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 د ژبو نړیواله ورځ دی مبارکه وی 
 

د نړۍ ټولی ژبی خوږې دي، درنې دي، د قدر وړ او د درناوی الیقی دي. ځکه چی د انسانانو ژبی  
 دی او لکه څنګه چی هر انسان د عزت او کرامت لرونکی دی ژبه یی هم د درناوی وړ ده. 

 
زه پښتون یم او ژبه می پښتو ده. په پښتو خبری کوم، پښتو لولم او پښتو لیکم. لکه څومره چی خپله  

هم ګران   ویونکی ژبه پښتو راته ګرانه ده، په هماغه اندازه راته د خپل وطن ټولی ژبی او ددی ژبو  
 او دزړه له کومی درناوی ورته لرم. 

 
غوښتونکي او جنګ جوړونکي لکه څنګه چی  جنګ،جنګ راوړونکي،جنګ اصلی خبره داده چی 

 د هري انساني غوښتنې سره دښمني لری، د ژبو سره هم همداسی دښمني لري. 
هغوی د تعلیم سره، د پوهې سره، د ټولنیزو نیکو او دوستانه اړیکو سره او مجبورو ته د الس  

ته رسیږی، نو د  ورکونې او مرستې سره هم دښمني لری. داچی دا ټول کارونه د ژبی له الری سر
پراختیا مخنیوی  انسانیت دښمنان او د جنګونو جوړونکی پهلوانان تر ټولو د مخه د ژبی د پرمختګ او  

کوی. نه پریدی چی ماشومان زده کړه وکړی او هوښیار شی، نو ښونځی او مدرسی سیزی. نه  
کی کاندی نو  وکړی او خپلی ستونزی سره شریه پریدی چی د ټولنی غړی یو د بل سره سمه مفاهم

نه غواړی چی د هری ژبې نه سمه ګټه اوچته شی، نو د هری ژبې و    ،ژبنی تعصب را منځ ته کوی
یونکی د نورو ژبو سره دښمن جوړوی.  هر څوک چی د خپلی ژبی سره مینه لری، د خپلو خلکو  

لویږی،  او وطنوالو سره مینه لری، تر هرڅه د مخه باید د پردیو په الس د جنګ ماشین له کاره و
کله که زمونږ    .فلج شی او په عوض یی د سولی ټغر په ټول هیواد او حتی ټوله نړۍ کی را خورشی

وطنوال او بیا ټول نړیوال په دی بری و مومی چی د جنګ جګړو لمنه ټوله کړی نو بیا به  زمونږ  
ډیر اخالص  د وطن او په لویه کی زمونږ د نړۍ ټولی ژبی لکه د سکه او خوږو خویندو په څیر په 

او مینې سره  یوه د بلی نیمګړتیاوی ور پوره کوی، راکړه ورکړه به ولری او ټولی به د اکمال او  
 بلوغ حد ته ورسیږی. 

 
لوړتیا او تکمیل د پاره کار  نوراځی چی اول د کرکې او جنګ لوبی ختمې کړو او بیا د خپلو ژبو د 

نه رسیږی او هرڅه به همداسی زده او    وکړو. که جنګ جګړه ختمه نه شی، هیچ شی داکمال حد ته 
 په درنښت.   لکه دا نن چی یی ګورو.وی،زخمی  
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