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  سؤرانسؤران. . سس. . حح.. .. .. .. ئامريكائامريكا  كردينكردين  دصمؤكراتيزةدصمؤكراتيزة  رةويترةويت
  

 شةجةري ي} عةسر{دةورة  دةستةپايت رزيوي شصواندين كة، بص وا اليان طؤترة بة كةس هصندص رةنطة
 هةوةپ، ئةفغانستان قوأبةسةري وپايت لة بصنالدصن تؤأابؤأاي يشةوةزةنط رووخاندين و مةال عومةر
 روانينة و رووداوةكان وردي سةرنج داين بة، بةپام. ئامريكا بوة وپايت كردين دصمؤكأاتيزة هةنطاوي
 جيهاين ضاوثؤشي كردن لة شةأي بة كة، دةبصتةوة روون بؤمان، جيهان رامياري جوغأافياي نةخشةي
 دصمؤكأاتيزة رةويت، تايبةتيان بوة بارودؤخي جيهان كة جصطةي ديكةي و ضةند امظيصتن، كورة، دووهةم

 شةأي لة، دووهةم جيهاين جةنطي دواي، و شصلطري روون زؤر ضةشين بة، ئامريكاوة كردن بة هؤي
  . دةسيت ثص كرد ساردةوة
كةأة ،  وشكة هةأةشةبة تا دةكرص كة، ئامريكا هةوپي سةرةكي ئةمة بو دةوپةيت، سارد دا جةنطي لة كايت
تا ، بأووخصنص دةور و بةري مانطةواپةطةيل سؤظيةت و يةكيةيت حكوومةيت، و شيت وا ثأؤثاطةندة، و كوأة
 زةالمانة زاپمة ئةو ستةمي نريي ذصر لة، ئةو وپاتطةلةش خةپكي رزطار بص و هةم مةترسي لة خؤي هةم

 كؤمؤنيزم ئيديؤلؤذي ضةكي بة ئةويش و ةبون غافپ سارد شةأي لة، سؤظيةتيش يةكيةيت ديارة. دةربصنص
 هاوثةميانطةيل و ئامريكا وپايت بنضينةي دةيويست، رةجنبةر و ضيين كارطةر لة، بةرواپةت و داشداري

  . بيأووخصنص ريشةوة لة تصكي دا و، بكاتةوة كلؤر
 دا }شةأق  كيبلؤ{  رؤذهةپات طةأةكي بة الي، سارد شةأي تةرازوي تاي، تا حةفتاكانيش دةتوامن بپصم
  . دةتواوة وادة بة باي هةر، وردة وردة، بة كاوخؤ، رةشةمة بةفري مانطي وةك، رؤذاوا و طةأةكي قورس بو

 بةپصنةكاين خيطةي رؤذهةپات كةوضك لة بن طةأةكي لةوة دةضو ضون، هةشتاكانةوة هةوةپي لة بةپام
واي لص  تا، دةبو قورس تر هةر رؤذاو تةرازوي تاي، وردة وردة، نةمابص نةوتراويشي ثص شيت و كةوتبص
، بةربپاوي خؤي و تصكؤشانصكي و هةوپ طؤأباضصظ ميخاييل سةوزي ضراي هةپبووين بة ئامريكا كة، هات

 ئؤأوثاي وپاتطةيل، سؤظيةت يةكيةيت رصذميي تصك ضووين بوة هؤي، نارجني شؤأشي بة ضةشين
  . نصوةأاست ئاسياي وپاتاين و رؤذهةپات

 لة تةنانةت، هاوضةرخ بو مصذوي تصك رماين و طرنطترين بةربپاوترين، رووخاندنة ئةم كة، دةزانني هةمو
  . بو طرنطتر و مةزنتر، عومسانيش ئيمثةأاتوري و وردوثرد بووين رووخان
رؤذهةپايت ئوأووثا و ئاسياي  وپاتاين، يةكيةيت سؤظيةت لةت و ثةت بووين كارةسايت دةتوانني
، ناو بةرين دصمؤكأاتيزة كردين جيهان بؤ، ئامريكا سةركةوتوي نارجني اويهةنط طرنطترين بة، ناوةندي

وة  سةربةستيان، بوون رزطار سؤظيةت يةكيةيت بة دةيان وپات لة ذصر نريي ستةمي قؤناغةدا لةم كة
 بؤ ضةند وپاتةتان ئةم ناوي وصنة بؤ كة، جيهانةوة دصمؤكأاسي خوازي بةرةي و هاتنة نصو دةست هصنا

 كؤماري، ئةرمةنستان كؤماري، ئازةرباجيان كؤماري، }ثؤلؤنيا {  كؤماري لةهستان :دصنمةوة
  . هتد و رؤماين كؤماري، مةجاأستان

 دصمؤكأاتيزة كردين ئامريكا لة هةنطاوي هةوةپ ئةفغانستان ئازاد كردين، دةردةكةوص بؤمان راظةية  بةم
   !ئةوةدندة هةر. نةبص هةنطاو ئاخرين، سةدداميش رصذميي و الشم واية رووخاندين، جيهان دا نية
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