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  د ژبپوھنې مسئلې
  )د ژبپوھنې د مسئلو په اړه د مارکسيزم ليد(

) ٢( 

 

 آيا دا سمه ده چې ژبه تل طبقاتي وه او طبقاتي ده او د ټولنې لپاره داسې يوه واحده او مشترکه ژبه چې غير :پوښتنه

  تون نلري؟طبقاتي وي او د ټولو خلکو لپاره ګډه ژبه وګڼل شي، ش

  . نه، دا سمه نه ده:ځواب

 په دې مسئلې پوھيدل کوم ستونزمن کار نه دی چې په ھغو ټولنو کې چې طبقات نه وي، ھلته له طبقاتي ژبې غوندې له 

د لومړني کمون په طايفه ای ټولنه کې طبقات موجود نه وو او د ھمدې لپاره طبقاتي ژبې ھم شتون . يوې مسئلې وغږيږو

د لومړني کمون په ګډون، د ټولو انساني ټولنو لپاره د طبقې له مفھوم .  ټولې ټولنې، ژبه واحده او مشترکه وهد. نه درلود

دا به ډير ساده توب وي چې وغواړو د . څخه کار اخيستنه، د کليماتو سره  ھغه لوبه ده چې ردولو ته يې اړتيا نشته

له طايفه ای ژبو څخه قبيلي ژبو ته، له قبيلې . ون پر ھر څه وتپوکليمو سره د لوبې له الرې د طبقې مفھوم د ژبې په ګډ

ژبو څخه د مليتونو ژبو ته او له مليتونو ژبو څخه د ملتونو ژبو پورې د ژبې وروستي پرمختيا، د پرمختيا په ھره کچه 

ې ټولنيز کې د ھرې ټولنې خلکو ته د اړيکو د وسيلې په توګه په مساوي ډول خدمت کړی، بې له دې چې د ھغو

  .وضعيت په پام کې ولري

په دې پېر کې د کورش او اسکندر او . زما موخه دلته د مرييتوب پېر يا د منځني پيړۍ له امپراتوريانو څخه نه دی

سزار او شارلماني امپراتوريانو ځان ته کوم اقتصادي بنسټ نه درلود او پوځ يې بی ثباته او اداري سازمانونه يې ھم 

دا امپراتورۍ، . ه دې امپراتوريانو کې واحده او ګډه ژبه چې ټول خلک ورباندې پوه شي، شتون نه درلودپ. لنډمھاله وو

نو، زما موخه دلته . د قبيلو او مليتونو ھغه ګډوله وه چې ھرې امپراتورۍ يې ځانګړی ژبه او د ژوند خاص چلند درلود

قبيلې او مليتونه زما موخه جوړوي چې د دې امپراتوريانو په دا امپراتوريانې او يا ورته نور نظامونه نه دي، بلکې ھغه 

تاريخ مونږ ته .منځ کې او يا د ھغوې د يوې برخې په توګه يې خپل اقتصادي بنسټونه او ځانګړی لرغونی ژبه درلوده

  .ژبو پوھيدلوايي چې د دې قبيلو او مليتونو ژبې طبقاتي ژبې نه وی او د دې قبيلو او مليتونو ټول اړوند خلک په دې 
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د دې ژبو تر څنګ،  البته چې ګړدودونه او مورنۍ ژبې  ھم موجودې وي چې د قبيلو او مليتونو د واحدې او مشترکې 

وروسته، د . ژبې تر واکمنۍ الندې وی او دې مشترکې ژبې، ګړدودنه او مورنۍ ژبې تر خپل ايل الندې راوستلی

نابودۍ او د ملي بازارونو د پيدايښت سره، دا منفرد او بيالبيل مليتونه په پانګوالۍ د راڅرګنديدو او د فئوډالی سيستم د 

تاريخ ښکاره کوي چې ملي ژبې طبقاتي . واحدو ملتونو بدل شول او ھمدا ډول د مليتونو ژبې د ملتونو ژبو ته واوښتې

 د ملت د واحدې ژبې ژبې نه وی، بلکې مشترکې ژبې وی، ھغه ژبې وی چې د ملتونو ټول وګړي ورباندې پوھيدل او

