
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۱۰/۷۰/۲۰۲۱                               لېوال  عبدالغفور

     

 

 ظاهرشاهي اسالم 
 

 :بحث پر دې و، چې 
 

 ږي، خو پوښتنه دا ده، چې کوم ډول اسالم؟  ــ دا ټولې وینې د اسالم لپاره بهول کی
 

یي، جیش محمدي،  TTPجمعیتي، حزبي، طالباني، القاعده یي، داعشي، خالفتي، امارتي، اصالحي،  
 سپاه صحابه یي ، دولس امامي، څلور امامي، اسماعیلي، که کوم بل ډول؟  

 

توپیر په کې نشته. سرچینه یې قرآن عظیم الشان، حدیث او سیرت یا    یوه وویل: اسالم یو اسالم دی،
 . هم اجتهاد و اجماع و قیاس دي

 

بل وویل: که توپیر نشته، نو دا ډلې ولې یو بل سره وژني او تر کفارو وړاندې یې له یو بل څخه په  
 لکونو ووژل؟  

 

 لومړي وویل:  
 

 . په امت کې اختالف د امت په خیر ده
 

 دویم وویل:  
 

هغه اختالف یې په فقه، کالم، اجتهاد او احکامو کې ښوولی، چې سوله ییز علمي بحثونه په کې وشي  
پایله کې یې د اسالمي مسایلو او احکامو جزیات واضح شي، نه د استخباراتي نالوستیو او   او په 

مي امت د تباهۍ او  جاهلو وسله والو ترمنځ د جګړو په ډګرونو کې وحشیانه اختالف، چې د اسال
 . قتل عام المل شي 

 

 اصلي پوښتنه دا ده، چې عام مسلمانان د دې خونړیو ډلو کوم موډل ومني؟  
 

په دې منځ کې یوه مستخدم سپین ږیري، چې د بحث غړیو ته یې برابر کړی چای ویشه، ناڅاپه  
 : وویل

 

 ه... هیچا پر چا کار نه درلود تر ټولو ښه اسالم ظاهرشاهي اسالم و. خلکو خپل عبادت کاوه او 
 

وه   نه  ال  اسالم اصطالح  د ظاهرشاهي  وکتل. ځکه هیچا  ته  بل  یو  ټولو  بحث چوپ شو،  څاپه  نا 
 . اورېدلې

 

 .وکړئ، پوښتنې ښې دي
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