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 Political  سياسی

  
  لنين. و

  ٣٠ شمارۀ -نشريه سوسياليسم کارگری 
  ٢٠١۶ سپتمبر ٢٧
  

   طبقه او ملی مسئلهګرهکار
 ځمکه د ھماغه چي سياست دحکومت .يد ھيواد مختلط يو لري، اړه پوري دمليتونو ھغي د چي نه ځي ھغه له روسيه

 سلطنت ھغه  " black Hundreds " تور سل( "تورو سل" له ، کيژي حمايه پلوه له بورژوازي د دي والوسياست

 مشبوع نه ناسيوناليسم )کيدل رھبري پرضد جنبش انقالبي د کي روسيه په خوا له پوليسو تزاري د چي دستي پلوي

 ورکول ھدايت تشکيلوي، وګړي ډيرکي روسيي د چي ضد پر زيارايستونکو د روسيي د ته سياست دغه دي، شوي

 سره ناسيوناليسم بورژوا د )نورو او ګرجي اوکرايني، يھودي، پولندي،( نورملتونو د مونږ څنګ، په دي د او .کيژي

 کارګره م،نو په دمبارزي فرھنګ دملي يا مبارزي دملي چي کوي ھځه او راويستي خوبه له يي سر چي يو مخامخ

 بايد لهئمس ملي سره، وضاحت کامل په بايد کارګران آگاھه تول .کړي منحرف نه وظايفو مھمو نړيوالو خپلو له طبقه

 .وباسي زيار کي الر په حل د ھغي د او کړيئ بررسي

 بشپړي د ھم يي ته ملتونو کوله، مبارزه لپاره ازادي د توګه متفقه په سره زيازايستونکو او دخلکو بورژوازي چي کله

 چي دي مثالونه ھغه نور او ناوري ،جيمبل سويس، لکه ھيوادونه تللي پرمخ .کوله طرفداري حقونو مساوي او خپلواکي

 او سوله په يا او کاوه ژوند سره بل يو له کي صفا او سولي په کي نظام ډيموکراتيک واقعي يوه په ملتونو ازاد څنګه

 .ليدل بي څخه يو له کي صفا

 د  ١٨٧٠  ١٩٢٠ ميتروفانوويچ والديمير( "پورشکوويچيانو " د او داريږي نه کارګرانو له بورژوازي اوس مګر

 بورژوازي .دي پسي اتحاد د سره مرتجعينو نورو او )پلوه سلطنت دريځي سخت يو او فيوډال ستر روسيي

 شعارونو، ناسيوناليستي په او دفاع کي منيځ به دملتونو نه حقوقو نابرابرو او ستمګري له کوي، خيانت ته ډيموکراسي

 .راباسي ته فساد کارګران

 پلوي وحدت پوره د دکارګرانو ملتونو ټولو د او ازادي واقعي د ملتونو د چي ده پرولټاريا يوازي کي، عصر په مونږ د

 .کوي

 کړي جوړ دولتونه مختلف خانته و شي بيل نه بل ديو يا وکړي ژوند کي آزادي او سولي په ملتونه مختلف لپاره دي د

 ھيڅ .ده ضروري وکړي، پلوي نه ھغي له طبقه کارګره چي ډيموکراسي کامله يوه ،)دي مناسب ال ته ھغوي کار دا(
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 د ھم به عدالتي بي لګه ډيره يا درجه وړه ډيره ستمګري د حتي!ونمومي تعلق به ته ژبي ھيڅ يا ملت ھيڅ امتياز خاص

 .دي داسي اصول ډيموکراسي طبقي کارګري د  نشيي عملي ھکله په اقليت ملي يو

 او متنفذه داچي حال کړي، بيل نه بل يو له کارګران ملتونو دمختلفو بيه ھره په چي غواړي وال خمکه او وال پانګه

 د لکه( وھي ته ملينونو سر يي عوايد چي کي کنسرنونو لرونکو سود په سره ډول ښه په غواړي افراد لرونکي قدرت

 او روسان يھوديان، او مسيحيان ارټودکسه .کوي ژوند سره بل يو له نوم په شريکانو د )طقمنا طالو د لنا

 ملتونو دټولو سره، اتفاق به ده، کي اختيار به يي سرمايه چي ھرڅوک خالصه اوکراينيان، او پولينډيان المانيان،

 .يي استثماره کارګران

 پلوي نه وحدت د کارګرانو د ملتونو ټولو د کي سازمان کارګري او سياسي صنفي، روځنيز، ھر په کارګران آګاھه

 .کوي

 ښودلو ارزښته کم يا انکار په حقوقو دمساوي اوکراينيانو د )ګوند ډيموکراتيک پلوه مشروطه( ښاغلي "کادت" پريږدي

 ملي يا فرھنګ ملي د سره عبارتونو درواغجنو په بورژوازي ملتونو دټولو چي پريږدي .کړي رسوا ځانونه کي

 .کړي احساس ارامه خان سره نورو داسي او وظايف

 "مختاري خود فرھنګي ملي ځانته" يا فرھنګ دملي بيانيو شرينو په چي ورنکري اجازه خانته وقت ھيڅ به کارګران

 عمومي په ډول ټولنيز په او ځاي يو سره خپلو له کارګران ملتونو ټولو د .راوړي اتفاقي بي کي مينځ په خپل

 .ده طريقه تضمين د فرھنګ اصلي د دا، او  کوي دفاع نه حقوقو برابرو او آزادي ټولي د سازمانونوکي

 د چي کيږي وختونه چي فرھنګ ھغه ، دي کي حال په جوړولو د فرھنګ انترناسيوناليستي دخپل کارګران ټول دنړي

 دستم ، کي مقابل په ينړ زړي د کارګران .دي بخوت جوړلشت په ھغي د دښمنان ستمګري د او .قھرمانان آزادي

 دخاصو کي ھغه په چي نړي ھغه نړي، داتحاد زيارايستونکو دټولو ، نړي نوي يوه ، توب يوازي ملي او جنګ دنړي،

 .کړي به رابرسيره وي، نه کي ھغي په باندي انسان په وسيله په دانسان ستم جزيي د يا او امتيازاتو

 ١٩١٣ مي ) ١۶ ( ٣ تاريخ شوي ليکل

 مياشته مي د ١٠ ، ١٠۶ په دپراودا

 __٢ ص پوښ ١٩ ، اثارو ټولو د ننيدل

 

 
 


