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 ی سبتمبرەوە چۆتسر 11سرنجی ڕای گشتی ودنیا وبتایبتی ووتانی ڕۆژئاوا زۆر درەنگ ول دوای 

 . ئیسالم وبزووتنوە ئیسالمیکان 
ساڵ وبمبستی کۆنترۆکردنی ڕووداو وئاوگۆڕە سیاسیکانی  پاش ئوەی ئمریکا وبریتانیا بۆ دەیان 

بشکی گورەی دنیا یا بۆ بربرەکان لگڵ سۆڤیتی جاران یا لگڵ بزووتنوە شۆڕشگ وچپ 
وئازادیخواز وسۆسیالیستکانی دنیا ، بزووتنوە ئیسالمیکانیان بردای گیانی خکی ئاسیا ودوای باجکی 

وپرۆسی ئاوگۆڕەکان لو ووتاندا دایان ، ئستا ووتانی ئیمپریالیستی ڕۆژئاوا باس ل زۆر ک خک 
تیرۆریزمی باکی بزووتنوە ئیسالمیکان ئکن ولمیشیاندا ئیانوێ ئیسالم وبشکی زۆری هزە 

 . ئیسالمیکان لنفرەت وبزاری خک بپارزن 
المی تنھا یخی ب خکی ووتانی ئاسیا وئفریقیا نگرتووە  ئمۆ ئیتر ئیسالم وبزووتنوەی ئیس

 . بکوو بووە ب سرەتانکی جیھانی ترسناک 
   

 : قۆناغی یکم
   

 سرهلدانی ئیسالمی سیاسی لم قۆناغدا دەگڕتوە بۆ کۆتا ییکانی سدەی نۆزدە و سرەتای سدەی 
زۆکی و ب چارەنووسی دەب و پ ێ ل لواری گۆڕ نزیک بیستم ک ئیمپراتۆری عوسمانی تووشی لر

ئو کات ڕەوتکی ئیسالمی ب شوەی فکری دەستی پکرد ک بانگوازی ووریا بوونوەو بوژانوەی .دەبتوە 
کسایتی وەکو جمال الدین ئفغانی و محمد عبدە و رەشید رەزا و و دواتر ابو . جیھانی ئیسالمی ئکرد 

) االخوان المسلمین ( دودی ئاال هلگرانی ئم بزوتنوەی  بوون ک سرئنجامکی سرهلدانی االعلی المو
 1928بوو ل  . 

 بزوتنوەی ئیسالمی لم قۆناغدا ک زۆربی ووتانی ڕۆژهالتی گرتوە ، دوای شکانی خیالفتی عوسمانی 
و ووالتان ببن و ئیسالم بکن ب ئای ئو ، ویستیان سواری شپۆلی بزوتنوەی دژی کۆلۆنیالی خلکی ئ

 .بزوتنوان و تا رادەیکیش سرکوتووبوون 
   مبندی سرەکی ئم جموجۆل تازەی ب تایبتی میسر بوو ، کات ک دەستی ئیمپراتۆری ئیسالمی 

 ب بئ ئیسالمی تو حکومو ئ بی قووڵ ئزمرینی عوسمانی تووشی ئپان و ب تی لی ناڕەزای ج
 . ووتانی ژر دەسالتی خۆیدا

   ئم بزووتنوەی لم قۆناغدا بانگوازی ووریابونوەو ژیانوەی ئیسالم ئدا و پ دائگرێ لسر 
 ی کوگۆرە ئابوری و سیاسیانو ئار ئرانبب گای ئیسالمی لپاراستنی میرات و تقالیدی کۆم

 .وسرچاوەکیان ئوروپا بو
   ئو ئاوگۆرە قوونی ک ڕووی لم ووتان کردبوو ک پشتر بشک بوون ل ناوچکانی ژر دەستی 
عوسمانیکان ، چ ب هۆی گردانوەیان ل ڕێ ی بازرگانیوە ب بازاڕی سرمایداری ئوروپاو چ ل ڕێ ی 

