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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد لو مخکې په ځير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                  ليکوال ابراهيم نعيمی  ١٣-٠٣-٢٠١١  ني
  

  اخوان المسلمين په ګوندکی د ځوانانوله لوری النجی مصرد د
 

د. ه رڼاواچوله په اړوند ګوند اخوان المسليمن د د هيواد په تيره ليکنه کی می دمصرد  ډول غواړم ووايم چی دا په ل
 سی مذهبی ګوندپه عربی نړی کی لومړنی سيا. پواسطه په مصرکی جوړشو کی دحسن البنا) زکال١٩٢٩(په  ګوند
ته شوو چی د وو موخه داوه چی غيری مذهبی واک  دی ګوند د. اروپايانو د استعماری سلطی په دوران کی رامن

ي فاروق تررهبری الندی د پاچا ته د) دحکومت طرز( کی ک عربی نړی واکمنه مذهبی  پرځای يی د دی او پای 
ولنه جوړه شیپه ډول يوه سالمه زمانو د تيرو و واک ته ورسوی تر) وهابيزم(عقيده  د) زکال١٩۴٨(په .  اسالمی 

ړه د  جمال ناصر. په مصرکی واک ته ورسيدی سره پيل شوه چی په پايله کی جمال ناصر اسراييلو عربی نړی ج
تل چی خپل هيوادته د سوسياليستی افکارو يوملی شخصيت وو په دی . په رڼاکی پرمخت ورکړی نوځکه يی غو

 ترجمال ناصروروسته انورسادات واک ته ورسيدی چی د. کرکی راغیاخوان المسلمين سره په  د ژر خاطر ډير
وده او پخوانی شوروی اتحاد اخوان المسلمين  د. له لحاظه نژدی شو سعودی عربستان ته د افکارو الره يی پري

 .ګونديی نيمه رسمی کړی
اخوان  د. کړهسولی معاهده السليک  سره د اسراييلو مصرپه استازيتوب د انورسادات د) زکال١٩٧٨(کله چی په 
ی  د ګوند المسلمين د ان .  مبارک واک ته ورسيدییچی په پايله کی حسن. له لوری ووژل شو) تکفيرالحجره(فوځی 

تيت شوه  وروسته دوی ډيرو هيوادونوته . غيری قانونی اعالن شوی وو مسلمين ګوندلاخوان ا د  مبارک لخوایدحسن
کارشوه   .چی دادی اوس بيادسياست په ډګرکی را

  
  په تړاو جنبشونو سلمين اوسنی حالت دنوروداخوان الم

جاری پاليسی پرضدکلکی نيوکی  د خپل ګوند ځوانان د اخوان المسلمين دګوند په حواله د ورځپانو او رسنيو بهرنيو د
وته دوام ورکړی او. کړی دی  نيوکی تردی کچی رسيدلی دی چی ځوانان ارزونه کوی چی په همدی ګوندکی خپلوه

  .ځوانان غواړی چی عملی سياست وکړی. ګوندنه ووزی ن دکه په بشپړډول د اخوان المسلمي
پوری  حکومت ترنړيدو  مبارک دی حسن د Khairat Al-Shaterيومشهورغړی خيرات الشطير ګوند داخوان المسلمين د

ه خه ازاد چی اوس د کاله په زندان کی وو) ۵(پن په عبدالرحمن  کلن ورور) ٢١(نوموړی کشر د. شويدی زندان 
ی وکړی تر عبدالرحمن هيله لری . ازادی برياليتوب يی په نصيب شو د ورور د و الريونونو کی ډيری زياتی ه

اخوان  مصرد د. په حل کی اغيزناکه رول ولوبوی النجو روانو ننه کی د په د ګوند خيرات د ورور ده مشر چی د
په دننه کی د  دی ګوند چی اوس د دا. پخوانی نهضت دی په ډله کی ډير اسالمی نهضتونو نړی د د المسلمين ګوند

 غړو پخوانيو د ګوند د او به د ځوانانو ورور لرم چی زما زه اميد. ترمن شخړی جريان لری غړو پخوانيو او ځوانو
ه اعتراضيه ) ١٧(مياشتی پر مارچ د ځوانانو پريکړه کړيده چی د. تيريدونکی پل رول ولوبوی يو ترمن د مه ني

و د ه جوړه کړی تر تنی واوری اودوی پخوانی غړی اړباسی چی د ګوند غون ور د  غو  زمان د په ګوندکی ګ
تنوسره سم بدلونونه راولی ی لکه  چارواکو لوړ پوړو پر ګوند ځوانان په دی عقيده دی چی د. غو به بريالی کي