  .په توګه ګڼل کيدې

پورته وويل شول چې ژبه د خلکو د اړيکو د وسيلې په توګه، د يوې ټولنې ټولو طبقاتو ته په مساوي ډول خدمت کوي او 

خو خلک، بيالبيلې ټولنيزې ډلې او طبقات د ژبې په وړاندۍ بی پرۍ چلند . په دې ډول د طبقاتو په وړاندې بی پرۍ ده

 دوې کوښښ کوي د خپلو ګټو لپاره ژبه وکاروي،  خپله ځانګړې صنفي ژبه، خپل ځانګړي اصطالحات او .نه لري

د شتمنو طبقاتو لوړپوړي ډلګۍ چې له خلکو يې ځانونه بيل کړي او له خلکو . ځانګړی عبارتونه پر مشترکې ژبې وتپي

 ھڅه کوي د ژبې په برخه کې ځانونه له کرکه لري، په ځانګړي توګه اعيان اشراف او د بورژوازي لوړپوړي ډلګۍ

، ھغه څه دي چې د دوې په »ژبه«ګړدودونه، ځانګړي اصطالحات او د لوړی پوړي ټولنې » طبقاتي«.خلکو جال کړي

ًدا ګړدودونه او ځانګړي اصطالحات اکثرا په ناسم ډول په ادبياتو کې د ژبې په توګه پيژندل . وسيله رامينځته شوي دي

څخه » دھقاني ژبې«يا د » پرولتاريايي ژبې«له » بورژوازي ژبه«يا د » اشرافيت ژبه« ډول د کيږي او په دې 

ھمدا دی چې په ډير حيرانيا سره ليدل کيږي چې زمونږ ځينې ملګري دې پايلې ته رسيږي چې ملي ژبه يوه . توپيروي

  .افسانه او وھم دی او په حقيقت کې څه شته ھغه طبقاتي ژبه ده

کيدای ! آيا دا ګړدودونه او ځانګړي اصطالحات، ژبه کيدای شي؟ ښکاره ده چې نه. دا پايله ډيره غلطه دهزما په اند، 

لومړی، دا ګړدودنه او ځانګړي اصطالحات خپل ګرامري سيستم او  اساسي لغوي زيرمه نه لري، دا : نشي ځکه چې

اتو ساحه ډير محدوده ده او دا وخت يوازې دويم، د دې ګړدودونو او ځانګړي اصطالح. دواړه د ملي ژبې څخه پوروي

نو بيا دا . د معينې طبقې اعيانې برخې کې کارول کيږي او د ټولنې د ټولو خلکو لپاره د اړيکو د ابزار په توګه وړ نه ده

ګړدودونه او د يو صنف ځانګړي اصطالحات له ځانه څه لري؟ دا د ځانګړو کليمو ھغه ټولګه ده چې د اشرافيت او د 

ژوازي د اعيانې برخې ذوق منعکسوي؛ يو شمير اصطالحات او عبارات دي چې توپير يې په نګه توب او شاندارتيا بور

خو . اصطالحاتو او عباراتو څخه ځان پاکوي؛ او باالخره يو شمير بھرنۍ کليمې دي» زيږو«کيږي او د ملي ژبې د 

ګړدودونه او د يو صنف ځانګړي . شترکې ژبې پورويخپل بنسټونه، ډيرۍ اکثريته کليمې او ګرامري سيستم له ملي م

اصطالحات د ھمدې لپاره د مشترکې ملي ژبې څانګې دي، چې د ژبني خپلواکۍ څخه بی برخې او محکوم په انحطاط 

دا باور درلودل چې ګړدودونه او د يو صنف خاص اصطالحات کيدای شي په يوې خپلواکې ژبې بدل شي او د دې . دي

 ځای ونيسي، د تاريخي ليد ھيرول او د مارکسيستي دريځ د پريښودولو  ته او د ھغه چې ملي ژبه څنډیوړتيا پيدا کړي

  .  په مانا ده

لري او دا ژبه د » خپله ژبه«ليکنې څخه نقلوي چې مارکس وايي بورژوازي » سپيڅلي ماکس«ځينې د مارکس د 

مير ملګري دا عبارت رانقلوي چې دا عقيده ثابت يو ش. چې له سوداګريزه روح څخه ډکه ده» بورژوازي محصول ده«

