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تښد مرکز یاد  

ولنو د پرمختګ له شک پرته دا یو ښکاره حقیقت او څرګند واقعیت دی، چې د برشي ټ
او هوساینې رمز د اسالمي رشیعت د دوه بنسټیزو اصولو )قرآن کریم او نبوي احادیثو( د 
هدایاتو او الرښوونو په پوهاوي او پيل کولو کې ایښودل شوی دی، د شخړو د هواري لپاره 

؛ دی او په سوله کې خیر« َوالُّصلُْح َخْير »سوله یو الهي امر دی او د قرآن کریم وینا ده:
د مکې له  همدا راز په نبوي احادیثو کې هم په سولې ټینګار شوی او عمالً رسول الله

مرشکينو رسه سوله کړې ده، د تاریخ په اوږدو کې د سولې له امله ډېر خیر نړیوالو ته 
 رسېدلی؛ آن د سوېيل آسیا ګڼ شمېر ولسونه په سوله ییز ډول په اسالم مرشف شوي دي.

وږ افغاين اسالمي ټولنه له څو لسیزو را په دې خوا له سختو ستونزو دا چې اوسمهال زم
او ناخوالو رسه الس او ګرېوان ده؛ جنګ دی، د پردیو سیايس، اقتصادي او فرهنګي 
یرغلونه او السوهنې روانې دي، د جګړې او  ناورین د سون توکي دواړو لورو ته افغانان دي، 

په ویر ویرجنې او ساندې وایي، د کونډو، ورارو او  افغاين میندې او خویندې تل د خپلوانو
یتیامنو شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي، د اقتصادي ویجاړۍ خو خربه دې حد ته رسېدلې ده، 
چې زیاتره افغانان د فقر تر کرښې الندې دي او هېواد  له داسې بحران او ستونزو رسه 

 مخامخ دی، چې په نړ یواله کچه ساری نه لري.
ستونزو او ناخوالو څخه د خالصون الر د اسالمي رشیعت د الر ښوونو په رڼا  له دې ډول

کې په اوربند، سوله ییز حل، اسالمي ورورولۍ او ميل یووايل کې نغښتی دی، چې سوله نه 
وي؛ په هېواد کې پرمختګ او سوکايل نه راځي، پا نګونه نه کېږي، پانګوال د امنیت د نه 

و رسه تېښته کوي او نه بهرين پانګوال دې ته زړه ښه کوي، چې شتون له کبله له خپلو پانګ
په دې جګړه ځپيل هېواد کې پا نګونه وکړي؛ نو په سولې رسه موږ افغانان رسلوړي، 

 خپلواک، پرمختليل او په ځان ډاډمن او سوکاله افغانستان لرالی شو.
کاډمۍ مدبر د همدې موخې د تحقق او السته راوړو لپاره د افغانستان د علومو ا
هـ کال د ۱۳۹۸مرشتابه وپتیله چې د اسالمي علومو د معاونیت په نوښت او زیار د 

 د مه نېټه د افغانستان د علومو اکاډمۍ د عالمه احمد عيل کهزاد ۴غويي)ثور( په 
په افغانستان کې یې د پيل کېدو سوله د اسالم له نظره او ونو په تاالر کې )سمینار 



 

 ب 

کې د  سمینارجوړ کړي، په دې  سمینارڅېړنیز  -الندې علمي( تررسلیک الرې چارې
علومو اکاډمۍ پر پوهانو رسبېره نورو پوهانو، د دولتي ادارو کارکوونکو او چارواکو هم ګډون 

څېړنیزې مقالې  -کړی ؤ، د پېغامونو او علمي ویناوو ترڅنګ د څېړونکو له خوا څو علمي
کې د سولې، سوکالۍ او له امنیته د برخمن آرام  وړاندې شوې او د اسالم له نظره په هېواد

ژوند په موخه ګټورې، رغنده او عميل طرحې او وړاندیزونه اړوندو ادارو او مراجعو ته وړاندې 
 شول.

د پورته يادو ويناوو، ليکنو او وړانديزونو د راټولنې، ترتيبېدو او منظمېدو کار ښاغيل 
 سمینار؛ دا په دې پار)خاطر(، چې د نوموړي ي پر غاړه واخيستڅېړنیار عبدالقهار عزیز 

معلومات او السته راوړنې په چاپي بڼه له درنو هېوادوالو رسه رشیکې کړو، موږ له ښاغيل 
 عزيزي صيب څخه يوه نړۍ مننه کوو.

( ا سالم د اعتدال او منځالریتوب دیند یادونې وړ ده چې دا د مقالو ټولګه د )
ت چاپ، چې د چاپ چارې یې د امنیت محرتمې شورا په مناسب سمینارڅېړنیز  -علمي

 لخوا تررسه شوي دي، د دوی له مرستې منندوی یو.
 په ګران هېواد کې د تلپاتې سولې او سوکاله ژوند په هیله!

 
 څېړنوال عبدالرحمن عادل

 د تفسیر او حدیث مرکز رئیس
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