 و پای ئابوریکانی ئو کاتی دەستی داگیرکردنی ڕاستو خۆوە  ، هڕەشیکی گورە بوون بۆ ئیسالم
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هر بۆی ب نمانی . ئیسالمی و عوسمانیکان  ک لسر بنمای فیودالیزم و ئابووری کشتوکای دامزرابوو 
 ی بپا موچوو  و ئن ورەی ئیسالم لکی گیمدا قدەی بیسترەتای سس کان و شکستیان لعوسمانی

 ئیسالمیکانوە نا ک ل هموو شونک بکون خۆیان بۆی سرەتا هویان دا ک الینگرانی بزووتنوە
ئیسالم و مۆرکی ئیسالمتی بدەن بسر ئوهونی ک بۆ بربرەکان لگڵ ئیستیعماری فرەنسی و 

 .بریتانیدا دەستی پکرد
یکان لم قۆناغدا هیچ پیوەندیکی نی    لرەدا ئب ئاماژە بوە بکم ک سرهدانی بزووتنوە ئیسالم

ب بارودۆغی سرەتای سرهدانی ئیسالموە بکوو بشک بوو ل پرۆسی زاکردنی دەسالتدارەتی 
سیاسی و ئابووری ئیمپریالیزم و دابشکردنی ئیمپریالیستی جیھان ل ووتانی ئاسیا و ئفریقیا ل نوان 

رەنساو ئیتالیا و کشو مسلو پویستیکانی ئو پرۆسیو پاراستنی ل دەوتانی وەک  بریتانیا و ف
 .مترسی خباتی شۆرشکرانی خلک بوو ک بزووتنوەی ئیسالمی هنای ئاراوە

 ورە لیی و گکی سیاسی ناوچمنی ئیسالم وەکو سیستمت ژەدان بی درئیتر زەمین م دیار بوو کب   
ابووری دژواربوو و ڕووخانی عوسمانیکان نیشاندەری زەقی ئو راستی ی بوو هر بۆی سر پاییکی ئ

جگ لوەش ئیتر سرمایداری ئوروپی نک تنھا . تموحاتی سیاسی بزوتنوەی ئیسالمی کم ببۆوە 
ەم ببوو بلوولی تۆپکانی بلکو ب پشت بستن ب هزی سرمای هموو دیوارەکانی تک دەشکاند و سرد

 .ب سردەمی پلکوتانی سرمایداری بۆ هموو سوچکی جیھان 
   هروەک  ووتم بزوتنوەی ئیسالمیکان سرەتا کوتن برگری بۆ ڕیگرتن ل بارودۆخی پشوو و 
گانوەو هشتنوەو گیان ببرداکردنوەی خیالفتی عوسمانی ک سرکی ل ئوروپاو سرکی ل ئاسیای 

 بوو بم ب هموو پوانیک دیار بوو ک ئوە هوکی ب هوودەی و زەمانی ئو سیستم ئیسالمی دوور
 . ی بسر چووە

 وە لکستی دژی ئیستیعماری خخراندنی هڕێ ی ه یدانی فکری سیاسی و چ لم چ ل نوو هئ   
رەتای سس فریقیا لراق و میسر و حیجازو باکوری ئکرد عوە دەستی پی . دەی بیستسا ل 1914کات 
ل دژی دوژمنانی ئیسالم و برگری ل ) جیھاد (بریتانیا گیشت بسرە بۆ داگیرکردنی عراق بانگوازی 

خیالفتی ئیسالمی عوسمانی ل نجف و کربالوە ڕاگیندرا و تنانت شخ محمود یش ل کوردستانوە 
کی نجف بردانری پاش سیدانی شکی زۆرەوە چووە مزه رەوە بوەنپمان  پاه  ) شعیب. ( 