که چيرې دا ملګري منصف . باور درلود او واحده ملي ژبه يې ردوله» طبقاتي ځانګړتيا«کړي چې مارکس د ژبې پر 

وي نو دوی بايد د مارکس د ھمدې مقالې يوه بله برخه رانقل کړی وی چې ھلته مارکس د ملي ژبو د رامينځته کيدو پر 

د اقتصادي او سياسي تمرکز په پايله کې بيالبيل ګړدودونه په واحده ملي ژبه کې راغوڼد «يږي، او وايي چېالرو غږ

  .»شول
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مارکس، په پايله کې، د ژبې د عالي بڼې په توګه پر واحدې ملي ژبې باور درلود چې ګړدودونه د ژبې د ادنی بڼې په 

  .توګه تر ايل الندې راولي

څه کيدای شي؟ آيا مارکس دا ژبه ھغه ملي ژبه ګڼله » د بورژوازي محصول ده«رکس وايي دا د بورژوازي ژبه چې ما

مارکس يوازې غوښتل ووايي ! چې خپل خاص ژبنی جوړښت لري؟آيا ھغه دا ھمداسې يوه ژبه ګڼله؟ ښکاره ده چې نه

ازي په بله وينا چې بورژوازي، واحده ملي ژبه د خپلې خاصې صنفي سوداګريزې ژبې سره ککړه کړی، چې بورژو

  .خپل خاص سوداګريز صنفي اصطالحات لري

د دې تحريف المل دا دی چې دوی له مارکس څخه د .نو څرګنديږي چې دې ملګرو د مارکس خبرې تحريف کړی دي

په توګه خبره رانقل کړی، بی له دې چې د موضوع په ) دګماتيست(يو مارکسيست په توګه نه بلکې د يو مټکور 

  .لټنه وکړيمنځپانګه کې پ

تر عنوان الندې د انګلس ليکنه ھغه بله سرچينه ده چې د سند په توګه » په انګلستان کې د کارګرې طبقې وضعيت«

کارګره طبقه ورو ورو د انګلستان له بورژوازۍ څخه په يو جال ...«انګلس ليکي چې په بريتانيا کې. راخيستل کيږي

ه جال ګړدود خبرې کوي، بيل اند او نصب العين لري، دودونه او کارګران له بورژوازۍ څخه پ«او » ملت بدليږي

ځينې » .اخالقي آرونه يې توپير لري، ھمدا ډول د دين او سياست  په اړه يې دريځ ھم د بورژوازۍ سره توپير لري

 طبقاتي«ملګري له دې مقالې داسې استنباط کوي چې ګواکی انګلس د عامې ملي ژبې اړتيا ردوي او  د ژبې پر 

سمه ده، انګلس دلته د ګړدودونو څخه غږيږي نه له ژبو څخه؛ د دې بشپړ پوھيدنې سره چې . باور لري» ځانګړتيا

خو څنګه چې ښکاري دا ملګري د ژبې او ګړدود تر . ګړدودونه د ژبې د څانګو په توګه د ملي ژبې ځای نيولی نشي

  .منځ د شته توپير سره کومه ليوالتيا نلري

نه غږيږي، بلکې د طبقاتي » طبقاتي ژبې«ځکه انګلس دلته له . نقل قول د پورتنې ادعا لپاره وړ نه دیښکاره ده چې دا 

دا په بشپړ توګه سمه خبره ده . فکر، نصب العين، دودونو، اخالقي معيارونو، ديني دريځ او سياست څخه خبرې کوي

قي آرونه، دينی او سياسي دريځ د يو بل مخالف چې د بورژوازي او پرولتاريا فکرونه، نصب العينونه، دودونه، اخال

سره څه تړاو لري؟ آيا په ټولنه کې د طبقاتي تضاد » طبقاتي ځانګړتيا«خو دا توپيرونه د واحدې ملي ژبې او د ژبې . دي

 تمام د ادعا په مالتړ او د واحدې او ملي ژبې د اړتيا د ردولو لپاره کارنده» طبقاتي ځانګړتيا«شتون کوالی شي د ژبې 

شي؟ مارکسيزم سره له دې چې په ټولنه کې پر طبقاتي تضادونو کلکه باورتيا لري، خو سره د دې  ګډه ژبه د يو ملت د 

