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وايم، ځکه چې ھمدا پرون يې ستا ليک د مرکزي کميټې له سيستم څخه ما ته  ليک ته مو له ډير ځنډ وروسته ځواب 

ګړدودونه چې ښه به  »طبقاتي«. له شکه د ګړدودونو په اړه زما دريځ مو په سمه توګه تفسير کړی دی بی. راوليږو

وچتني کوچني کارول کيږي، بلکې د ټولنې د ا دا وي چې خاصې کليمې او اصطالحات ونومول شي، د پرګنو لخوا نه

 له دې امله، دا. ګړدودونه خپل ګرامري سيستم او د کليمو بنسټيزه زيرمه نلري سربيره پر دې. قشر لخوا کارول کيږي

   .ګړدودونه شونتيا نه مومي چې خپلواکو ژبو ته بدلې شي

 او د ځانګړو خپل ګرامري سيستم ګړدودونه، د پرګنو لخوا کارول کيږي او) »محلي«(خو بل اړخ ته، سيمه ايزه 

ګړدودنه د ملتونو د جوړيدو په بھير کې دا شونتيا لري چې د  له دې کبله ځينې سيمه ايزه. کليمو بنسټيزه زيرمه لري

د ساري په توګه د روسي ژبې د کورسک ـ . او خپلواکو ملي ژبو ته پرمختګ وکړي ملي ژبو لپاره بنسټ چمتو

 ھمدا ډول دا خبره د.  روسي ملي ژبې بنياد يې جوړ کړچې د) »خبرې«کورسک ـ واريول ( واريول ګړدود

خو د دې . يې بنسټ جوړ کړ اوکرائيني ژبې د پولتاوا ـ کيف ګړود په اړه ھم سمه ده چې د اوکرائني ملي ژبې لپاره

  .سره يوځای شول او په ھغوې کې ورک شول ژبو نورو ګړدودونو، خپله اصيلتيا ورکه کړه، له دغو ژبو

نشتون له امله يو مليت په ملت نه  م رامينځته کيږي، کله چې د اقتصادي پرمختګ د اړينو شرايطو دمعکوس بھير ھ

تجزيې په پايله کې له منځه ځي، خو سيمه ايزه ګړدودنه چې ال يې  بدليږي، د دغه مليت واحده ژبه د مليت د دولت د

ژبو  ومي، بيا راژوندی کيږي او د جال خپلواکوپه واحده ژبه کې په بشپړ توګه ورته والی وم وخت نه دی موندلی چې

   .ژبې په اړه صدق وکړي ممکن، دا بيلګه د ساري په توګه دمنګوليايي واحدې. د جوړيدو لپاره بنسټ جوړوي
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