 وە بانکی شۆرشگیڕوانگ بوو لوە نوروپیدا ئر ئیستیعماری ئرانبب کان لپالتفۆرمی ئیسالمی   
گیان ب ی بریتی بوو لکناوەرۆک وتوەوە بوو کرست و دوواکپکی کۆنیڕوانگ ک لکو رردا بب

کردنوەی خیالفتی ئیسالم و عوسمانیکان یا جۆرکی تر ل سیستمی ئیسالمی ل هر ووتداو گر 
ئوەش نکرا ئوە وەرگرتنی ئیمتیازاتک بۆ بزووتنوەو دام و دەزگا ئیسالمیکان و هاوکاری کردنی 

ڕەخنی ئوان ل .  ڕووی داداگیرکران ب سات و سودایکوە ک ل دواییدا ل هموو ئو ووتان
ئیستیعماری ئوروپی ئوە بوو ک هاتنی ئوروپیکان و لک گردانی ئم ووتان ب شارستانی ئوروپی 

 .یوە کۆککانی کۆمگای تقلیدی پشوو الواز دەکات
ی فی العراق ترکت الحرک اسالم: ( ئ ) دەعوە (  سالح الخرسان نووسری ئیسالمی مژووی حیزبی 

ولعل ڕعمق ڕپر کان لھا ، هو فی الدور الریادی الژی إچگلعت به .  فی تاریخ العراق السیاسی ًبماتھا عمیقا
 / 6فی مقاوم الغزو استعماری البریگانی لبالد الرافدین الژی نزلت موجاته الولى على سواحل الفاو یوم 

11 / 1914  (   تا ئ ) :الغزاە االجانب باعالنھم حینھا هب کبار الم لمقاوم راجع فی المدن المقدس
الجھاد ودعوتھم الى النفیر العام للدفاع عن حیاچ الدول العپمانی آخر دول الخالف اسالمی فی عالمنا 
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    15ێ . حزب الدعوە اسالمی ، حقائق ووپائق : الح الخرسان ) المعار 
 روەها محمد تقی الشیرازی کبوو ڕۆژی   ه رزی شیععی برج1919 / 1 / 23م کی دەرکرد کفتوای 

 تیایدا ئ  ) : مارە والسلگحد من المسلمین ڕن ینتخب ویختار غیر المسلم لالشیخ محمد مھدی ) . لیس ل
 ئوی    وبریتانیاش ڕک بقسی15ێ . الشیخ محمد رچا المڤفر وتگور الحرک االحی فی النجف : افی 
 .  دا کردی بپاشای عراق 1921 / 8 / 23ی ل حیجازەوە هنا ول ) فیسل بن الحسین ( کرد و 

 وتننن کدەست بھ وتن برکراندا سڵ داگیرکگ ل رەکانربب یانتوانی لکان نئیسالمی دیارە کات
ری ج مرامی خۆیان پشوازیان لو هاوکاری کردنیان و بریتانیا و فرەنساش بۆ جگیرکردنی دەستدا

 ل عراقدا و بادانوەی 1920بۆ نمون شکستی بزووتنوەی ئیسالمیکان ل حوزەیرانی . هاوکاری کرد 
دواتری ڕابرانی ئیسالمیکان بۆ هاوکاری لگل بریتانیا هنگاوی یکم بوون بۆ دامزراندنی دەوتی 

 .پاشایتی عراق 
سرەکی ئیسالمیکان بۆ درژکردنی دەستی هاوکاری بۆ داگیرکرانی ئوروپی لم ووتاندا    پاپوەنری 

 نسیبیان لران و پاکستان و حیجاز بوو براق و ئمیسر و ع ل بوو کن ربازیانس شکانو تنھا ئت
کو هۆی سرەنسادا ،  بریتانیا و فتانی وەکوو بربازی وورشی سر هرانبم بئ وە بوو کرەکی تر ئ

