، اهو ئي  هوندا آهن ۽ پنهنجون مادي ضرورتون پوريون كرڻ ال پيداواري سرگرمين ۾ مصروف هوندا
  .بنيادي ذريعو آهي جنهن مان انساني علم جي نشونما ٿيندي آهي

ـ  ن به صورتون آهنان جون ٻيو بلكه ناهي تائين محدود ان جو سماجي عمل پيداواري سرگرميانس
 ؛)Scientific and Artistic pursuits( سائنسي ۽ فنكاري سرگرميون ،سياسي زندگي ،طبقاتي جدوجهد

جي حيثيت ۾ سماج جي عملي زندگي جي سڀني شعبن ۾ حصو وٺي  ه انسان سماجي مخلوقمختصر اهو ت
ٻئي مادي زندگي سان (ندگي اهڑي طرح نه فقط پنهنجي مادي زندگي جي ذريعي پر سياسي ۽ ثقافتي ز. ٿو

كنهن نه كنهن حد تائين انسان ۽ انسان جي وچ ۾ مختلف رشتن کان  جي ذيعي به) وابسه آهنيون گھر
سماجي عمل جي انهن ٻين قسمن ۾ خاص طور تي طبقاتي جدوجهد پنهنجي . قفيت حاصل كري ٿووا

كنهن  طبقاتي سماج ۾ هر ماڻهو. ڇڎي ٿي سڀني مختلف شكلن ۾ انسان جي علم جي ارتقا تي گھرا اثر
عتراض جي نه كنهن طبقي جي ركن جي حيثيت سان زندگي گذاري ٿو ۽ هر قسم جي فكر تي بنا ا

  .هر لڳل هوندي آهيكنهن طبقي جي مكنهن نه 

ماركسين جي ويجهو انساني سماج ۾ پيداواري سرگرمي هيٺين سطح کان مٿين سطح جي طرف 
هيٺين  ،جي متعلق هجيدرجي بدرجي ترقي كري ٿي ۽ نتيجتن انساني علم به، توڙي اهو فطرت يا سماج 

گھرائي طرف ۽  وڌيكھرائي کا سطح کان مٿين سطح جي طرف درجي بدرجي ترقي كري ٿو، يعني گھٹ گ
  .هك طرف کان گھڻن طرفن ڏانهن

سماج جي تاريخ جي هك طرفي علم تائين محدود رهيو، ان جو  ماڻهوعرصي تائين  گھڻيتاريخ ۾ 
هميشه سماج جي تاريخ کي مسخ كندو رهيو آهي ۽ ٻيو سبب اهو  طبقن جو تعصب ڦوروپهريون سبب ته 

وسيع پورهيت جڎهن جديد . رکيو محدودسان جي سمجهه جي دائري کي ان پيماني جي پيداوارهو ته ٿوري 
سان گڎ اڀري آيو، تڎهن وڃي انسان ان قابل ٿيو ته سماج جي  )Large scale of production( پيداواري قوتن

اركسزم جي سائنس ۾ علم حاصل كري ۽ ان علم کي هك سائنس يعني م جامع ۽ تاريخيارتقا جو 
  .يتبديل كري ڇڎ

ذهن، (سين جو نقطه نظر اهو آهي ته صرف انسان جو سماجي عمل ئي هن جي خارجي دنيا مارك
حقيقت ۾ انساني علم جي . آهي جي متعلق علم جي سچائي کي پرکڻ جو پيمانو) خيال کان آزاد دنيا سوچ،

) مادي پيداوار، طبقاتي جدوجهد يا سائنسي تجربي(تصديق صرف ان وقت ٿيندي آهي جڎهن هو سماجي عمل
  .نتيجا حاصل كري ٿوجي دوران متوقع 

پنهنجي كم ۾ كامياب ٿيڻ چاهي ٿو يعني اميد مطابق نتيجا حاصل  جيكڎهن كو ماڻهو
پيدا  مطابقت۾ الزمي طور  قانونن۽ معروضي خارجي دنيا جي  خيالنكرڻ چاهي ٿو ته هن کي پنهنجن 

ناكام . ي عمل ۾ ناكام رهندوكرڻي پوندي، جيكڎهن انهن ٻنهي ۾ مطابقت نه هوندي ته هو پنهنج
ٿيڻ کان پو هو پنهنجي ناكامي مان سبق حاصل كري پنهنجي خيالن جي اصالح كري ٿو ته جيئن هو 
خارجي دنيا جي قانونن سان هم آهنگ ٿي سگهي، اهڑي طرح هو ناكامي کي كاميابي ۾ تبديل كري 

 .جو مطلب اهو آهي“ قل ايندي آهيٺوكر کائي كري ع”۽ “ ناكامي كاميابي جي ما آهي”سگھي ٿو، 
عمل کي اولين حيثيت ڏيئي ٿو، ان جي ويجهو انساني علم کي  ونظري ي علم جوجدلياتي ماديت ج

تمام نظرين کي رد كري ٿو جيكي ) نظريه علم( كنهن به طرح عمل سان جدا نٿو كري سگهجي ۽ هو
عمل علم ” لينن چيو آهي ته  .عمل جي اهميت کان انكار كن ٿا يا علم کي عمل کان الڳ كن ٿا

  i*.“جي عظمت آهي بلكه ترت حقيقت به آهي ۾ نه صرف همگيريت  کان وڌيك آهي ڇو ته ان) خيالي(
پهرين ان جي طبقاتي فطرت : جدلياتي ماديت جون ٻه نمايان خاصيتون آهن-يماركسي فلسف

)Class nature( هيتنپورعام اعالن كندي آهي ته جدلياتي ماديت  آهي، هي سر )هپرولتاري(  جي خدمت ال
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آهي، ٻي ان جي عمليت آهي، هي ان ڳالهه تي زور ڏيئي ٿي ته نظريي جو انحصار ۽ بنياد عمل تي قائم هوندو 
  .آهي ۽ پو نظريو عمل جي خدمت كري ٿو

سان نه ٿيندو آهي بلك سماجي  كنهن علم يا نظريي جي صداقت جو تعين موضوعي احساسن
صرف سماجي عمل ئي سچائي جو پيمانو ٿئي . سان ٿيندو آهي ل ٿيندڙ معروضي نتيجني ذريعي حاصعمل ج

  ii*.کي جدلياتي ماديت جي نظريه علم ۾ اولين ۽ بنيادي حيثيت حاصل آهي ٿو، عمل جي نقطه نظر

ٿو ؟ كري عمل جي خدمت كيئن پر آخر انساني علم عمل مان كيئن پيدا ٿئي ٿو ۽ پو هو 
  .ته اها ڳالهه واضع ٿي ويندي نداسينجو مطالعو ك عملارتقا جي جيكڎهن اسان علم جي 

ظاهري، ان کان جدا پهلوئن ۽ دوران سڀ کان پهريان صرف شين جي  پراسيسانسان عمل جي 
فرد حالتن جو مشاهدو كرڻ ال ينان اچن  همثال طور ٻاهر کان آيل كجھ. کي ڏسي ٿو باهمي ٻاهرين رشتن

ينان جي جغرافيائي حالتن، ڳليون ۽ مكان ڏسن ٿا، گھڻن ماڻهن سان ملن ٿا،  پهريان هك ٻه ڏينهن هو .ٿا
، کاڌن پيتن ۽ عام جلسن ۾ شريك ٿين ٿا، مختلف قسم جون ڳالهيون ٻڌن ٿا ۽ )Banquets( دعوتون

علم کان  ھن کي. ۽ ان جا خارجي تعلقات آهن شين جا ظاهري، ان کان جدا پهلو هي سڀني. دستاويز پڑهن ٿا
 جيئن ته ٻيون ينان جون. جو مرحلو چئبو آهي ۽ تاثرات خيالوارو مرحلو چئبو آهي، يعني احساسي  ادراڪ

مخصوص شيون مشاهدو كندڙ گروهه جي ركنن جي حواسن تي اثر انداز ٿي كري انهن جي احساسي 
ڏين ٿيون، ۽ انهن جي ذهنن ۾ كيترائي تاثرات پيدا كن ٿيون ۽ انهن سان  )Evoke(سمجھ کي جنم 

