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جياواز لة  پثشبينی سةردةمثکی تازةی  بة نةمانی دنيای کؤمةنيستزؤر لة پسپؤران و سياسةمتةداران
، نثوان رؤژئاواو رؤژهةصات دةکرد جيهانی شةری ساردی دوور لة رووداوةکانی رابردووی، ساصانی پثشو

 رووبةروو بوونةوةی هثزة سةربازثکانی وصاتانی اليةنگريیبة کانی دنيا ةو سةردةمةی کة کثشة سياسثئ
يان شةری نثوان دةسةصاتی ناوةندی و هثزة ئؤپزسوونةکان کة ، ثکث لة دووجةمسةرةکةی دژ بةيةک

کة ، زؤرجار ثکث لةو جةمسةری رؤژئاوا يان رؤژهةصاتة پشتيوانی ثکث لة اليةنةکانی شةر بوو
ئاسيای رؤژهةصات وة رؤژهةصاتی ، ئةفريقا، ر وصاتانی ئةمريکای التنيئةجنامةکةی وةک لة زؤ

   .ناوةراست تةا بنبةت کردنی هثزی ئابووری و کؤمةصايةتی بةدوواوة بوو لةو وصاتانة
 بة ئاشکراکردنی وة، و مانةوةی ئةمريکا وةک تةا هثز زلی جيهانپاش نةمانی دنيای کؤمةنيست 
مثة تاکة حزبثکانی خستة ژثر رژ،  تازةی لة اليةن ئةمريکا دارثژراوسياسةت و سيستثمثکی جيهانی

 تثم و ستراتيجية تازةی ئةمريکايةبةتايبةتی ئةوانةی کة خواستياری ئةم سيس، هةرةشةثکی گةورة
چونکة مةترسثکی گةورةی بؤ مانةوةی تاکة دةسةصاتی ئةوان دةکرد کة ساصةهای ساص بوو بة ، نةبوون

   . دةست ژثرةری سارد هثنابوويانةسوود وةرگرتن لة ش
شةری ئةفغانستان بوو کة هةردوو ، پثش رووخانی ديواری بةرلني، دووا کثشةی نثوان جةمسةری سارد

هةر ئةم شةرةش دةکرث بة وةرچةرخانث ، جةمسةر شةرثکی خوثناوی درثژخايانيان دژ بةيةک بردة سةر
رهةصدانی هثزة دميوکرات خوازةکانی دنيای لةگةص سة، لة سياسةتی جيهانی هةردوو جةمسةر دابنرث

پاشان کارتثکردنی ئةم هثزة دميوکرات کة وصاتی پؤصؤنيا بة رابةری ئةم هثزانة دادةنرث و ، کؤمةنيست
کة هةر هةموويان وةک گةصای پايز وةرين و ، خوازة بؤ هةموو دنيای کؤمةنستی ئةورووپای رؤژهةصات

مسةرة کؤمنستة و پارچة پارچة بوونی بؤ هةموو ئةو وصاتة پاشان هةصوةشاندنةوةی ناوةندی ئةم جة
   .کؤنانةی کة ئةمرؤ بة سؤضثتی کؤن دةناسرثن
 زؤر لةو هثزوو گرووپة ئيسالميانةی دژ بة کؤمةنيست و 19 ئةم گؤرانکارية گةورةيةی کؤتای سةدةی

ريکا و هاوپةميانانی لة بة تايبةتی ئةم، ئايدلؤجياو کلتوورة رؤژئاوايية کة بة هاوکاری خودی رؤژئاوا
دنيای ئيسالم وةک عةرةبستانی سعودی و پاکستان و ئثرانی ئيسالمی تازة پةرةيان سةندوو توانيان لة 

ئةو کارتثکردنة دةروونيةی ئيسالمية گةجنانثکی زؤری دنيای ئيسالم بکةن بة ئاگری شةری رثگای 
ية تازةکةی ئةمريکا دةخوازث بةرپای ئايدلؤجيای تازةيان دژ بة کؤمةنةستی کؤن و سيستثمة جيهان

ئةجنامی بةرپابوونی ئةم هثزة بةناو ئيسالميةی کة هةموو گؤرانکارية کؤمةصايةتثکان بة . بکات
هةرةشةو مةترسی دةزانث بؤ ئةو کلتوورةی ساصةهای ساصة رژمثةکانی دنيای ئيسالم سووديان 

ری بةرامبةر بة هةموو هثزة مودثرنةکان و لثوةرگرتووة بؤ مانةوةی دةسةصاتيان و کردوويانة بة ديوا
   .دميوکراختوازةکانی دنيای تازة

شةری دژ بة دنيای کؤمةنيسم و سيستثمی تازةی ئةمريکا کة سانثکی وةک ئوسامة بن الدنی خولقاند و 
کة ئثستا رووی کردؤتة ئةو کةسانةی بة هاوکاری ئةوان و هاوپةميانانيان ، مششثری دووسةرةکردی بة 

ئةم کةسةی بةناو ئيسالم بةهؤی ئةو زانستی شةرو و پارةوپوولی خؤی و هاوپةميانانی . ک بوولةداي
بةصام لةژثر هةمان پةردةو فةلسةفة درووست بکات و ، توانی چةندةها گرووپی تر بة ناو جياواز لةيةکتر

