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 ماللۍ جويا رښتيا ويل
 

) مي او اداري مصطلحات خوندې ديپه هيواد کې موجود عل( ...  ماده حکم کوي ١۶دافغانستان داساسی قانون 
ه دنده لري دهيواد په رسنيو کې د اساسي قانون ددغې مادې له سر  داطالعاتو کلتور وزير ديوه مسوول کس په تو

وډه کابينه کې داسې وزير  ولو هيواد والو هيله هم همدا ده ، اوس چې زموږ په ماته  ي د  ونکو سره قانوني چلند وک غ
ساالر پيدا شو چې غواړي ي چارو کمسيون چې مشر يې مشهور جن ي خو زموږ دپارلمان دفرهن  قانون تطبيق ک

ی؟  ي چې ولې يې قانون تطبيق ک تنه وک خه پو اغلي خرم   محقق دی غواړي چې له 
 

ي ته د مالل جويا خبرې ور يادوي ، چې پارلمان يې تبيله ام س  بللی و )غوجل(واه واه عجيب پارلمان لرو دپارلمان دا 
کارې تيا را ته  واو خويندو مخې ته دې ديوال وي دماللې جويا خبره اوس ر  . ،ديوشمير ورو

 
کله کله مې له دې خپل خواږه وطنه زړه تور شي له داسې ملکه چې مارشال يې فهيم وي ، دپارلمان رييس يې يونس 

ي او ديني قانوني وي ، درستيزوال يې دوستم وي قهرمان يې مسعود وي دجمهورريس  مرستيال يې غل وي او دفرهن
امارانو سره شپې تيروو  و له  ي ،خدايه موږ به تر  ي زړه نه ترې توري ه به دس ن چارو مسوول يې محقق وي 

ي؟ ) ع(دموسی  ه وخت رارسي  امسآ به 
 

ي شخصيت  واب ووايي چې ولې يې خ!دهيواد دغه ستر فرهن لک دمورن ژبې محقق ويلي چې خرم بايد کميسيون ته 
ې دی خه منع ک  ؟ !له ويلو 

 
اروالي ته شهردار ي ويل ؟  ي ته دانشکده او ا او پوهن تم چې ايا ستا مور پوهنتون ته دانش خه پو  له محقق 

وته په شمار ايران پلوو ته هم متوجه ده  و نورو  ر، قانوني، ضيآ مسعود ،پدرام،فهيم او  اغلو زرياب، آخ تنه  دا پو
اه ويل ؟ ايا دا ستاسې مورن ژبه ده؟ ،چې ا اه او محکمې ته داد   يا ددوی ميندو هم پوهنتون ته دانش

کسي يې ودروله ډريور ته يې وويل  تل چې پوهنتون ته والړ شي ، ای غو  : وايې تير کال يو همداسې متعصب دانش
اه برسان-  .  مرا به دانش

 
اه  نتون مالل (کسي هم زايش ولو ژبو ويونکو ته خپل دي.ته ور ساوو)زي نو .هر وطن خپل اصطالحات لري چې د

اه ته والړ نه شی ،له دغه خره را کوز ش ای زايش  . ئدغو متعصيبينو ته وايم چې حداقل ددې لپاره چې دپوهنتون پر 
ل دقانون ددغې مادې تطبيق طلوع اوآيينه تلويزيونونه چې دواړه دايران پلوه متعص يبيونو په واک کې دي هم په قهر ک

منان داساسي  ول د ي چې دوطن  ندي ر لې ،له دې  ايران ته دخدمت لپاره يې په دغه موضوع خپرونې جوړې ک
ل قانون غواړي ن دداسې يو .قانون پرضد سره يوشوي دوی په دې وطن کې قانون نه بلکې د تنظيمونو د وخت د 

ه وخت مخکې د د ه  ه بيل ليانو سره ! وستم اوپدرام کارنامه دهکو  ن ه له خپلو  ، چې کله يې دشرابو نشه وک
ي چې پر اکبربای او دهغه پر کورن يې جنسي تيری هم وک  دترک توکمو دمشر اکبر بای پر کور ورننوتل او ويل کي

ي خو نور هغه وختونه  ه يې زړه غواړي هغه وک ل قانون غواړي چې هر  ن تير دي که حکومت او دوی خو داسې د
ي خلک به قانون عملي  ساالرانو په الس کې دی او قانون په زياترو مواردو کې نه عملي کي پار لمان اوس هم دجن

 . کوي 
 

تنې استازې مالل جويا ته مو درناوی ال  ورو دخلکو ري و تنو دا ډول عمل  ه کې د  اوس چې موږ په ولسي جر
ي کميسيون مسوول وي او دقانون زيات شي په هغه پارلمان کې چې ساالر او تاريخي جنايتکار يې د فرهن  يو جن

ي؟  ه خطاب ورته وک ی بايد  تنو لپاره ور غواړي نو له تبيلې پرته س  دتطبيق په اړه وزير د پو
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