جو  ادراڪهي . گڎوگڎ انهن جي تاثرات جي وچ ۾ خارجي رشتن جو سرسري نقشو تشكيل كن ٿيون
هن مرحلي ۾ انسان تنهن هوندي به اهڑا تصور قائم نٿو كري سگھي جيكي وڌيك . پهريون مرحلو آهي

 .گهرا هجن ۽ نه ئي هو منطقي نتيجا اخذ كري سگھن ٿا
ون هر هر پيش ٿينديون آهن جيكي انساني جيئن سماجي عمل جاري رهندو آهي ته اهي شي

عمل جي دوران ان جي احساسي سمجهه ۽ تاثرات کي جنم ڏين ٿيون، پو واقفيت جي تدريجي عمل جي دوران 
  .ذهن ۾ اچانك تبديلي رونما ٿئي ٿي ۽ تصور قائم ٿين ٿا

نٿي رهي، هاڻي تصورن جي حيثيت شين جي ظاهري، ان جي الڳ حالت ۽ ان جي ٻاهرين رشتن واري 
تصورن ۽ احساسي  .ليت ۽ ان جي اندروني رشتن جو سمجھو وڃي ٿو، ان جي كبلكه اهي شين جي ماهيت

۽  اڳتي هلي كري قوت فيصال. دو آهيجي وچ ۾ نه صرف مقداري پر كيفيتي فرق پڻ ٿين خيالن

نالي  San Kuo Yen Yi(“*iii( سان كو يئن اي”. جي ذريعي منتقي نتيجا برآمد كري سگھجن ٿا تحاصال

يا روز مرهه زبان “ آهي ويندي اچي ته تدبير ذهن ۾ )Knit the brows(نرڙ گھنجايو ” ناول ۾ ان جو قول آهي ته 
جي ال پنهنجي دماغ ۾  ۽ نتيجن مطلب هي ته انسان فيصلن“ كرڻ ڏيومونکي ٿورو غور ”۾ اهو چوڻ ته 

كن مختلف جڎهن مشاهداتي گروهه جا ر .و آهيهي واقفيت جو ٻيو مرحل. تصورن کي استعمال ۾ آڻي ٿو
اهي ان فيصلي  ته “ان تي غور به كن ٿا”جڎهن اهي  قسم جي معلومات جمع كري ڇڎيندا آهن ۽ وڌيك

 ڻيكمل، مخلصامي متحده محاذ جي متعلق پاليسي مكميونسٹ پارٹي جي جاپان دشمن قو”تي پهچن ٿا ته 
نجات جي ال اتحاد جي حق ۾ آهن ته هو اهو فيصلو جيكڎهن فرد به نيك نيتي سان قومي . “۽ حقيقي آهي

جاپان دشمن قومي ”كرڻ کان پو هك قدم اڳيان وڃي سگهن ٿا ۽ اهو نتيجو اخذ كري سگھن ٿا ته 
۾ تصورن،  طريقيكنهن شي جو علم حاصل كرڻ ال پوري  .“محاذ كامياب ٿي سگھي ٿومتحدا 

علم جو اصل . وندو آهي، هي عقلي علم جو مرحلو آهيفيصلن ۽ نتيجن جو هي مرحلو اڃان وڌيك اهم ه
كم احساس جي ذريعي فكر تائين پهچڻ، قدم به قدم ظاهري شين جي اندروني تضادن، انهن جا قانون ۽ 
هك تدريجي عمل ۽ ٻئي تدريجي عمل جي وچ ۾ اندروني رشتن جي علم تائين پهچڻ يعني منطقي علم 

 تهاحساسي علم کان ان لحاظ کان مختلف هوندا آهن  طقي علمٻيا من ته وچئبن ئيا. تائين پهچڻ آهي
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منطقي جدا پهلوئن، ظاهري ۽ ٻاهرين رشتن سان هوندو آهي، جڎهن ته  محسوساتي علم جو تعلق شين جي
دنيا ۾ موجود داخلي تضادن کي ظاهر آسپاس شين جي كليت، ماهيت ۽ اندروني رشتن تائين پهچڻ ۽  علم

جي ارتقا جو، ان جي  دنيا آس پاسلڳائي ٿو ۽ اهڑي طرح  )Big stride(ڇالنگ  وال هك وڏكرڻ 
  .آهي ۾ قادر هوندوبار کان احاطو كرڻ كليت ۾، ان جي تمام پهلوئن جي داخلي رشتن جي اعت

نظريو جدلياتي ماديت، جنهن جو بنياد عمل تي آهي ۽ جيكو هي جو  عملعلم جي ارتقا جي 
به كنهن  کان پهرين كڎهن اڀرڻطرف وڌي ٿو، ماركسزم جي گهٹ گهرائي کان وڌيك گهرائي جي 

 ۽ جدليات تمادي، کي صحيح طرح حل كيوهن مسئلي  ڀيروماركسي ماديت پهريون . تخليق نه كيو هو
هي اهڑي حركت آهي جنهن جي  .يگهرائي جي طرف حركت پزير ٿئي ٿ ادراڪته  ڏيکارين ٿا هي ئيٻ

 دهرائجڻ ستقلهد جي پيچيده عمل ۽ هن عمل جي مطبقاتي جدوج پنهنجي پيداوار ۽ انسانذريعي سماج ۾ 
فطرت جو ، وماد”لينن چيو آهي ته . كندو آهي دوران محسوساتي علم کان منطقي علم جي طرف ترقيجي 

صحيح، ضروري ( تجريدون ۽ ان قسم جي ٻين شين جي تجريد، مختصر هي ته سڀ سائنسي )Value(، قدر قانون
  iv٭“.كن ٿاگھري، سچي ۽ مكمل عكاسي تمام  جيفطرت ) ۽ نه كي اجايو

مرحلو پنهنجي پنهنجي  نهر ٻيوجو عمل  ادراڪ واريليننزم جو موقف هي آهي ته ـ  ماركسزم
ن مرحلي ۾ ئيعلم كري ٿو ۽ مٿ تصوراتيجو اظهار بطور نن مرحلي ۾ علم پنهئيهيٺ. خصوصيات رکي ٿو

۽ علم  خيالي .مرحال آهنعمل جا مربوط  يج ادراڪپر ٻئي ، علم كري ٿو منطقيهو پنهنجو اظهار بطور 
 ملعلم خاصيتي اعتبار کان هكٻئي کان مختلف آهن پر هكٻئي کان التعلق ناهن هوندا، اهي ع منطقي

 تصور جوهي ثابت كري ٿو ته جنهن شي  لماسان جو ع. ك ٻئي سان منسلك آهنجي بنياد تي ه
فقط انهي کي ۾ اچي وڃي ٿي،  هسمجھكا شي ته جي اهو۾ نٿي اچي ۽  هسمجھ جلديكيو ويندو آهي اها 

ئي  فقط نظريوجو مسئلو حل كري ٿو،  لقائنصرف  خيال. كري سگھبو آهي تصورگھڻو گھرائي سان 
 كھڑي به طرحانھن ٻنھي مسئلن کي عمل کان جدا كري . ماهيت جي مسئلي کي حل كري سگھي ٿو

جي باري ۾ ڄاڻڻ چاھي ٿو، ان ال هن وٽ ٻيو كو  كنھن شي ماڻهوجيكو . سگھجي نٿو كري حل
جاگيرداري سماج ). عمل كري(رستو ناهي سوا ان شي سان رابطو كرڻ جي، يعني ان جي ماحول ۾ رهي 

ته ان وقت تائين  اكاڻناممكن هو، ڇ علم حاصل كرڻ۾ سرمائيداري سماج جي قانونن جو پھريائين 
ماركسزم صرف سرمائيداري . ئيه جي کوٽهن جي متعلق عمل  ۽ سرمائيداري معرض وجود ۾ نه آئي هئي