 .ووتان خۆشیان لسرو بندی ئالوگۆری قوولی کۆمیتی و سیاسی دا بوون 
   لم قۆناغدا ئیتر شارەکان و جۆرک ل ژیانی مۆدرن و ئابووری سرمایداری و گردانوەی بازاری ئم 

هزو توژ و چینی کۆمیتی تر دن ووتان ب ئوروپا ب هموو ئاکامکانیوە دەب ب ڕەوتکی ب
ساڵ 500پشوو لو ڕکودە دەردەچت ک ئیمپراتۆریتی عوسمانی بۆ ماوەی ) جیھانی ئیسالمی ( ئاراوەو ئیتر 

ب سریدا سپاندبووی و ئو ناوچان دەبن ب پاشکۆی ئالوگۆرەکانی ئوروپا و ب توندی دەکون ژر 
ووتنوەی ئیسالمی و ئیسالم ڕووبرووی مسائیل و بارودۆخکی تازە دەبتوە و ئیتر بز. کاریگری ئوانوە 

 .پرسیارو تحدیاتی زۆر تازەی بۆ دت ئاراوە و بگشتی دەکوت بر مترسی کوتن پراوزەوە
 ل ی کتی و فکری یانیو ئالو گۆڕە ئابوری و سیاسی و کۆمئ الم دیارە کرەتای30   بی سسا  

گرتوە بشک بوون ل سرەتای پرۆسی کاپیتایزە کردنی ئم ) ووتانی ئیسالمی (سدەی بیستمدا 
ووتان ل چوارچوەی دەستوەردانی ئیمپریالیستی و هاوکاری  و دەستگرۆیی کردنی چینی بۆرجوازی تازە 

 ڕوالتی بوون ب پچوانی هربۆی پرۆس و شکل و شوەی ئو ئالوگۆڕە سرخانیانش. سرهداودا 
 .بارو دۆخی ئوروپاوە ک ڕیشیی و ئینفیجاری بوون

   ئوەش نیشاندەری قۆناغی ئیمپریالیزم ک ئیتر ترسی یکمی سرمایداری ل چینی کرکارو شۆڕشی 
 گالنی ئاسیا بوو ب تایبتی ک شۆڕشی ئۆکتۆبر و قورسایی سۆسیالیزم ل ئوروپا مترسی یکی

 .گورەیان پک هنابوو
   بو هۆیوە دەوت ئیپمریالیستیکان ب تایبتی بریتانیا و فرەنسا ب الینگری کردن ل خاوەن زەوی 
و بازرگان و چینی بۆرجوازی تازەی ووتانی وەکو عراق و میسر و ئران و پاکستان و ئندەنوسیا ، جارکی 

میکانیان خستوەگڕ و بو جۆرە ئیسالمیکان ب تایبتی ل تر چکی ئیسالم و سرفسی هزە ئیسال
سییکانوە ڕاستوخۆ کوتن برەی ووتانی ئیمپریالیستی داگیرکرەوە  ب تایبتیش لبرانبر خباتی 
هزە تازەکانی برەی سۆسیالیزم و چپ و علمانیتدا ک ل سیکانوە بووبوون ب ئا هگرو سرکردەی 

 .اتی دژی کۆلۆنیالیستی لو ووتاندا خب
  لو ساالنوە بزووتنوەی کرکاری و ژنان و الوان و بزوتنوەی دژی ئیستیعماری دەبن بڕەوت و دیاردەی 

 .سرەکی سردەم و تنھا ئومدی خلک
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 .   هموو ئو ئالو گۆڕان ب زیانی بزووتنوەی ئیسالمی یکان تواو دەبوو
و ڕەوت وموەی  ئاندژواری گنیابوون لد تی  کتایبکان کرد ، بئیسالمی وای ل تازەی ترسی

سرلنوێ ی خیالفتی ئیسالمی ، ک ڕووی چککانیان بکن سۆسیالیزم وبزووتنوەی شۆڕشگانی دژی 
سالمیکان کۆلۆنیالیستی ک هزە چپ وسۆسیالیستکان ڕابرایتیان ئکرد وبو جۆرەش بزووتنوە ئی