  آيا ملګري دا مارکسيستي تيز قبلوي؟. جوړيدنې يو بنسټيزه ځانګړنه ګڼي

د انقالب مخکې او : هفرانسوي ژب«( د الفارګ څخه ھم نقل قول کيږي او ويل کيږی چې ھغه په خپلې رسالې کې 

دا سمه نه . منلی او د ټولو خلکو لپاره يې د مشترکې ملي ژبې اړتيا رد کړی ده» طبقاتي ځانګړتيا«د ژبې ) »وروسته

خاصو صنفي «او د ھغوې د بيالبيلو ډلګيو له » نجيبانو ژبې«يا د » اشرافيانو«الفارګ په حقيقت کې د . ده

ھيروي چې الفارګ چې د ژبې  او د خاصو اصطالحاتو د توپير سره ليوالتيا نه خو دا ملګري . خبره کوي» اصطالحاتو

ًيادوي، يقينا چې ھغه په » خاص صنفي اصطالحات«او بل ځای يې » ساختګي ژبې«درلوده، يوځای کې ګړدودونه 

چې د ټولو له ھغې ژبې رامينځته شوی ... ساختګي ژبه چې اشرافيان له نورو بيلوي«خپله رساله کې ويلی دي چې 

خلکو لپاره مشترکه ده، چې ھم بورژوازي ورباندې خبرې کوي او ھم صنعتګران، ھم ورباندې ښاريان خبرې کوي او 

  » .ھم کليوال

د دې سره، الفارګ د ھغې مشترکې ژبې شتون او اړتيا قبلوي چې د ټولو خلکو لپاره د پوھيدنې وړ وي او په ښه توګه 

او نور ګړدودونه او ځانګړي صنفي اصطالحات د ټولو خلکو د مشترکې ژبې تابع دي » اشرافيانو ژبه«پوھيږي چې د 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

د اثبات لپاره، الفارګ د سرچينې په توګه کارول، » طبقاتي ځانګړتيا«نو ګورو چې د ژبې . او ملي ژبې سره تړاو لري

  .بابيزه ھڅه ده

په فرانسوي ژبه خبرې » د پيړيو لپاره«فئوډالونو ھمدا ډول دې حقيقت ته ھم استناد کيږي چې يو وخت په انګلستان کې 

د ادعا » طبقاتي ځانګړتيا«دوی غواړي له دې استناد څخه د ژبې . کولی په داسې حال کې چې د خلکو ژبه انګليسي وه

ر خو دا خبره د دليل پر ځای ډي. د ثبوتولو او د ملي مشترکې ژبې د اړتيا د شتون سره د مخالفت لپاره ګټه پورته کړي

لومړی، ټولو فئوډالونو دغه وخت په فرانسوي ژبې خبری نه کولی بلکي د انګليس فئوډالې طبقې ! حکايت ته پاتی کيږي

. يوې کوچنې جګپوړی برخې چې دربار او درباري سياسي غونډو کې يې ګډون کوو، په فرانسوي ژبې خبرې کولی

، بلکې ھغه عادي فرانسوي ژبه وه چې ټول فرانسويانو نه وه چې دوې ورباندې غږيدل» طبقاتي ژبه«دوييم، دا کومه 

دريم،  په دې مونږ پوھيږو چې د وخت په تيريدو سره دا فرانسوي ژبه بی له دې چې له ځانه کومه . ورباندې غږيدل

آيا دا ملګري . نښه پريږدي، ورکه شوه او خپل ځای يې انګليسي ژبې ته چې د ټولو خلکو مشترکه ژبه وه، پريښودو

د ژباړونکو له الرې د انګلستان له خلکو سره اړيکې ټينګولئ؟ دوی » د پيړيو لپاره«ان کوي  چې انګليسي فئوډاالنو ګم

انګليسي ژبه نه کاروله؟ دغه وخت د انګلستان ټولو خلکو لپاره مشترکه ژبه موجوده نه وه او ھغوې ګمان کوي چې په 

 واکمنې ټولنې له ژبې سره يې توپير درلود او يوازې د انګلستان د انګلستان کې فرانسوي ژبه کومه داسې ژبه وه چې د

د ټولو خلکو لپاره د » استداللونو«اشرافيت په تړلي چاپيريال کې کاريده؟ څرنګه يو څوک کوالی شي په داسې حکايتي 