 هكجھ جيي دور ۾ ماركس کي سامراج جي دور بي قيد سرمائيداري ج. سماج جي پيداوار ٿي سگھيو ٿي
ڇو ته ان وقت تائين سامراج جيكو سرمائيداري  و ٿيٿي سگھيانونن بابت پهريان ئي ٺوس علم نمخصوص ق

فقط لينن ۽ اسٹالن ئي ان . ئيه جي کوٽ لمجود ۾ نه آيو هيو ۽ ان بابت عض ومعر جو آخري مرحلو آهي
تشكيل ڏيڻ ال  ماركس، اينجلس، لينن ۽ اسٹالن پنهنجن نظرين کي .فرض کي پنهنجي ذمي وٺي سگھيا ٿي

، بنيادي طور تي انھي سبب كامياب ٿيا هئا جو انهن پنھنجي پنھنجي دور ڇڎي كري يپنهنجي ذهانت ک
ان شرط کان سوا ذهين کان ذھين  .اتي جدوجھد ۽ سائنسي تجربن ۾ پاڻ خود عملي حصو ورتو هيوجي طبق

عالِم پنهنجي گھر کان ٻاهر قدم رکڻ کان سوا هن وسيع ”هي چوڻي ته . شخص به كامياب نٿي ٿي سگھيو
يكناالجي هئي جڎهن ٹ ههك کوکلي ڳالھ صرفن زماني ۾ ا، “سڀني معاملن کان واقف هجي ٿو دنيا جي

رار ڏيئي كٹيكناالجي جي موجودھ دور ۾ درست جيتوڻيك اهو قول هن ترقي يافته . ترقي نه كئي هئي
ل ۾ سگهجي ٿو، جڎهن ته حقيقي ذاتي علم فقط انھن ماڻهن کي حاصل ٿيندو آهي جيكي وسيع دنيا ۾ عم

جو علم تحريري ۽ پنھنجي عمل جي ذريعي علم حاصل كن ٿا ۽ انهن  حصو وٺن ٿا ۽ جڎهن اهي ماڻهو
ٹيكنيكي ذريعن مان كنهن عالم تائين پهچي ٿو، تڎهن ئي اهو ممكن هوندو آهي ته هو اڻسڌي طرح 

جيكڎهن توهان كنھن شي يا كنهن هك قسم . “دنيا جي سمورن معاملن کان واقف ٿئي ٿو وسيع هن”
قت کي تبديل ه توهان کي حقيجي شين جي علم کي سڌو سنئون حاصل كرڻ جا خواهشمند آهيو ت

۾ ن شي يا كنهن قسم جي شين جي علم کي تبديل كرڻ جي ال بذات خود عملي جدوجهد اكرڻ، 
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سان رابطو  مظهرنن شي يا ان قسم جي شين جي توهان ائي حصو وٺڻو پوندو، ڇو جو فقط انهي طريقي سان 
ت كرڻ جي ذريعي رکي سگھو ٿا، صرف حقيقت کي تبديل كرڻ جي عملي جدوجهد ۾ بذات خود شرك

. سگهو ٿا ۽ انهن کي سمجهي سگهو ٿا آڻيشين جي ماهيت کي منظر عام تي ئي توهان ان شي يا ان قسم جي 
ڄاڻي واڻي  جيتوڻيك كجھه ماڻهو ،اهو ئي علم جو رستو آهي جنهن تي هر شخص واقعي سفر كري ٿو

يا ۾ سڀ کا ن بيهودو دن. ي هن جي برعكس دليل پيش كندا آهنرپيش كٹوڙي مروڙي  مامرن کي
 تشدان علم جي مٻڌل ڳالهين  يآهي جيكو هيڎانهن هوڏانهن ج“ كل عالم”اهو  )Ridiculous(شخص 

ي ٿئي ٿ واضعڳالهه هن مان صرف هك . هيآ“ رحب عالم”ئي كري ٿو ته هو  يحاصل كري ٿو ۽ پو دعو
هن ۾ كنهن به قسم جي بد  علم هك سائنس آهي ۽. انداز ٺيك طريقي وارو ناهي جو ۽ اها هي ته هن

ي برعكس آهي اها ديانت ۽ ع، جنهن شي جي ضرورت آهي اها قطديانتي ۽ غرور جي گنجائش ناهي
۾ حصو  لمان کي حقيقت کي تبديل كرڻ واري عجيكڎهن توهان علم چاهيو ٿا ته توه. انكساري آهي

کائي هن کي  توهان کي بذات خودچاهيو ٿا ته جو ذائقو معلوم كرڻ  ناشپتيجيكڎهن توهان . وٺڻو پوندو
جيكڎهن توهان ايٹم بم جي بناوٽ ۽ انجي خاصيتن کي ڄاڻڻ چاهيو ٿا ته توهان ايٹم . تبديل كرڻو پوندو

جيكڎهن توهان انقالب جو نظريو ۽ طريقو . جي حالت تبديل كرڻ ال طبعي ۽ كيميائي تجربا كرڻا پوندا
. اٿ ينمان پيدا ٿ تجربي ريت سڌيحقيقي علم سڀئي . ڻو پوندوي انقالب ۾ حصو وٺڄاڻڻ چاهيو ٿا ته توهان ک

گهڻي ڀاڱي علم کي  حقيقت اها آهي ته اسان. ي سگھيليكن انسان هر شي جو تجربو سڌو سنئون نٿو كر
ابن ڏاڏن اسان جي . ن ئي آهيئيا ي سڀئي ڄاڻزماني ۽ ٻاهرين ملكن ج گذريل اڻسڌي طرح حاصل ٿئي ٿو،

)Ancestors( ۽ يندو آهيو يا ٿيسنئون تجربي مان حاصل ٿيندو ه ر ملكين کي هي علم سڌوغي ۽ ،
انهن جي سڌي سنئين ۽ جيكڎهن  حاصل ٿيو هوندو يا ٿئي پيوتجربي مان سڌي سنئين  انهن کيجيكڎهن 

پورو كيو ويو هو يا رط کي، جنهن جو ذكر لينن كيو آهي، جي ش “سائنسي تجريد”تجربي جي دوران 
ي ويئي آهي عكاسي كئي ويئي هئي يا كئحقيقت جي سائنسي طريقي سان معروضي  ۽كيو ويو آهي 

تنهن كري انسان . نٿو كري سگھجيٻي صورت ۾ ان تي اعتماد هوندو آهي،  اعتماد ته پو اهو علم قابل
، ٻيو اهو حاصل ٿئي ٿوهك اهو جيكو سڌو سنئون تجربي مان فقط ٻن حصن تي مشتمل آهي، جو علم 
سڌو سنئون آهي اهو ٻين منهنجي ال جيكو تجربو بلكه . حاصل ٿئي ٿو طرح تجربي مان ڻسڌيجيكو ا

سڌي كنهن به قسم جي علم کي ته مجموعي حيثيت کان ڏٺو وڃي  تنهن كري. ماڻهن ال اڻسڌو آهي
جي ذريعي معروضي  نان جي جسماني حواسسڀ علم  انسان جو. سنئين تجربي کان جدا نٿو كيو وڃي

كري ٿو، اهو سڌو سنئون کان انكار خيال جيكو شخص اھڑي . مان حاصل ٿئي ٿو تصورا جي دنيخارجي 
 ذاتي شركت کان انكار كري ٿو۾ واري عمل يا حقيقت کي تبديل كرڻ تجربي کان انكار ٿو كري 

چين جي هك پراڻي چوڻي . مذاق آهيهك “ لك عالم”اهو ئي سبب آهي جو . اهو ماديت پسند نه آهي
“ کي كيئن پكڑي سگھو ٿا؟ )Tiger cubs(ر جي ڏر ۾ داخل ٿيڻ کان سوا توهان شير جي ٻچن شي”آهي ته 

عمل کان الڳ رهي . ٿي ٿئي سچيعلم تي به  ي ۽ نظرييٿئي ٿ به سچيهي كھاوت انسان جي عمل تي 
  .كري كو به علم حاصل نٿو ٿي سگھي