 . بکردەوە کوتن برەی ئیستیعماری ئوروپی وڕژمکانی سربوان 
   نیوەی یکمی سدەی بیست کاتی داگیرکاری ڕۆژئاوا  بۆ ووتانی ڕۆژهت و لبرانب شپۆلی 
گشکردووی خباتی جماوەری دژی کۆلۆنیالیستی ک بتایبتی ل سییکانوە پڕەی سند و بگشتی 
قالبکی چپی و شۆرشگرانی هبوو ودەسالتی سۆڤیت تیایدا ب هز بوو ، ووتانی داگیرکری ئوروپی 
بۆ رگرتن ل پرەسندنی ئو بزووتنوە دژی کۆلۆنیالی ی ب تایبتی بای سۆسیالیست و ڕادیکالی ناوی 

می یکان و بکارهنانیان وەکو چکک ،  زۆر ووشیاران دەسیان کرد ب هاندان و پشتگیری بزووتنوە ئیسال
دیارە ئیسالمی یکانیش بهۆی مژوو وپکھات و فرهنگی زاڵ . بۆ بربرەکان لگل ئو رەوتی پشوو 

 .لم ووالتاندا دەیانتوانی دەورک بگن ک زۆر بزووتنوەو بیروباوەڕی تر ل توانایدا نبوو
 ل 1928ل سای ) اخوان المسلمین ( یکان لم قۆناغدا میسر بوو و    ناوەندی سرەکی هزە ئیسالمی 

شاری ئیسماعیلی ل الین حسن البناء وهاوەکانیوە ل بنڕەتدا بۆ ئو پویستی و ل جرگی ئو 
 .بارودۆخ و هاوکشاندا  و بو ئاسۆ سیاسیوە پکھات

یکان بوو ب دژایتی کردن و ڕووبرووبونوە ل برانبر    ئیتر ناوەرۆکی هلسورانی بزووتنوە ئیسالمی 
 کدا برژەوەندی خب ل ک انکی ئیجابی  یا شۆرشگوگۆرر ئاه. 

   ئوان پیان وابوو کات ک برپاکردنی حکومتی ئیسالمی ب شوەی ڕاستو خۆ ل الین خۆیانوە یا 
ب باشتر وای بابدەنوە بوالدا و بوەش کوتن هاوکاری پاراستنی خیالفی عوسمانی بۆیان میسر ئ

ب درژایتی سردەمی پاشایتی ل میسر و عراق ئیسالمیکان الینگری . ئیستعمار و دەوتکانی  
سرسختی ڕژمی پاشایتی بوون ل ووتانو ب ئومدی ڕاکشانی ئو ڕژمانو پیەوی کردن ل ئیسالم 

 .دنی پالتفۆرمی سیاسی ئمان پشتیوانی تواویان لدەکردن و پیادە کر
لالیکوە ئیسالمییکانی جگ ل ناوەڕۆک ، بکردەوەش خست .    ئوەش ئاکامکی دووالینی هبوو 

برەی دژ ب خکی ئو ووتان و لوالشوە گیانکی تری کردەوە ببریاندا ئگینا ئیسالم زۆر الواز 
 .یمپریالیزمی ئوروپی بۆ مرام و برژەوەندی خۆی گیانی کردەوە ببردابووبوو و ئ

  و دەل دا دەنوڕاستی یکبیراًکان االخوان من هژا المنگلق عونا: (    ایمن الڤواهری دان ب ً فی مقاوم 
  .53ێ . عاما اخوان المسلمین فی ستین . الحاد المر: ڕیمن الڤواهری . د)  الھدامْالشیوعی و المبادى

   هروەها ل شونکی تردا ئگتوە ک  والتر سمارت ڕاوژکاری سفارەتی بریتانیا ل میسر ب ئاشکرا 
لیس هناک من چرر ان ( ل کۆبونوەی لگڵ حسن رفعت جگری وەزیری ناوخۆی ئو ووت ووتویتی 