  مشترکې ژبې اړتيا او شتون رد کړي؟

. د ټولنې واکمنو، فرانسوي ژبې ته ليوالتيا موندله وهيو وخت چې په روسيه کې اشرافيت واکمن و، د تزار دربار او 

دغه وګړو دا وياړ ګڼو چې د روسي خبرو پر مھال فرانسوي ګده کړي او يا ھم روسي ژبه په زيږ فرانسوي ګړدود تلفظ 

ه آيا دا دې مانا ورکوي چې دغه مھال په روسيه کې  روسي ژبه چې ټولو وګړو ته د پوھيدنې وړ وي، موجوده ن. کړي

  حقيقت و؟» طبقاتي ژبه«وه؟ آيا ټولو خلکو ته عامه ژبه يوازې يو خيال و او 

  :زمونږ ملګري دلته لږ تر لږه دوه تيروتنې کوي

دوې فکر کوي چې له ھغه ځايه چې مخبنا طبقاتي . لومړۍ تير وتنه دا ده چې دوی ژبه د مخبنا سره مغشوشوي

ما مخکې وويل چې ژبه او مخبنا دوه جال .  ولو وګړو لپاره يوه عامه ژبهځانګړتيا لري، ژبه ھم بايد طبقاتي وي، نه د ټ

  .مفھمونه دي او يو مارکسيت نه بايد دا دواړه سره مغشوش کړي

د دې ملګرو دويمه تيروتنه دا ده چې د بورژوازي او پرولتاريا تر منځ د ګټو اختالف او د دوې تر منځ شديده طبقاتي 

دوی باور لري . س کيدو او د متضادو طبقاتو تر منځ د ھر ډول اړيکو د شليدلو په مانا ګڼيتضاد؛ د ټولنې د غير متجان

له ھغه ځايه چې واحده ټولنه نوره موجوده نه ده او ټولنه په طبقاتو ويشل شوی نو د ټولنې واحدې ژبې، ملي ژبې ته 

اره عامه ژبه نلرو، ملي ژبه نلرو، نو څه پاتې دوی وايي که چيرې واحده اجتماع نلرو او د ټولو وګړو لپ. اړتيا نشته دی

  .ده» طبقاتي ژبه«کيږي؟ ھغه څه چې پاتې کيږي طبقات او 

ګرامر ـ  » بورژوازي«ګرامر يا » پرولتاريايي«ګرامر ـ » طبقاتي«بايد  خپل » طبقاتي ژبه«طبيعي خبره ده چې ھره 

 زمونږ ملګري نه انديښمن کوي، ځکه چې ھغوې دا نه شتون. سمه ده، خو داسې ګرامر ھيڅ چيرې نشته دی. ولري

  .باور لري چې دا ډول ګرامرونه به د وخت په تيريدو  سره راڅرګند شي

ھم وو چې ټينګار يې کاوه چې د اکتوبر انقالب وروسته کومې د » مارکسيستان«يو مھال زمونږ په ھيواد کې داسې 

مارکسيستانو ته نه ښايي چې دا پټلۍ وکاروو او بايد ړنګې يې ريلې پټلۍ چې پاتې دي ھغه بورژوايي پټلۍ دي او مونږ 

  .نوم ورکړل شو»  غارميشتو«د ھمدې لپاره دې ډول کسانو ته د . پټلۍ جوړې کړو» پرولتاريايي«کړو او پر ځای يې 
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 ډول تړاو ښکاره ده چې د ټولنې، طبقاتو او ژبې په  اړه دا ډول وروسته پاتی ـ انارشيستي نظر د مارکسيزم سره ھيڅ

  .خو بی له شکه چې دا ډول نظر ال زمونږ  د ځينو مغشوشو ملګرو په ذھنونو کې ځای لري. نلري

البته سمه نه ده چې ووايو چې د شديدې طبقاتي مبارزې د شتون له امله، ټولنه په داسې طبقاتو ويشل شوی چې په يوې 

د دې خالف، تر ھغه چې پانګوالۍ ادامه لري، . يکه نلريواحدې ټولنه کې دا طبقات له يو بل سره ھيڅ ډول اقتصادي اړ

. بورژوازي او پرولتاريا به د پانګوالۍ نظام د اجزاو په توګه له يو بل سره په ټولو اقتصادي فعاليتونو کې اړيکه ولري