دلياتي ماديت ج ادراڪپيدا ٿيل بنياد تي حقيقت کي تبديل كرڻ واراي عمل جي   
جي وضاحت جي ال اختيار كرڻ جي حركت بتدريج گھرائي جي  ادراڪحركت جي وضاحت ال، يعني 

  .مثال هيٺ ڏجن ٿاٺوس وڌيك  هكجھ

پاڻمرادو جدوجھد جي دور ۾ ۽ مشينن جا پرزا پرزا كرڻ ، يعني ۾پنهجي عمل جي پھرئين مرحلي 
فقط  هن، مرحلي ۾ هيو تصوراتيجي  ط ادراڪفقپنهنجي علم ۾ سرمائيداري سماج بابت پورهيت 

بذات ”پورھيت ان وقت تائين . هيو رشتن کي ڄاتوپھلوئن ۽ ان جي خارجي  هسرمائيداري جي ظاهري كجھ
سياسي منظم اقتصادي ۽ شعوري ۽ ، يعني هو پنهنجي عمل جي ٻئين مرحلي ۾پر جڎهن . هيو“ خود طبقو

سماجي طبقن جي وچ ۾ استحصالي ، اري سماج جي ماھيتسرمائيد تهجدوجھد واري مرحلي ۾ داخل ٿيو 
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 خود پنهنجي عمل ۽ ڊگھي۽ هن کي اهو علم ؛ جي قابل ٿيوخود پنهنجي تاريخي فرض کي سمجھڻ رشتن ۽ 
سائنسي هر طرح جي کي انهي تجربي ، كارل ماركس ۽ اينجلس ي حاصل ٿيودوجھد جي تجربي مان ئج

و ئي انهي کان پ. تشكيل ڏنو ماركسزم جي نظريي کيال  تعليمجي  پورهيتنطريقي سان غور كري 
  . ٿيو پورهيت هك بذات خود طبقو

سطحي، پهريون مرحلو . ي طرح حاصل ٿيواهڑعلم يت جي باري ۾ چيني عوام کي به سامراج
ِي هو توان ۽آسماني سلطنت تائپنگ ، جنهن جو اظهار علم جو هيو تصوراتي بال جهڑين  )Yi Ho Tuan( ا

ئي ٿي ۾ ٻئين مرحلي فقط  هاها ڳالھ. جدوجھد جي شكل ۾ ٿيو هيوسڀني غير ملكين جي خالف  امتياز
۽ ان تضادن ان وقت انهن سامراج جي داخلي ۽ خارجي . ته چيني عوام عقلي علم جي مرحلي ۾ پهتي

 وركمپراڊبڻائڻ ال ڦر لٹ جو شكار سامراج چيني عوام کي ظلم و ستم ۽ سمجھيو ته  حقيقت کي
)Comprador(  واري  1919ئي م 4هن علم جي ابتدا . ڳٺ جوڙ كري ڇڎيو هيوسان جاگيردار طبقن ۽

  .تحريك جي لڳ ڀڳ ٿي

جنگ جي اڳواڻي جيكي  جيكڎهن اهي ماڻهو. هاڻي اچو ته جنگ جي متعلق غور ويچار كريون
اسان جي  جيئن( ته اهي ابتدائي مرحلي ۾ كنهن مخصوص جنگنٿا رکن كن ٿا، جنگ جو كو به تجربو 

کي نٿا  جي رهنمائي كرڻ وارن پيچيدھ قانونن) جي جنگ )Agrarian(گذريل ڏهن سالن جي انقالب ايراضي 
ان کان به وڌيك اهو ، حاصل ٿيندووڙهڻ جو ڏاڍو تجربو شروعاتي مرحلي ۾ انهن کي صرف . سمجھي سگھن

يل ايل لڑايون ۽ خاص طور تي هارٹک( پر اهو تجربو. ڻو پوندون کي منهن ڏيشكست كيترين ئي ته انهن کي
مخصوص جنگ جي  هيانيعني  مزاج،پوري جنگ جي بڻائي ڇڎي ٿو ته اهي ن قابل انهن کي ا) لڑاين جو تجربو

اعتماد سان  ۽ اهڑي طرح جنگ ۾ تدبيرن کي سمجهن،ان جي حكمت عملي ۽ قانونن کي سمجھن، 
حوالي كئي كار شخص جي تجربيكنهن ناجنگ جي كمان جيكڎهن اهڑي موقعي تي  .رهنمائي كن

جنگ جي حقيقي ) تجربو حاصل كرڻ کان پو(کي منهن ڏيڻ کان پو شكستن  كيترينبه ته هو وڃي 
   .قانونن کي سمجهي ويندو

كندو آهي ته  محسوس ٻكهکي قبول كرڻ ۾ كنهن ذميواري جڎهن كو كامريڈ 
ن ناهي ته مان هن كم کي سرانجام ڏئي سگهان مونکي يقي”ندا آهن ته اكثر هن قسم جا جمال ٻڌڻ ۾ مل

ن کا ۽ حاالت موادان كم جي  هوانكري جو  هو اهڑي بي يقيني واري قيفيت ۾ ڇو مبتال ٿيندو آهي ؟ “.ٿو
ي قسم جي كمن سان تمام ٿورو هن اهڑجو  هوندو آهي ان جو سبب اهواقائدي طور اڻواقف هوندو آهي يا ب

ن كم جي متعلق قانون هن جي علم کان هتنهن كري  .بطو نه ٿيندو آهيبلكل به را رابطو ٿيندو آهي يا
 وڌيكپنهنجي پاڻ ۾ هو ۽ حالتن جو تفصيلي جائزو وٺڻ کان پو ئي هن كم جي نوعيت . ٻاهر هوندا آهن

وقت  هجيكڎهن هو ان كم ۾ كجھ. كندوخوشي سان کي كم  انمحسوس كندو ۽ اعتماد 
جي معاملن كشادي ذهن سان جيكو هو اهڑو شخص آهي كڎهن ۽ تجربو حاصل كندو ۽ جي گذاريندو

سطحي هك طرفو ۽  موضوعي، مسئلن جوجيكو ۽ هو اهڑو شخص نه آهي آهي  كرڻ تي امادهڑتال پجاچ 
۽ يئن سر انجام ڏجي، ان كم کي كته  ته هو خودبخود اهو نتيجو اخذ كر ي سگھي ٿو، لڳائي ٿواندازو 

مسئلن جو موضوعي، جيكي  صرف اهي ماڻهو. جرئتمندي سان كري سگھندووڌيك هو اهڑي طرح 
 هن جي تاريخ ۽يعني ان(مكمل ، شين کي وٺڻ کانسواهك طرفو ۽ سطحي اندازو لڳائين ٿا، حالتن جو جائزو 

۽  فطرتيعني انهن جي (شين جي ماهيت جاچڻ کان سوا ۽ ) مجموعي حيثيت ۾ موجودھ كيفيت کي
موقعي تي پهچڻ شرط ئي خودرائي سان کي سمجهڻ کانسوا،  )اندروني تعلق  سانهك شي جو ٻي شي

  . يقينن منهن ڀر زمين تي كرندا آهناهڑا ماڻهو . حكم يا هدايتون جاري كندا

هي آهي ته جي تدريجي عمل ۾ پهريون قدم  ادراڪواضع ٿي وڃي ٿي ته  هاهڑي طرح اها ڳالھ
 تصورهي آهي ته ٻيون مرحلو . مرحلو آهي اروو تصورهي كيو وڃي،  جي شين سان رابطو پيداخارجي دنيا 
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، فيصلي ۽ نتيجي هي تصوروڃي،  ماليوتركيب جي ذريعي نئين سر مان حاصل ٿيل معلومات کي ترتيب ۽ 
 بڻجيبنياد كرڻ جو قائم ان وقت صحيح تصور ۽ نظريا معلومات  مان حاصل ٿيل تصور. جو مرحلو آهي

  .)نه هجي خيالي(حقيقت سان مطابقت رکندي هجي ۽  )متفرق نه هجي(ع ۽ جامع هجي جڎهن هو وسيسگھي ٿي 

