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  وآزاد  ننپه افغانستان کی د امریکا د یرغل نه په ګته اخیستو سره، انتظار نه وروسته،  هپاکستان پوځ د اویا کلن د

 وتړل. ) فتا ( په خپله ادارې سیستم  وقبایلي سیم

 مهسی حایلکې د اړخونو تر منځ  اجندأپه  « ېلوب ېستر» د انګریزانو او روسانو د  پیړي 19په  وسیم وآزاد قبایلي

بایل ق. لاو د هند ویسرا د قبایلي سیمو په چارو کي د السوهنې حق نه درلود هد افغانستان پادشا پیږندل شوې وو: 

بایلي ق د جزیی اختالف نه پرته، ول.بیو له الرې پرمخ پښتونولي د اصول د خپل چارې د ځانګړې قانون ) فتا ( او

  ورڅخه برخمن دي.موناکو او واتیکان  په اروپا کې آزادو سیمو ته هغه حقوقي جوړښت ورکړ شوې وو چه نن

ه کې د سیمې په شاوخوا ه د جګړې په پلمه قبایلي سیمو ته ورننوت.رځ د تروریزم سپو پاکستاني کېکال  2001په 

د سیمه ایز تاکنې  په اصطالح  چه ه خبره دې حد ته ورسید اوسمهال لسهاوو زره کسان مړ، ژوبل او الدرک شول.

 او زن سیم د غخولوغدا د دیورند کرښې په اوږدو کې د اقبضه ولګوي.  دایمي هخپل له الرې پوځ په آزادو قبایلو کې

 زارونو متمم دي. د توغندیو ګو کې هیلي سیموس په د افغانستان

ر او مړو او زخمیانو په شمی وافغانستان د خپل د خپل هژمونستي سیاست د تحقق په الره کې په زیرکتیا، پاکستان

 .دې بوخت ساتلېره یپه و د زیاتوالې د جهادي څپوافغان خاوره کې په امریکا 

د عامه اذهانو د  د ملي مسئلو نه شوې چه امرته. ورته شبې صالحیته او بې کفایته ادارې سره د وطن غم ن د کابل 

 د انتخاباتو دندوره وغږوي.په منظمه توګه   منحرفولو په مقصد

د  اداره دومره کولي شي چه د پاکستان تحت الحمایه ي. خو د کابلموږ نه وایو چه د پاکستان سره جګړه اعالم ش

  ړي.غوښتنه وکه اجاز د صدوراحتجاج  دیپلوماتیک په وړاندې د امریکې نه د بدماشي 

 «پاې»  هیڅکله د خپلو ملي ګتو نه دفاع کولي نشي. افغانستان ېد امریکا د حاکمانه حضور په ماحول ک
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