  .دحسن مبارک واکمنی يی چی پای ته ورسوله
ی چی د من دی ځکه نه پوهي يی د ګوند عبدالرحمن ډيره اندي ه ډول عکس العمل و   لوری دبلی مشران به 

ډيری په دی باوردی چی . کی منفی الس وهنه کوی په اختالفونو ګوند د پخوانی حکومت امنيتی چارواکی زموږ
ونکی ځوانان به د دی او اخوان المسلمين ګوند ډيری ريفورم غو ی چی د پري کل کي ګوند سره به  الوسط د ا

ی چی جوړشوی دی د) ١۵(الوسط ګوند د. يوځای شی خه بيله  تونوکی دوخ اډله په تيرو کاله کي اخوان المسلمين 
نی الره خپله کړيده او نوموړی ګوند. شوه په مصرکی نوموړی . ته ورته والی لری ترکيی اوسنی دولتی ګوند د من

شتون  ډيرو کلونو راوروسته کورنی جنجالونو کی د اخوان المسلمين په ګوند د. ګوند په رسمی ډول راجستروو
ول ډول دری نظره شته ډير ريفورم مالتړی دی، دوم ګروپ محافظه کاران  ی غړی په ګوند کی دځن: درلودی په 

ولو برخوکی غواړی ژوند اسالمی قوانينورول ته د دی او دريمه ډله سخت دريزه يانی زياته پاملرنه د دوی په  د. په 
ل کيدای شی پر دولت سخت فشار مبارک د يوالی علت د من کی ترداګړی پوری د اخوان المسلمين  د. دغه ګوندګ

تونکی وه کاله په ظاهره د) ٢۵(تير ګوند اخوان المسليمن موخه داوه چی لومړی  خه د پخوا ډير د. ډيموکراسی غو
ی وشی دولت د په ولس کی بدلون راشی وروسته به د بايد  مصرخلکو ثابته کړه  چی بيله د ولی د. بدلون لپاره ه

ته کړی اخوان المسلمين د خه کوالی شی چی بدلون رامن ريفورم سره  ځوانان د ګوند  المسلمين داخوان د. مرستی 
ی اړيکی  هيوادونو لويديزو د سره ګ کاروشی او ګوندونو نورو دوی غواړی چی د. په لويه کچه عالقه لری سره 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ی اړيکی جوړی کړی دی ځوانانو د نورو ګوندونو په موده کی د اعتراضونو د دغوځوانانو. وساتی  د .سره 
ول ډول د  پرشاوخو يوميز  اوس د هرډول عقيدی ځوانان همدا د.  لریسره عالقه نظرياتو مختلفو مصرځوانان په 

ی هيواد اناست وی، د   ستونزه داده  لويه پخوانيوغړو د ګوند اخوان المسلمين د ولی د. د راتلونکی په اړوند ږغي
ول اړخونه ورته د يک پالتفورم  ی په توګه د د. وړنه دی منلو چی ديو ډيموکرا اکنه  يا يوعيسوی او بيل ی  يوی 

يک  يو ولی د دوی زيات ځوانان په دی عقيده دی چی د. رمقام باندی نه شی منالیپ ولسمشر د هيواد د دموکرا
ی کارنه دی، يوسياسی پالتفورم بايد برخونه منل د ځينو د ځينو برخومنل او پالتفورم د وله ومنل شی کله  خپلی خو

غی کړوترکيی په ډول د ډيموکراتيکی عمليی جريان ت کيدای شی چی د او. چی موافقه ورباندی وشی . ه ځانونه هم
تنی ومنی مشران به اړ شی چی دا ګوند ځوانان په دی باوردی چی د او   .غو
  

  پای
  

  تبصری تلويزيونی شبکوخبرونه او او ډنمارکی ورځپاڼو: اخذځای
تنوسره سم ازاد ځوانانو زاړه مشران به تيارنه شی چی د ګوند ودلی ده چی د  تجربو:نوټ  ليبرال شرايط  او د غو
ل کيدای شی، رهبری په ډيرپه وروسته پا. ومنی ه ګ وختونوکی خپل  ته هيوادونوکی چی افغانستان يی هم يوه بيل

تنو د ځوانانو د کالسيک نظريات کلک نيسی او ته کوی چی پايله دهيوادپه لوی  نوی غو ونه رامن په مخ کی خن
ی نی ختيز د مصراو د. زيان تمامي کاری من ول ډول نامعلومه    .د نوروهيوادونو حاالت په 

 
 

  