هتي ، جنهن جو ذكر مٿي كيو ويو آهيپهريون، . ن تي زور ڏيڻ ضروري آهيقطنهتي ٻن اهم 
سمجھي  اهوجيكو شخص . علم تي هوندو آهي تصوراتيعقلي علم جو انحصار دهرائڻ گھرجي، اهو هي ته 

اهو خيال پرست علم مان حاصل كيو وڃي،  تصوراتياهو اهو ضروي ناهي ته ي ال ته عقلي علم جٿو 
کي جيكو صرف عقليت جي حقيقت آهي  فكر عقليت پسند هك مكتب ۾فلسفي جي تاريخ  .آهي

، هن مڃي ٿواعتماد  کي قابل عقليت صرفتسليم كري ٿو ۽ تجربي جي حقيقت کي تسليم نٿو كري اهو 
ي غلطي جو ج كرڻهيٺ و ابتحقيقتن کي هي مكتب فكر . اعتماد ناهي و قابلتجرب تصوراتيجي ويجھو 

مان اخذ كيو ويندو  احساسي تصورنجو اهو آهي قابل اعتماد فقط ان كري  عقلي علم. تكب ٿئي ٿورم
جنهن جهڑو اهڑي وڻ هجي،  نه )ذريعو( منهن كوهوندو جنهن جو  جهڑوهي اهڑي پاڻي ٻي صورت ۾ ، آهي

. هوندو ناقابل اعتماد۽  )Self-engendered( ٺاهيل خود پنهنجوهي موضوعي، هجي، جي كا پاڙ نه 
اسان . تجربو اولين حيثيت رکي ٿو تصوراتيتعلق آهي، تدريجي عمل جي ترتيب جو جي  ادراڪجيستائين 

سماجي صرف  جوزور ڏيون ٿا كري  تي فقط انهيسماجي عمل جي اهميت جي تدريجي عمل ۾  ادراڪ
دنيا مان  خارجيمعروضي انسان بنياد تي  صرف انهي۽ نساني علم کي جنم ڏئي سگھي ٿو اعمل ئي 

پنهنجون اکيون بند كري جيكو شخص . كري سگهي ٿو جي شروعاتتجربي جي حاصالت  تصوراتي
اهو كو به علم ٿي رهي، سان بلكل التعلق  معروضي خارجي دنيا۽  ڇڎيوجھي  هكپھكنن ۾ ڇڎي، 

   .جي ماديت آهي ئي علم نظريي هي. علم جي ابتدا تجربي مان شروع ٿيندي آهي. يحاصل نٿو كري سگھ

مرحلي  تصوراتيکي علم علم ۾ گھرائي پيدا كرڻ جي ضرورت آهي، يعني هي آهي ته  نقطوٻيو 
هي خيال كرڻ  .هي نظريو علم جي جدليات آهي. عقلي مرحلي تائين پهچائڻ جي ضرورت آهيمان 

مرحلي ۾  تصوراتييعني ن مرحلي ئيعلم هيٺجي برابر هوندو ته لطي کي دهرائڻ جي تاريخي غ“ تجربيت”
اعتماد نٿو كري ۽ عقلي علم تي علم ئي قابل اعتماد آهي  تصوراتياهو ته صرف ۽ ركجي سگهي ٿو 

معروضي ٻاهرين دنيا هر هك جي محسوساتي ڄاڻ اهو نه سمجھڻ ۾ آهي ته غلطي جي هن نظريي  .سگھجي
جيكي نٿو كريان  هجي ڳالھ تتجربي خيال پرستمان هتي (ن جي عكاسي كري ٿي حقيقت هكجھجي 

فقط  هو، )ي ڇڎي ٿيتائين محدود كر )So-called introspection(مشاهدي  باطنيتجربي کي نام نھاد 
ان جي ماهيت جي عكاسي ۽  شين جي مكمل عكاسي نٿي كري، هوندي آهي سطحي۽  هك طرفي
عكاسي كرڻ ال، ان جي ماهيت جي عكاسي موعي طور تي ڀرپور مجكنهن شي جي  .نٿي كري
 قانونن جي مخصوص اندروني  ان۽ كرڻ ال فكر کي عمل ۾ اهو ضروري آهي ته جي عكاسي كرڻ ال

يو ك کي ڦٹو كوڙمرتب كيو وڃي، کي نئين سر جامع ڄاڻ وسيع ۽ مان حاصل ٿيل تصور  احساسيآڻي 
شي کان ٻي شي جي حق کي سنڀاليو وڃي، هك ترڪ كيو وڃي ۽  باطل کياصل کي رکيو وڃي، وڃي ۽ 
اهو . جو هك نظام قائم كري سگھجينظرين تصورن ۽ يو وڃي، ڇو ته اوڌڏانهن ظاهر کان باطن ۽ طرف 

مرتب كيل علم هن طرح جو . ڇال لڳايو وڃيجي طرف ضروري آهي ته محسوساتي علم کان عقلي علم 
تي عمل جي بنياد واقفيت جي تدريجي عمل ۾ ان جي بر عكس . تماد نٿو ٿئي۽ گھڻو ناقابل اعکوکلو گھڻو 

جي معروضي حقيقت اهو بقول لينن كيو ويندو آهي، نئين سر مرتب طريقي سان سائنسي  هجيكو كجھ
تجربي “ عملي ماڻهو”ا ان جي بر خالف بيهودكري ٿو گھڻي مكمل عكاسي ۽  گھڻي سچيگھڻي گھري، 

معروضي كنهن مكمل انهن جي نگاھ تنهن كري کي حقير سمجھن ٿا،  نظرييجي عزت كن ٿا ۽ 
انهن جي نظر ناهي هوندو ۽ رستو به واضع انهن جو كو احاطو نٿي كري سگھي، تدريجي عمل سان گڎ 

جھلكين مان ئي مطمئن حقيقت جي معمولي ۽ اهي وقتي كاميابين . ڏسڻ جي كابل نٿي رهيگھڻو پري 
  .انقالب جي رهنمائي كن ته هو ان کي انڌي غار ۾ وٺي ويندا ڻهواهڑا ماجيكڎهن . ٿي وڃن ٿا
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محسوساتي علم کي عقلي علم ۾ تبديل ۽  محسوساتي علم تي هوندو آهيعقلي علم جو انحصار 
علم جي “ عقليت”فلسفي ۾ نه . هي جدلياتي ماديت جي علم جو نظريو آهيضروري هوندو آهي، كرڻ 

هر ٻئي مكتبي فكر ۾ جيتوڻيك ، “تجربيت”سگھي ٿي ۽ نه  کي سمجهيتاريخي يا جدلياتي نوعيت 
تجربيت مان آهي، تصوري عقليت ۽ منهنجي مراد مادي عقليت ۽ (د آهي جو هك هك پهلو موجوصداقت 

محسوساتي کان عقلي . غلطي تي آهنٻئي جي سلسلي ۾ مجموعي نظريي علم ، پر بحيثيت )تجربيت مان نه
به صحيح  بابت لم، واقفيت جي كنهن معمولي تدريجي عملع جي حركتماديت جي طرف جدلياتي 

جي باري ۾ واقفيت جي كنهن وڏي تدريجي عمل ۽  )شي يا كم کي ڄاڻڻمثال طور كنهن هك (آهي 
   ).مثال طور كنهن مكمل سماج يا كنهن انقالب کي ڄاڻڻ(به صحيح آهي 

جي حركت يت جدلياتي مادجيكڎهن . ختم نٿي ٿئيكري علم جي حركت پر هتي پهچي 
جيستائين ماركسي فلسفي جو ۽ . اڌ مسئلو حل ٿيندوته صرف اچي ركجي وڃي عقلي علم تائين  علم

معروضي دنيا جي جي ويجھو ماركسي فلسفي . ٿيندوصو به نسبتا گھٹ اهميت جو ، هي اڌ حتعلق آهي
ته  اهوبلكه هي، سڀ کان اهم مسئلو ناان جي تشريح كرڻ جي قابل ٿيڻ اهڑي طرح ۽ قانونن کي سمجھڻ 