ې بورژوازي نشي کوالی خپل ژوند ته ادامه ورکړي او شتمنه شي، مګر دا چې مزدي کارګران تر خپل واک الند

که د طبقاتو تر منځ . ولري؛ پرولتاريا ھم نشي کوالی  ژوند وکړي مګر دا چې خپل کاري ځواک په پانګوالو وپلوري

ټولې اقتصادي اړيکي ودريږي، دا به د ټول توليد  د ودريدلو په معنی وي او د ټول توليد ودريدل به د ټولنې د نابوديدو 

پايله دا . ًطبيعتا، ھيڅ طبقه په خپل الس د خپلې نابودۍ غوښتونکی نه ده. ی ويپه معنی، د ټولو طبقاتو د نابوديدو په معن

يوازې د . ده چې طبقاتي مبارزه که ھر څومره تيزه او سخته ھم وي، دا مبارزه د ټولنې د نابوديدو المل کيږي نه

» طبقاتي« د ټولنې د نابودۍ، د مارکسيزم په اړه ناپوھي او د ژبې د ځانګړتيا په اړه نه پوھيدنه،  زمونږ ځينې ملګري

  .ګرامر په اړه افسانه ويلو ته اړ کوي» طبقاتي«ژبې او 

د استناد ساحه پراخيږي او لنين څخه ھم ماخذ راوړل کيږي چې لنين د پانګوالۍ په واکمنۍ کې پر دوو کلتورونو ـ 

 ملي کلتور شعار يې يو ناسيوناليستي شعار بورژوازي او پرولتاريايي کلتور ـ باور درلود او د پانګوالۍ په واکمنۍ کې د

سره څه تړاو لري؟ کله چې دا » طبقاتي ځانګړتيا«خو دا خبره د ژبې . ًدا خبره سمه ده  او لنين يقينا چې سم ويل. ګڼو

ملګري ھغه څه ته چې لنين د پانګوالۍ په واکمنې کې له دوو جالوو فرھنګونو څخه يادونه کړی، مراجعه کوي نو 

ې په ښکاره ډول لوستونکو ته دا اند په اثبات ورسوي چې په ټولنه کې د دوو بورژوازي او پرولتاريايي غواړي چ

فرھنګونو شتون په دې معنی ده چې په دغه ټولنه کې بايد دوه طبقاتي ژبې ھم ووسي او له ھغه ځايه چې ژبه د فرھنګ 

» طبقاتي« ژبې اړتيا رد کړی او پايله دا چې لنين پر سره تړاو لري نو دې پايلې ته رسيږي چې لنين د يوې ملي واحدې

حال . کومه تيروتنه چې ملګري يې دلته کوي ھغه دا ده چې دوی ژبه د فرھنګ سره ګډوي او مغشوشوي. ژبو باور لري

فرھنګ کوالی شي بورژوازي  يا سوسياليستي وي خو ژبه د اړيکو د . دا چې فرھنګ او ژبه دوه بيالبيل شيان دي

.  په توګه  تل د ټولو خلکو لپاره مشترکه ده او کوالی شي بورژوازي او سوسياليستي فرھنګونو ته خدمت وکړيوسيلې

آيا دا يو حقيقت نه دی چې روسي،  اوکرائيني او ازبکي ژبې چې نن د دې ملتونو سوسياليستي فرھنګ په چوپړ کې دي، 

ه چوپړ کې وی؟ نتيجه دا ده چې دا ملګري په ښکاره توګه د اکتبر انقالب مخکې د ھمدې ملتونو د بورژوايي فرھنګ پ

ژبو د زيږيدنې سبب » طبقاتي«تيروتنه کوي کله چې دې پايلې ته رسيږي چې د دوو فرھنګونو شتون د دوو بيالبيلو 

  .کيږي او دا د يوې واحې ژبې اړتيا له منځه وړي

موضوع وړاندې کوي چې د دوو فرھنګونو شتون د يوې کله چې لنين د دوو فرھنګونو په اړه غږيږي، په سمه  توګه دا 

کله چې بانديستانو پر . ژبو په معنی نه دی، بلکې بايد يو واحده ژبه شتون ولري» طبقاتي«واحدې ژبې د نفي او د دوو 