   .بيان کات بة گژ هاوپةميانة کؤنةکانی خؤی
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جةميس ولسی دةصث کة شةر دژ بة تووريرستان لةوانةية ساصةهای ) ئةی. ئای. سی (سةرؤکی پثشووی
، ساص خباثنث و پثويستة کارثکی گةورةی لة رثگای داموودةزگا زانيارثکان و ئاسايشةکانةوةی بؤ بکرث

زانست پةيدابکرث لةسةر ئةو کلتوورةی ئةم گرووپة  پاشان برياری سياسی بؤ بدرث و لةهةمان کات
   .ة کايةوةتريوورستانةی هثناوةت

کارةکانيان لة رثگای چوونکة ، ديارة زانياری پةيداکردن دةربارةی ئةم گرووپانة کارثکی وا ئاسان نية
شانة بچووکةکانةوة ئةجنام دةدةن بث ئةوةی هيچ لة تةکنةلؤجيا تازةکانی ئةمرؤی دنيا بةکار ثنن لة 

ة کارثکی وا ئاسانيش نيةچوونکة ئةمان ناردن و چوونة ناو ئةم رثکخراوة تريورستيان. پةيوةندثکانيان
بةصکو ئةندامانی ئةم گرووپانة زياتر ، وةک پارتة سياسثکانی تر خةصک ناکةن بة ئةندامی خؤيان

فةلسةفة روحثکة پاصيان پثوة دةنث بؤ ئةندام بوون و پةيوةندثکانشيان لة رثگای خةصکانثکةوة بةرثووة 
هةموو فةرمانی کارةکانشيان لة رثگای ، تايبةتيان نيةدةچث کة هةميشة لة جووالنةوة دان و جثکی 

ئةمةش کارثکی زؤر سةختة ، کؤدی تايبةتيةوة بةرثوة دةچث کة لة ماصپةرة ئينتةرنثتةکان بصاو دةبثتةوة
ئةگةر دؤزرانةوةش ئةوا زؤرجار دةست دةکةن بة ، بؤ داموودةزگا ئاسايشةکان کة پةيدايان بکةن

   .خؤکشنت
چوونکة ، ستة ئيسالميانة ئايدلؤجياو کارةکانيان لة زؤر لة گرووپةکانی تر جيوازةئةم گرووپة تريوور

وةيان مووچةی ئابووری کار لةو اليةنانةی بة ، هةموو اليةنثک کة بريووبؤچونی لةگةص ئةوان نةگوجنث
م دوژمنی خؤيان دةزانن وةرگرث ئةوا دةخيةنة بةرةی دوژمن و هةموو کارثکی نامرؤضنةی لةگةص ئةجنا

   .هةروةک و لة عرياق و هةندث وصاتی تر دةيبينيني، دةدةن
لةو باورةداية کة رثگةنةدانی ئةم گرووپة ، جثمس ولسی) ئةی. ئای. سی (سةرؤکی پثشووی

، تريوورستيانة لة کاری سياسی ئازاد باشترين رثگاية بؤ دؤزينةوةيان و چوونة ناو شانة ثنثکانيان
دةبن بچنة ناو خةصکی بؤ ئةندام پيداکردن و لةو رثگةشةوة دةکرث چوونکة ئةو کاتة خؤيان ناچار 

پاشان لةو بتوةرةداية کة هاوکاری کردنی هثزة ليربالية ئيسالمثکانی تری ، شانةکانيان ئاشکرا بکرث
ئةمريکا . ناو کؤمةص دةتوانث هةنگاوثکی باش بث بؤ ئاشکراکردن و دؤزينةوةی گرووپة تريوورستثکان

بةصام ، ئةوانةی خؤيان بة ئةمريکی تةواو دةزانن، کانثکی ئيسالمی نةوة دوو يان سثنيازی واية خةص
بؤ ) ئای. ب. ف (يان) ئةی. ئای. باوک وباپريانيان لة جيهانی ئيسالمةوة هاتوون بکات بة ئندام لة سی

   .ئةوةی بةکاريان ثنی دژ بةم گرووپة تريورستيانة
پاشان بوونی سةرمايةثکی ،  کردنی ئةم گرووپة تريورستيانةديارة بث بوونی زةمينةی باش و هاوکاری

زؤر لة ژثر دةستيان چی لة رثگای هاوکاری کردنيان بث لة اليةن ئةو رژمثانةی کة ئةمريکاو رؤژئاوا بة 
يان ئةو پارانةی خؤيان لة رثکخراوة ئيسالميةدرووستکراوةکانةوة دةستيان دةکةوث ، دووژمن دةناسن

   . کارانة ئةجنام بدةنناتوانن ئةم هةموو
بةصام هةبوونی لة عرياق ، نةبوونی هةندث لةو زةمينانةی سةرةوة بامسان لثکرد لة وصاتی ئةفغانستان

   .ثکثکة لةو هؤکارانةی ئةو هةموو کارة توريرستيانة لةناو عرياق ئةجنام دةدرث نةک لة ئةفغانستان
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