ماركسي نقطي  .كيو وڃي الڳوکي جي علم قانونن معروضي رڻ ال گڎ تبديل كسان دنيا کي سرگرمي 
هوندو آهي ته پوري طرح جي ان بيان ۾ لينن جي اهميت جو اظهار  ان۽ اهم هوندو آهي نظر کان نظريو 

فقط تي جي اهميت  ينظرياركسزم مپر  v*“.نٿي ٿي سگھيابه انقالبي تحريك كانقالبي نظريي جي بغير ”
جيكڎهن اسان وٽ كو به . هنمائي كري سگھي ٿوته هي عمل جي رور ڏئي ٿو زانهي كري  ئي فقط

ان کي كاغذي خاني ۾ رکي ان جي متعلق زباني جمع خرچ كندا رهون، ، پر اسان فقط صحيح نظريو هجي
كنهن به سٺو ڇو نه هجي،  به و كيترواهان نظريي جي، خواھ ته يون رنه كعمل  طابقانجي مڇڎيون ۽ 

علم جيكو عمل جي ذريعي حاصل  نظرياتيعمل سان هوندي آهي ۽ علم جي ابتدا . اهميت جو نه رهندو
پنهنجو پاڻ کي نه فقط جو عملي كم علم  .گھرجي واپس اچڻضرور جي طرف عمل  اهو پو، ٿيندو آهي

هن  ــ آهي هاهم ڳالھ۽ هي وڌيك  ــ پر ،دو آهيڇال ۾ ظاهر كنعملي ڏانهن علم مان عقلي علم  خيالي
جنهن علم . ظاهر كرڻو آهي۾  ڇالنگجي طرف انقالبي عمل الزمي عقلي علم مان پنهنجو پاڻ کي کي 
ديل كرڻ واري عمل جي طرف دنيا کي تبان جو رخ حاصل هجي،  هسمجھي جذريعي دنيا جي قانونن جي 

انقالبي قومي جدوجهد جي انقالبي طبقاتي جدوجهد ۽ ي عمل، پيداوار جنئين سر موڙڻ گھرجي، ان علم کي 
ڏيڻ جو تدريجي عمل ترقي ۽ پرکڻ کي هي نظريي . گهرجي كرڻ الڳو سائنسي تجربي جي عمل ۾۽  عمل
علم  مان عقلي خياليمٿي ذكر كيل . جي مكمل تدريجي عمل جو تسلسل آهي ادراڪهي ، آهي

پوري طرح کي ٿو يا نه، رمعروضي حقيقت سان مطابقت ظريو ن هي مسئلو ته خواهجي دوران حركت ڏانهن 
عقلي هي آهي ته حل كرڻ جو واحد طريقو پوري طرح هن مسئلي کي . ي ٿوحل نه ٿيندو ۽ نه ئي ٿي سگھ

هن سان ڏٺو وڃي ته ۽ كيو وڃي  الڳو عمل تينظريي کي سماجي عمل جي طرف موڙيو وڃي، جو رخ علم 
ان ، كيو وڃي ٿونظرين کي صحيح تصور  جي گھڻنسائنس  فطرتي .ا نهي ٿئي ٿيجي تكميل گھربل مقصد 

ان وقت ان کي صحيح تصور تڎهن  يوه بنياد وڌو ان جوسائنسدانن  فطرتيته صرف اهو نه آهي جو سبب 
اهڑي . ٿي چكي آهيسائنسي عمل جي دوران ان جي تصديق هي آهي ته ان جو سبب  پركيو ويو هيو، 

نه آهي ته جڎهن  اهوصرف ته ان جو سبب کي صحيح تصور كيو وڃي ٿو م لينن ازـ ـماركسزم طرح 
هن کي صحيح  ان وقتهيو ته ان کي تشكيل ڏنو سان سائنسي طريقي ۽ اسٹالن ، اينجلس، لينن ماركس

انقالبي قومي طبقاتي جدوجھد ۽ انقالبي پو واري ان جو سبب هي آهي ته  بلكه وو هتصور كيو وي
 ڇو تهعالمگير سچائي آهي جدلياتي ماديت . ٿي چكي آهيان جي تصديق ران جي عمل جي دوجدوجھد 

اسان کي انساني علم جي تاريخ . نٿو رهي سگهيکان ٻاهر ان جي حدن كو به شخص عمل جي ميدان ۾ 
عملي نامكمليت جو تدارڪ هي هك ۽ نامكمل هوندي آهي جي سچائي  ن نظرينگھڻته ٻڌائي ٿي 

 هنانئي کان پو تي پرکڻ عمل جي كسوٹي ۽ هوندا آهن غلط نظريا ترائي كي. آزمائش سان هوندو آهي
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ندگي ز”ته اهو ئي سبب آهي عمل سچائي جي كسوٹي آهي ۽ انهي كري . ٿيندو آهيجي غلطين جو ازالو 
اسٹالن . vi*“حاصل هئڻ گھرجياولين ۽ بنيادي حيثيت ، عمل جي نقطه نظر کي نظريي علم ۾ جي نقطي نظر

بلكل ٿي وڃي ٿو، ته اهو بي مقصد سان نه هجي عمل انقالبي نظريي جو تعلق جيكڎهن ”آهي، بهتر چيو 
  vii*“.ماريندو رهندو )Gropes( وراڙيونهٿ۾ ته عمل انڌيري  جي روشني نه هجيانقالبي نظريي جيئن  نئيا

جو اسان  ٿي وڃي ٿي؟ پوري حركتهتي علم جي ته ڇا ي تي پهچون ٿا، نقطاسان هن جڎهن 
معروضي تدريجي كنهن مخصوص جڎهن سماج جا فرد . ٿي يئٿ نه به ۽ پئيبه  ٿئي پوريهي آهي ته جواب 
تدريجي عمل  هن معرضمرحلي ۾ مخصوص جي ارتقا جي كنهن ) خواھ اهو فطري هجي يا سماجي(عمل 

۽ عمل جي عكس تدريجي تي معروضي ذهنن پنهنجي ته هو  عمل پيرا هوندا آهنجي ال کي تبديل كرڻ 
۾ مرحلي مان عقلي کي محسوساتي پنهنجي علم تي  دايجي بنكردار ادا كرڻ موثر شعوري نهنجي پ

هن تي جيكي عمومي طور  كري سگھن ٿااهڑا خيال، نظريا، منصوبا يا پروگرام مرتب ۽ پهچائي سگھن ٿا، 
کي پروگرامن يا نظرين، منصوبن انهن خيالن، پو هو سان مطابقت رکن ٿا، عمل جي قانونن تدريجي معروضي 

حاصل مقصد گھربل هو اهڑي طرح ۽ جيكڎهن عمل درآمد ۾ آڻين ٿا، انهي معروضي تدريجي عمل ۾ 
پهريان کان واضع كيل خيالن، نظرين، هو انهن کي تدريجي عمل جي دوران جيكڎهن يعني كري سگهيا، 

هي سمجهي سگهيا ته  وجھييا عمومي طور تي  وجهي سگھياپروگرامن کي حقيقت جي سانچي ۾ منصوبن يا 
طور  مثال. مكمل ٿي ويئي آهيتائين علم جي حركت عمل جي حد ن مخصوص تدريجي ته اسگهجي ٿو 

جي تكميل، كنهن انجنيئرنگ جي منصوبي عمل جي دوران جي تدريجي كرڻ کي تبديل فطرت 
بديل يا فصل جي كٹائي، يا سماج کي تكنهن اوزار جي تياري جي تصديق، كنهن سائنسي مفروضي 
يا كنهن كنهن هڑتال جي كاميابي، كنهن جنگ ۾ كاميابي جي دوران، كرڻ واري تدريجي عمل 