فرھنګ نه مني؛ نو لنين، څرنګه چې مونږ » غير ملي«لنين تور ولګو چې د ملي ژبې د اړتيا منکر دی څرنګه چې 

يږو، پريکنده اعتراض وکړ او څرګنده يې کړه چې ھغه د بورژوازي فرھنګ په وړاندې جنګيږي، نه د ملي ژبو په پوھ

د حيرانتيا ځای ده چې زمونږ يو شمير دوستان د . وړاندې، څه چې ھغه يې اړتيا د مناقشې او مباحثې وړ نه ويني

  .بانديستانو په پل روان دي

 ځينې ملګري فکر کوي چې لنين يې منکر و، ښه به دا وي چې د لنين دا خبره د دې د واحدې ژبې د اړتيا په اړه چې

  :ملګرو غوږونو ته ورسوو
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د ژبې يووالی او بی ځنډه پرمختګ، د معاصر پانګوال نظام سره د . ژبه د انسان د اړيکو لپاره ډيره مھمه وسيله ده«

د ژبې يووالی، په بيالبيلو طبقاتو کې د خلکو د .  جوړويمتناسبه، آزاده او پراخه سوداګريزو مبادالتو يو مھم شرط

 »  .آزادو او پراخو ډلو د نژدې کيدو يو مھم شرط دی

  .دا ښکاره کوي چې زمونږ ښاغليو ملګرو د لنين نظريات په ناسم ډول وړاندې کړي دي

و د ھغه ناسيوناليست ګوندونه بورژوازي ا«د ستالين څخه دا عبارت نقلوي چې وايي. باالخره، د ستالين خبره رانقلوي

ھماغه ډول چې پرولتاريا او د . دا خبره سمه ده» .په دې پېر کې د دې ملتونو ستر الرښود ځواکونه وو او ال ھم دي

ھغه د انترناسيوناليستي ګوند د پرولتري فرھنګ رھبري کوي،  ھمدغه ډول بورژوازي او د ھغه  ناسيوناليست ګوند 

سره څه تړاو لري؟ آيا دا ملګري په دې نه » طبقاتي ځانګړتيا«خو دا د ژبې . فرھنګ رھبري کويًواقعا ھم د بورژوايي 

پوھيږي چې ملی ژبه د ملی فرھنګ بڼه ده چې کوالی شي ھم بورژوازي او ھم پرولتاريايي فرھنګونو ته خدمت 

ننۍ روسي، اکرائيني، بالروسي وکړي؟ آيا زمونږ ملګري د مارکسيستانو د دې مھمې فورمول په اړه خبر نه دي چې ن

او نور فرھنګونه د منځپانګې له پلوه سوسياليستي او د بڼې له پلوه ملي دي، د ساري په توګه ژبه؟ آيا دوې دا 

  مارکسيستي فورمول قبلوي؟ 

ې د زمونږ د ملګرو تيروتنه په دې کې ده چې دوې د فرھنګ او ژبې په مينځ کې توپير نه ويني او په دې نه پوھيږي چ

ټولنې د پرمختيا په ھر پېر کې فرھنګ د منځپانګې له پلوه بدلون مومي، حال دا چې  ژبه د څو پېرونو په بھير کې 

  .ًاساسا يو ډول پاتې کيږي او نوي او زاړه فرھنګونو، دواړو ته په يو شان خدمت کوي

  :نو ويلی شوو

ه ژبه وه او په راتلونکي کې به ھم وي، ھغه ژبه چې د الف ـ ژبه، د خلکو د اړيکو د وسيلي په توګه تل د ټولنې واحد

  ټولنې د ټولو خلکو لپاره مشترکه ده؛ 

ب ـ   د ګړدودونو او ځانګړو صنفي اصطالحاتو شتون، نه يوازې د ټولو خلکو لپاره مشترکه ژبه نه نفي کوي بلکې د 

   له ملي ژبې پيروي کوي؛ملي ژبې د تاييد تر څنګ په خپله ھم د مشترکې ژبې د يوې څانګې په توګه

فورمول کارونه، يوه تيروتنه ده او په ورته وخت کې يو غير مارکسيستي »  طبقاتي ځانګړتيا« ج ـ د ژبې په اړه د 

 .فورمول دی

 

  


