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  ډرامه نوې غني د جرګه،  لویه مشورتي 
  

اذه  عامه د نوم په کولو خوشې د زندانیانو طالب ۴۰۰ پاتې  د ځل دا او کېږي وړاندې ته نندارې ډرامه، نوې بیا  ځل یو
څه بل ډکولو له جېبونو د ټامیانو راغلیو څو د بهره له یې موخه بله ترڅنګ دې د چې حرکت، غولوونکی اغفال د انو

  . کېدای نشي 

پرته  بندیانو مطلوبو ۴۰۰ له یې رپوټونه ځینې چې پار، په کېدو خوشې د زندانیانو طالب ۴۶۰۰ د چې ده، عجیبه ډېره
  ونشوه؟ مشوره سال سره خلکو له ولې ښیي، تنه ۵۱۰۰شمېر ،

  جوړوله؟ نه برخه یوه کرښې سرې د ستاسو هم هغوی آیا 

  . نلري بد او ښه یا  کم او زیات دی جرم جرم، چې پوهېږو، ټول

  . وکړي "جرګه لویه مشورتي" باید پرېکړه دا او نلرئ واک کولو خوشې د بندیانو طالب ۴۰۰ د چې وایاست، تاسې

  ولري؟ صالحیت پرېکړې د دې جرګه مشورتي چې نده، خندوونکي ډېره دا
خ  وعدې خپلې د سره کار دې خپل په تاسو آیا  ده؛ قوه قضاییه یې یوه او لرو قوې درې کې هېواد په چې پوهېږو، ټول

  کوئ؟ نه السوهنه کې کار په بنسټونو قضایي او عدلي د الف،
  ده؟ اړتیا  څه ته شتون "څارنوالۍ لویې" او "محکمې سترې" د بیا  نو کوئ، جرګې لویې مشورتي پر پرېکړه هره که

  کېږي؟ همداسې استازیتوب خلکو د خو غواړي،  سوله هم رښتیا  په ولس چې نشته، شک هېڅ کې دې په 

ال  معقوله او ووایو ځواب مثبت ته هیلې رښتینې دې خلکو د شو کوالی جرګو لویو نوم په تش او ځایه بې و،پلم په آیا 
  کړو؟ پیدا ورته ره

  : چې کېږي، مطرح هم پوښتنې مهمې نورې ورته دېته او دا

  عوښته؟ نه و را جرګه لویه ولې سر پر مسئلو مهمو نورو ډېرو د ولې تاسو
 نه وا نظر خلکو د وخت هفه مو ولې وویشلو؛ بیا  ځل یو  مو واک وشوه، معامله رایو پر خلکو د چې یو، شاهدان ټول 

  بلله؟ نه و را مو جرګه لویه او ورېد
و  او وکړي استازیتوب حق د خلکو د شي کوالی "جرګه لویه مشورتي" آیا  ده، موضوع "العبد حق" د مسئله مهمه بل
  بخښي؟ یې

  کړو؟ تېره لوټه په لور او جوړې جرګې لوې او پلمې لپاره بندیانو پاتې ۴۰۰ د او کړو تېر وخت هسې باید ولې
ډوډ  غوړې مړۍ یوې  او پیسو د او حرکتونو غولوونکیو ډول دا په غواړئ تاسې چې کېږي، پاتې نه ځای شک د هېڅ 

ور  بیا  او واچوئ غاړه په استازو نامه په تش ولس د مسوولیت  کېدو خوشې د بندیانو طالب ټولو د  مټ، پر ورکولو ۍ
لو خو کاوه، نه کار دا خو ما  چې ووایئ، او وي جوړه مو پلمه شي، المل جګړې بلې د کېدل خوشې دوی د که وسته

  دي؟ روانې معاملې څه سر پر دوی د چې نپوهېږي، اصالً  ولس عام چې کې، حال داسې په وکړ، جرګې یې

  : چې دا، مسئله وروستۍ

مخ یې به کرښه سره هېڅ او کېږي خوشې سبا  یا  نن به بندیان طالب پاتې نه، که شي دایره جرګه لویه که ولرئ، یاد په
 پخوا.کېږي به همداسې او شي بشپړه باید چې ده، برخه یوه هوکړې د طالبانو او امریکا  د مسئله دا ځکه نیسي، نه و ه

  . واوښتې رنګونو نورو او نارنجي په کرښې سرې څنګه چې ولیدل، تاسو هم

پلم د یوازې جرګه، لویه ډول هر کې شرایطو اوسنیو په چې شم، ویالی کتو په  مو ته کړنو غولوونکیو او چلونو ټولو
 .بس او دي مانا  په جوړولو ستونزو او لټولو و

 درنښت
   خوشحال آصفي
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