. ونٿي جي تكميل سمجهي سگھجنگھربل مقصد هي سڀ شيون تعليمي منصوبي جي تكميل کي وٺجي، 
كرڻ يا سماج کي تبديل فطرت کي تبديل كرڻ جي عمل جي دوران ته ايندو آهي عام طور تي ڏسڻ ۾ پر 
ئي پورا ٿيندا  ورليكنهن تبديلي جي بغير منصوبا يا پروگرام ، خيال، نظريا ابتدائي جاماڻهن دوران  لعم جي
، اهي اكثر هوندا آهنكرڻ ۾ مصروف کي تبديل حقيقت  جيكي ماڻهوهي آهي ته هي جو سبب ان. آهن

خود لتن، بلكه حا ي ۽ ٹيكنيكلموجوده سائنساهي نه صرف جا پابند هوندا آهن، كيترين ئي حدن 
معروضي تدريجي (جي حدن ۾ قيد هوندا آهن ان تدريجي عمل جي اظهار معروضي تدريجي عمل جي ارتقا ۽ 

اهڑي صورت ۾  .)شاف نه كيو ويو آهيپوري طرح انكان جي ماهيت جو اڃان تائين عمل جي پهلوئن ۽ 
 عمومييا پروگرامن ۾  خيالن، نظرين، منصوبن كريي حالتون پيش اچڻ جغير متوقع عمل جي دوران 
ته ن به هوندو آهي ئياهو چوڻ ا. كلي طور تبديلي كرڻي پوندي آهيوقتن ۾  هكجھجزوي طور تي ۽ 

 ۽پروگرام جزوي طور تي يا كل جا كل حقيقت سان مطابقت نه رکندا آهن ابتدائي خيال، نظريا، منصوبا يا 
وري وري ناكامين کي منهن ڏيڻو تي  كيترن وقتن. جزوي طور تي يا كلي طور تي غلط هندا آهن اهي

تدريجي عمل جي معروضي ۽ اصالح ٿي سگھي ٿي علم جي غلطين جي تڎهن وڃي كٿي پوندو آهي، 
۾ تبديل كري سگھجي موضوعي کي معروضي ۽ اهڑي طرح ي ٿي جسگھ سان مطابقت پيدا كريقانونن 

خواه اهو ڎهن اهو مقام اچي وڃي، ج. سگھجن ٿا ڳولي نتيجامتوقع عمل جي دوران  يا ٻين لفظن ۾، ٿو
جي كنهن مخصوص مرحلي ۾ تدريجي عمل جي ارتقا معروضي ته كنهن مخصوص كهڑي طرح اچي، 

  .تصور كري سگھجي ٿوجي حركت کي مكمل انساني علم هن معروضي تدريجي عمل جي باري ۾ 

ناهي ل انساني علم جي حركت مكمترقي جو تعلق آهي، جيستائين تدريجي عمل جي بهرحال، 
 سبب واريكشمكش پنهنجي اندورني تضاد ۽ سماجي، اهو فطري هجي يا خواه تدريجي عمل، هر . ٿيندي

اڳيان وڌڻ ۽ ترقي انهي سان گڎ  کي بهلم جي حركت عانساني ، اڳيان وڌي ۽ ترقي كري ٿو كري جي
 ن بههجڎ قتان وسچن انقالبي اڳواڻن کي نه صرف جتي سماجي تحريكن جو تعلق آهي، . كرڻ گھرجي
هجڻ وي ته انهن جي اطالح كرڻ ۾ ماهر غلطين جي خبر پ، نظرين، منصوبن يا پروگرامن ۾ پنهنجي خيالن
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ارتقا معروضي تدريجي عمل ترقي كري بلكه جڎهن كو مخصوص  جيئن مٿي ٻڌايو ويو آهي،گهرجي، 
جي ساٿين ني انقالبي سڀپنهنجن پنهنجي ۽ ان سان گڎ ۾ داخل ٿي وڃي ته جي هك مرحلي مان ٻئي مرحلي 

کي يقيني بنائڻ  هيعني هن کي ان ڳالھ، ۽ تبديل كرڻ ۾ به ماهر هجڻ گهرجيکي ترقي ڏيڻ  علمموضوعي 
 .نئين تبديلين سان مطابقت رکن جي صورتحال پروگرامعملي  ۽ نوان نوان انقالبي فرضمجوزه ته گهرجي 

تبديل ٿيل جي علم ۾ انقالبين جيكڎهن . ي سان تبديل ٿيندي آهيصورتحال ڏاڍي تيزانقالبي دور ۾ 
جي منزل تائين نٿا پهچائي هو انقالب کي فتح گھڻي تيزي سان تبديلي واقع نه ٿيندي، ته جي مطابق صورتحال 

  .سگهن

ان جو سبب هي  آهي، فكر حقيقت جي پويان رهجي ويندوآهي ته ٿيندو  ايئن اكثرجيئن ته 
اهڑن انقالبي صفن ۾ اسان . سماجي حالتن جي پابند هوندي آهيجي واقفيت كيترن ئي ته انسان هوندو آهي 

اڳيان نٿو وڌي ۽ بدليل معروضي حالتن سان گڎ جن جو فكر آهيون جي خالف  )Die-hards(ماڻهن كٹر 
سمجھڻ کان قاصر  هھهي ڳال اهڑا ماڻهو. ندو آهيوجو مظهر هساڄي ڌر جي موقعي پرستي  کانتاريخي اعتبار 

انهن جو علم پر کي اڳيان وڌائي ڇڎيو آهي معروضي تدريجي عمل ن جي كشمكش ادته تضهوندا آهن 
انهن جي فكر جو . ماڻهن جي فكر جي اها خاصيت آهيسڀني كٹر . آهي تي ئي ركيلپراڻي مرحلي 

كاروان جي اڳواڻي نٿا جي هو اڳيان وڌي كري سماج ۽ سماجي عمل سان كو به تعلق ناهي هوندو 
وڃي هي گھڻو تيز كندا رهن ٿا ته  )Grumbling(يان ئي هلندا رهن ٿا، هي بڑبڑ پو هو پويان. كري سگھن

  .يا الٹي طرف موڙڻ جي كوشش كندا رهن ٿا۽ ان کي پوئتي گهلڻ رهيو آهي 

تدريجي معروضي جو فكر “ ماڻهنجي کاٻي ڌر ”. ونجي به خالف آهي ڄاڙي بازاسان کاٻي ڌر جي 
جي سچائي پنهنجي وهمن  هان ۾ كجھ. ان نكري وڃي ٿوکان اڳيجي مخصوص مرحلي جي ارتقا عمل 

بي سود كوشش كن اهڑو نصب العين حاصل كرڻ جي هك موجودھ حاالت ۾  ه۽ كجھسمجهن ٿا 
۽ عمل جي موجودھ هو عوام جي اكثريت . ممكن ٿي سگھي ٿوجنهن جو حصول مستقبل ۾ ئي ٿا 

  .خطره پسندي جو مظاهرو كن ٿا۾  پنهنجي فعلن۽  ني ڌار كن ٿاڇکان پنهنجي زماني جي حقيقتن 

جي معروضي موضوعي ۽ پسندي هي سڀ  خطراموقع پرستي ۽ ميكانكي ماديت، تصوريت ۽ 
. ٿيون نرک خاصيتون عدم مطابقت جون ۾ موجودعلم ۽ عمل جي وچ يگانيت ۽  موجود عدموچ ۾ 

انهن غلط ، وخاصيتون رکي ٿ جيكو سائنسي سماجي عمل جونلينن ازم جو نظريو علم ـ ماركسزم 
كائنات ته ماركسي هي تسليم كن ٿا . نٿو رهي سگھجي كرڻ کانسواجي سختي سان مخالفت نظرين 

۽ ، رکي ٿوحيثيت  جي ارتقا اضافيهر مخصوص تدريجي عمل ۾ عمومي تدريجي عمل ۽ جي ارتقا جي متعلق 
جي كنهن ارتقا  جيكنهن مخصوص تدريجي عمل ۾ جي اڻکٹ سلسلي  بنا تي قطعي سچائيانهي اهو 

جي  )Relative truth(سچائي اضافي فقط انساني علم ان تدريجي عمل جي باري ۾ ۾ مرحلي مخصوص 
معروضي  viii*.كري ٿو جي تشكيل قطعي سچائيسچاين جو مجموعي بي شمار اضافي . حيثيت رکي ٿو

