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 تفسیر او حدیث د مرکز یادښتد 

له شک پرته د بیان آزادي د اتباعو له انساين، فطري، اسالمي او اسايس حقونو څخه یو مهم حق شمېرل 
کېږي چې د برشي ټولنو په پرمختګ، هوساینه او زوال کې هم بنسټیز رول لري. د همدې ارزښت د درلودلو له 

مهمه السته راوړنه هم ده؛ خو دا چې د اسالم د سپیڅيل دین د  امله دا زمونږ د هېواد د اوسني ولسواک نظام
دوه بنسټیزو اساساتو )قرآن او حدیث( د الرښوونو په رڼا کې یې مرشوعیت او حکمت څه دی؟ څومره ارزښت 
لري؟ کومې پولې او ځانګړنې لري؟ د سولې په تأمین کې څه رول لري؟ د ټولنې په سیايس، اقتصادي او 

باندې کومې اغېزې ښیندي؟ د هېواد په نافذه قوانینو او نړیوالو اعالمیو او تړونونو کې کوم  فرهنګي اړخونو
تر څو وکوالی شو چې د  موقعیت او ونډه لري؟ او دې ته ورته نورې پوښتنې شته چې ځوابول یې اړین برېښي،

کمولو کې ورڅخه ګټه پورته کړو. په دې هېواد د اوسنیو ناخوالو، فساد او ستونزو په له منځه وړلو او یا ال اقل په 
 هیله چې په ځان متکي او پرمختللی افغانستان جوړ کړو.

دې ډول پوښتنو ته د ځوابونو موندلو او په دې اړه د ټولنې ناخوالو او ستونزو ته د حل الرو موندلو او 
ي علومو د معاونیت د تفسیر او مشخصولو په موخه د افغانستان د علومو اکاډمۍ د مرشتابه په الرښوونه، د اسالم

نېټه د علومو اکاډمۍ د عالمه احمد عيل  مه۹۱ملریز کال د لړم په  ۹۹۱۷حدیث د مرکز په نوښت او زیار د 
کهزاد د کنفرانسونو او سیمینارونو په تاالر کې )د بیان آزادي د اسالمي رشیعت له نظره( تررسلیک الندې علمي 

ې سیمینار کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ پر پوهانو رسبېره د نورو دولتي څېړنیز سیمینار جوړ شو. په د -
ادارو پوهانو او چارواکو هم ګډون کړی و. پر پیغامونو او علمي ویناوو رسبېره د څېړونکو له خوا د اسالمي رشیعت 

کې یې د رول او ونډې  له نظره د بیان د آزادۍ د مرشوعیت، حکمت، پولو، ځانګړنو، اغېزو او د هېواد په پرمختګ
څېړنیزې مقالې وړاندې شوې او په دې ترڅ کې د هېواد د پرمختګ او سمون په موخه  -په اړه هر اړخیزې علمي

 رغنده او عميل طرحې او وړاندیزونه اړوندو ادارو او مراجعو ته وړاندې شول.
يس علومو انسټیټیوټ علمي په پای کې د برشي علومو معاونیت د ټولنیزو علومو مرکز د حقوقو او سیا 

غړي او د خصويص حقوقو د دیپارټمنټ له آمر ښاغيل څېړنیار عبدالقهار عزیزي څخه مننه کوم چې د دې 
سیمینار د مقالو د ټولګې د اهتامم او چاپ مسؤولیت یې ومانه او مقالې یې راټولې، ترتیب او د چاپ لپاره برابرې 

ت او السته راوړنې په چاپي بڼه له نورو درنو هېوادوالو رسه رشیکې کړې چې وکوالی شو د دې سیمینار معلوما
 کړو.

 په درنښت
 یز او پرمختليل اسالمي افغانستان په هیلهی هد سول

 څېړنوال عبدالرحمن عادل
د تفسیر او حدیث د مرکز رئیس
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