وبالفعل فقد : ( تا دواتر دە ) ارب الشیوعی یعگی فاروق لالخوان بعچ التشجیع النھم احسن اداە فی مح
  .50ێ  ) قدمت الجماع خدماتھا فی مشارکتھا فی الحمل على الشیوعیین 

 دا ل نامیکدا بۆ فاروقی پاشای میسر باس لو 1945   لوەش زیاتر حسن البنا ل مانگکانی کۆتایی 
 التی تھدم القواعد االساسی للمجتمع و ان السبیل الى حیپ ڕشار فیھا الى االفکار القلق( مسالن دەکا 

مواجھتھا هو االعتام بحبل الله وهی فر سانح لمر الحدیپ تحت لواء فاروق ان تنھچ من جدید 
 المشرق االسالمی 49ێ) بعبءالرسال. 

و   ) 41رچاوە ل همان س) (  عید الملک عید الشعب (    اخوان المسلمین شیعارکیان هبوو دەیووت 
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 نیی ئیسالم ڕابگلیفخ کرد تا خۆی بوازی فاروقیان ئت بانگنانت. 
   ل عراقیشدا بزووتنوەی ئیسالمی همان دەوری گا ل بواری دژایتیکردنی کۆمۆنیزم و پشتگیری ڕژمی 

 .پاشایتی دەسکردی داگیرکری بریتانیا ل عراقدا
بۆ دیفاع ل دەستی عوسمانیکان سرەتا ئیعالنی جیھادیان کرد ل دژی داگیرکردنی    ئیسالمیکانی عراق 

ژمی َسال دوای ئوە بوون ب هاوکاری بریتانیاو 10 دەستی پکرد بالم 1914بریتانی ک ل سای 
رجع کار ب شون گیشت ک ل سیکان و چلکاندا ڕابرانی ئیسالمیکان و م. پاشایتی فیسڵ 

 ) .علمای ئۆفیس ( برزەکانی نجف لناو خکدا ناونرابوون 
   کات شڕی جیھانی یکم هگیرسا و هوای هوکانی بریتانیا بوبووەوە ک ب نیازە هاوکاری 
ڕکخراوە زایۆنیستکان بکا بۆ دامزراندنی دەوتی ئیسرائیل ، ئیسالمیکانی میسر و عراق ماوەیک 

ویان ل بریتانیاو رژمی پاشایتی عراق و میسر وەڕگرا ، بم ئم جار ڕوویان کردە هیتلر و ڕو
_ ئلمانیا ( ئمانیای نازیان کرد ب قیبلی ئومد و هاوکاریان و ل هموو شونک دەوتانی میحوەر 

عراق لوڕوانگیوە پشتیوانیان کرد ئیسالمیکانی . یان بڕزگاری کری ئیسالم دەناساند ) یابان _ ئیتالیا 
 ل الین ڕشید عالی الگیالنی و تاقمکیوە ب هاوکاری 1941ک ل مایسی ) الدفاع الوگنی  ( ل حکومتی  

 .و هاندانی ئلمانیا ل عراقدا پک هات
 میحوەر ، بایان    بالم ئم قۆناغیان زۆر کورت خاین بوو و دوای تواوبوونی شڕ و شکانی دەولتانی

ل عراق پاش پرەسندنی خباتی جماوەری . دایوە الی بریتانیاو فرەنساو ڕژمکانی سربوان 
 یتوانی بترسی ڕووخان و نر مب وتتی کمی پاشایڕژ وە ، کاتکانناوەراستی چل ڕادیکال ل

ژانی خلک بووبوو ب مۆتکیک بۆ سرکوت بزوتنوەی شۆڕشگرانی خلک خامۆش بکات وڕاپرینی رۆ
بریتانیاو ڕژمی پاشایتی و پاش ئزمیکی حکومی قووڵ و تشکانی چند وەزارەت  ، ب هاوکاری و 