جي حركت علم اهو حال انساني ۽ هوندو آهي سان ڀرپور كشمكش ارتقا تضادن ۽  تدريجي عمل جو
ٿي  منعكسانساني علم ۾ ون دير يا سوير حركتجدلياتي  جون سڀئيدنيا معروضي . جي ارتقا جو آهي

اهڑي ، المحدود آهيهليو وڃڻ جو تدريجي عمل ۽ نشونما پائڻ وجود ۾ اچڻ،  ،عمل ۾سماجي  .ونٿي سگهن
جيئن  .عمل المحدود ئي آهي ڻ جو تدريجيمعدوم ٿي وڃه وجود ۾ اچڻ، نشونما پائڻ ۽ بانساني علم ۾ طرح 
پروگرامن جي مطابق منصوبن يا خيالن، نظرين، کي مخصوص حقيقت جيكو معروضي انسان جو عمل جيئن 

گهري علم به حقيقت جي متعلق سان انسان جو معروضي انهي مناسبت ، اڳيان وڌي ٿو، كري ٿوتبديلي 
كڎهن ختم نه ٿيندو جو سلسلو ركت تغير جي ح۾ حقيقت جي دنيا معروضي . ندو آهييکان گهرو ٿي و

. المحدود آهيانجو سلسلو به سچائي جي واقفيت حاصل كري ٿو انسان عمل ذريعي اهڑي طرح ۽ آهي 
جو عمل دوران سچائي هو بلكه نه كيو آهي، جي سڄي ذخيري جو احاطو سچائي لينن ازم ماركسزم ـ 
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 ۽ موضوعي هي نتيجو اخذ كيو آهي ته اسان . مسلسل راهون کوليندو رهي ٿوعلم حاصل كرڻ ال
۽ اتحاد هئڻ گھرجي، ٺوس ۽ تاريخي جي وچ ۾ ڄاڻڻ ۽ كرڻ ، ۽ عمل جي وچ ۾ ينظريجي وچ ۾، معروضي 

ن جيكي ٺوس تاريخ سان خالف آهيو ا هجن يا ساڄي ڌر جاج “کاٻي ڌر” خواه اهااسان انهن سڀني نظرين جي، 
   .كن ٿا )Depart(انحراف 

ي تبديل كرڻ جي انک۽ سمجھڻ  نموني ي بهتردنيا کته تاريخ دور ۾  هموجودھ سماج جي ارتقا جي
دنيا کي تبديل كرڻ هي تدريجي عمل يعني  .آهيجي پارٹي تي عائد كئي  ان۽ ) ولتاريهرپ( داري پورهيتنزمي

اچي پهتو  هك تاريخي لمحي طور۽ چين ۾ دنيا ۾ ، ٿئي ٿوجنهن جو تعين سائنسي علم جي مطابق جو عمل 
مان چين هي لمحو دنيا ۽ . ملينٿو  مثال انساني تاريخ ۾ جوهي هك اهڑو عظيم لمحو آهي جنهن . آهي

تبديل كرڻ جو لمحو دنيا کي هك اهڑي روشن دنيا ۾ جو مكمل خاتمو كرڻ ۽  )Darkness(تاريكي 
ي جدوجهد جو دنيا کي تبديل كرڻ ج۽ انقالبي عوام پورهيت . جنهن جو پهريان كڎهن وجود نه هيوآهي، 

پنهنجي ان سان گڎوگڎ ۽ معروضي دنيا کي تبديل كرڻ : فرضن جي تكميل تي آهيجو انحصار هيٺ ڏنل 
موضوعي دنيا ۽ ۽ جي صالحيت کي تبديل كرڻ  پنهنجي ادراڪ ،به تبديلي پيدا كرڻموضوعي دنيا ۾ 

اڳ ۾ بديلي تسوويت يونين ۾ يعني جي هك حصي ڌرتي . رشتن کي تبديل كرڻمعروضي دنيا جي وچ ۾ 
چيني عوام به . هن تدريجي عمل کي اڳيان وڌائي رهيا آهنجي عوام تبديلي جي اتي . ئي اچي چكي آهي

جنهن معروضي دنيا کي تبديل . گذرندامستقبل ۾ تدريجي عمل مان گذري رهيا آهن يا تبديلي جي هن 
ٿيڻ ال ن ماڻهن کي تبديل اهڑجيكي تبديلي جي خالف آهن، به موجود آهن  اهڑا ماڻهوكرڻو آهي، ان ۾ 

جڎهن . پهچنداتبديلي جي مرحلي ۾ هو رضاكارڻي ۽ شعوري تڎهن وڃي ، جبر جي مرحلي مان گذرڻو پوندو
عالمي دنيا کي تبديل كري ڇڎيندي، انهي وقت ۽ پاڻ کي سان  شعوري طرح۽  رضاكارڻيسڀ انسانيت 

  .كميونزم جو دور اچي ويندو

انهي ۽  عمل جي ذريعي سچائي جي تصديق كري وري۽  ريذريعي سچائي معلوم كعمل جي 
عقلي علم پو سان عقلي علم تائين پهچايو ۽ انکي سرگرمي ۽  ريك کان شروع علم تصوراتي. ترقي ڏيوکي 

سان انقالبي عمل جي  سرگرميکي تبديل كرڻ ال معروضي دنيا موضوعي ۽ ٻنهي كيو ۽  سان شروع
هر چكر سان گڎ ۽ ، هي چكر كڎهن ختم نه ٿيندو. علم ۽ وريعمل  ، وريعمل، علم. يوررهنمائي ك

۽ هي تي ماديت جو مكمل نظريو علم آهي، اهو جدليا. علم جي سطح بلند ٿيندي رهندي آهيعمل ۽ 

  .جي وحدت جو نظريو آهيجدلياتي ماديت کي ڄاڻڻ ۽ كرڻ 
  

 ٰ   لفظن جي معني

ِو : موضوعي   ذهن جو پابند،، )Subjective(سبجيكٹ

ِو : وضيمعر   حقيقي، :ذهن، سو چ، خيال کان آزاد، )Objective(آبجيكٹ

  ماديت پسند نظريو،، )Materialism(مٹيريلزم : ماديت

ان جي كري شعور پيدا ٿيو سمجهي ٿو مادو اول آهي ۽  جيكو، )Materialist(مٹيريلزم : ماديت پسند
  .آهي

  مجرد،، )Abstract(ايبسٹرئكٹ : تجريدي

  ، تبديل ٿيڻ،)Transformation(شن ٹرانسفارمي: بدلجڻ

  ، مكمل طر ح سمجهڻ ۽ ڄاڻڻ،)Cognition(كاگنيشن : ادراڪ
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مادو پيدا  )ديوته وغيرھ(هني تخليق جيكو اهو سمجهي ته انسان جي ذ، )Idealist(آئيڈيلسٹ : خيال پرست
 كيو آهي،

  ).Practice(يا پريكٹس ) Process(پراسيس : عمل

 ، استحصال،)Exploitation(ايكسپالئٹيشن : ڦرلٹ
  ، ٻڌي، ميالپ،)Unity(يونٹي : هيكڑائي

ِووليوشن : ارتقا   هوري هوري تبديلي،، )Evolution(ا

واڌاري، ترقي جي صورت ۾ تضادن جو علم، قدرت کي هميشه ، )Dialectics(ڊايليكٹكس : جدليات
  طريقو، ڏسندڙ

  ، تت، ست،)Essence(ايسينس : جوهر 

  ).Sensual Cognition(يشن ئل كاگنسينس: ادراڪحواسي 

  ، اڻپورائي، نامكمل،)Inconsistency(انكنسسٹنسي : ناالئقي

 فنامينن : لقا)Phenomenon( كنهن خاص صورت ۾ ظاهر ٿيڻ،، واقعو، عمل، نظارو، واقعن ۽ عملن جو  

  كائنات پڻو، همه گيري،، )Universality(يونيورسلٹي : سڀ طرفائي

 .، خيال)Perception(پرسيپشن : تصور
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