ئیسالمی شیعکانیان ب ناوی ) مرجعی برزی ( ڕاوژی بریتانیاو نیزامی پاشایتی یکک ل ناودارترین 
ل ) نورالدین محمود ( زیران پاش فشلی وەزارەتی عسکری لیوا کرد ب سرەک وە) محمد الدر ( 

 ک زۆربی شارەکانی عراقی گرتبووە و پاش ئوەی وەزارەتی ناوبراو 1952خامۆشکردنوەی راپرینی 
دەستی دای توندترین شوەی سرکوتی ناڕەزایتیکانی خلک ،  ئوانش ک خۆشباوەریان ب ئیسالمیکان 

 ) .جبناک عون رت فرعون  ( ئکرد و دەیانووت  ) محمد الدر ( رایان دەکشاو گاتیان ب هبوو هۆ
   نمونی ئوەی ل میسر و عراقدا ل بواری هاوکاری ئیسالمیکان و بریتانیاو ڕژمکانی سربودا 

ب ،  تونس ل پاکستان و ڕوویاندا دەقاودەق ل سودان و دەوری ئیسالمی ختمی یکان ، ل جزائیر ، مغری
 . هتد دەبینرێ .....ئران و 

   هر ل جرگی ئو  دەورە کۆنپرستی ئیسالمیکاندا ل برانبر مترسی خباتی شۆڕشگرانی 
 ریتانیا  لو خۆی بهاوکاری ڕاست راقدا و بع پ و سۆسیالیزم لندوی چرەسماوەری و نفوزی پج

پکھات و ) حرک الشباب المسلم ( و ) حزب التحریر االسالمی ( و ) اخوان المسلمین ( چلکان و پنجاکاندا 
 وە حزبی 14دواتریش لیاممان په دواوە ب موز بالدعوە ( ی ت (  رانیس دروست بوو ک ) دعوە ( ب

ب بوبوونوەی ئاشکرا دانی پیا دەنن ک فلسفی ئسی دامزراندنی حیزبی ناوبراو پشگرتن بوو  
 .هتد ....و قانونی ئحوالی شخسی و ئیسالحی  زراعی و) بیروباوەری ئیلحادی ( 

   ل شستکانی سدەی بیستدا پاش ئو ئالوگۆرە ڕادیکاالنی ک ل شڕی جیھانی دووەم ب دواوە 
چوون سری نفوزی ووتانی ب ناو ئیسالمی گرتوە و پرەسندنی خباتی جماوەری و شۆرشگران و 

چپ و سۆسیالیزم و شیوعیت و پرەسندنی کۆمۆنیزم ل دونیادا وهگرتنی ئای ئالوگۆرە سیاسی و 
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ئابوریکانی ڕیزەکانی بۆرجوازی لو ووتان ل الین ناسیۆنالیزموە و هاتن سرکاریان و دامزراندنی 
تری ئو کشمکش قوونی ئو قۆناغ دوورو دەوتی هاوچرخی بۆرجوازی  و سرجم ئاکامکانی 

درژە ، ئیسالمیکان جارکی تر کوتن کنارەوە و نفوزیان زۆر برتسک بووەوە  بم چونک ئو 
و ئاسۆی گشو سربخۆیی ) نیشتمانی ( ئاوگۆڕان ل ناوەڕۆکدا ل چوارچوەی ملمالنی نوان بۆرجوازی 

ی سرمایو سربخۆیی سیاسی بۆرجوازی ل برانبر ئیمپریالیزم و ئیستعماری ئابووری و بازاڕی ناوخۆ
ئوروپیدا قتیس مابۆوە ،  ڕیشی ئیسالم و بزوتنوەی ئیسالمیکان ووشک نکراو وەکو هیزبکی ئیحتیاتی 

 .کۆنپرستی هر مانوە گرچی ج و شونیان الوازتر بوو
     
    
 
 


