
Brief Biography of 

Dr. Abdul Sattar Sirat  
Dr. Abdul Sattar Sirat borne in 1937 at Samangan province and finished his higher 
education in Islamic Studies. From 1960 – 1969, he was serving as Professor, vice 
President and President of Sharieh school at Kabul university. Dr. Sirat served as the 
minister of Justice, chief justice, and special counselor to prime minister of 
Afghanistan. In more than two decades (1978 – 2002), he was the close advisor and 
representative of late King Mohammad Zahir Shah Ramatullah Aliahe. In historical 
Bonn - Germany conference of 2001, Dr. Sirat was elected as the head of interim 
government with more than 80% of the delegate’s vote, but later due to foreign 
interventions and special political considerations, he gave up the position.  

In 1975, he migrated to Saudi Arabia and started his teaching at University of Umm ul 
Qur’a in Makah until 2002. Professor Sirat has been an active member of Muslim 
World League since 1976.  

He is the President of Council of Reconciliation and national unity, movement of 
national unity of Afghanistan, Mualim. He is also the President of Advisory Board of 
Afghan American Muslim Outreach since its inception in 2006. He the author of many 
Islamic books and has reviewed numerous book and articles in Islam. Dr. Sirat has 
attended in numerous national and international conferences as the keynote 
speaker. In a series of Islamic lectures, he was able to produce more than two 
hundred hours of talk that was broadcast in major Afghan satellite TVs.  His major 
works are recorded in three albums, DVD and CD in his own voice. First album “Islam 
and life “, that contains 56 CDs is divided into 5 parts by Payam Afghan TV. Second 
Album “The biography of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) in 
41 CDs and DVDs by Iman TV. Third Album “Islamic lessons and political theories” in 
23 DVDs and CD by Sada-e-Haq TV.  

Dr. Sirat currently lives in San Diego, California and due to his vast knowledge and 
credentials; he is considered an authority within the Afghan scholars all over the 
world. 

 
 



 رت یخلص سوانح داکتر عبدالستار س
 

در والیت سمنگان متولد شده و   یالدیم  ١٩٣٧مطابق سال    یشمس   یهجر  ١٣١٦در سال    رتیعبدالستار س  داکتر

در پوهنتون    ١٩٦٩تا    ١٩٦٠از سال    شانی. ادند یرسان  انیبه پا  یخود را تا درجه دکتورا در علوم اسالم  یعال   التیتحص

  ر یوز  ثیبه ح  ١٩٧١تا    ١٩٦٩نمودند.   از سال    فهیوظ  یفایا  اتیفاکولته شرع  سیکابل  به سمت استاد، معاون، و رئ

مجلس وزرا و مشاور صدراعظم در افغانستان   ی منش  رمشاور،یوز  ثیبه ح  ١٩٧٣تا    ١٩٧١و از سال    ارنوالڅ   یو لو  هیعدل

) به حیث مشاور ارشد ونماینده خاص اعلیحضرت محمد  ٢٠٠٢-١٩٧٨در بیشتر از دو دهه ( .نموده اند  فهیو ظ یفایا

 پادشاه سابق افغانستان خدمت نموده است  -رحمه الله -ظاهر شاه

 

(پوهاند)   سوریپروف  یدر شهر مکة المکرمة  با رتبه علم  یدر پوهنتون ُام القر  ٢٠٠٢تا    ١٩٧٥از سال    رتیس  سوریپروف

  یموئسسان رابطه عالم اسالم  یعضو شورا    ٢٠١٠تا سال    ١٩٧٥از سال    شانیبودند.  ا  یعلوم اسالم   سی مشغول تدر

افغانستان را به عهده   یافغانستان، و حرکت وحدت مل یلمصالحه و وحدت م یشورا استی در مکة المکرمة  بوده  و ر

بحیث شده بود    ری دا   ٢٠٠١ملل متحد در سال    ی که به سرپرست  آلمانبن    یدر کنفرانس تاریخهمچنان    شانی دارند. ا

آن عهده    از  یومالحظات خاص سیاس  یرئیس حکومت مؤقت افغانستان انتخاب شد وسپس در اثر مداخالت خارج

 و  صلح  خدمت  در  الحال  تا ١٩٩٠  دههٔ   در  و  افغانستان،  جهاد  خدمت   در  ١٩٨٠  داکتر صاحب در دههٔ   .صرف نظر نمود

    .به خرج داده است یمصروف و مساع  ملی وحدت

 

آمر  اریدر د  رتیصاحب س  داکتر وار تلویزیون  کایمهاجرت در   یدر موضوعات مختلف اسالم   ی مشغول دروس هفته 

بوده اند و    یوتألیف و نشر و مراجعه و تدقیق آثار ، کتب وابحاث اسالم  ،یاسالم   یواشتراك در محافل وکنفرانس ها

دعوت انجمن    ی) و در رأس شوراى عالی مشورت لِّم(ُمعَ   یافغان  یمراکز اسالم  یانجمن مجمع علم   سیرئ  ثیفعًال منح

 (آمو) فعالیت مینماید  کایآمر میافغانان مق یاسالم

 

کتب و مقاالت متعدد در موضوعات مختلفه اسالم    سندهیمؤلف و نو  رتی: استاد س  رتیس  سور یپروف  یعلم  آثار  از  یبعض

به   یمبارکه نبو   ثیو احاد  میقرآن کر  ی: شرف ترجمه معانمی شو  یم  ادآوری جا از چند آثار مهم شان    نی بوده که در ا

از آثار شان به عنوان   ( معرکه   یکیو    دهینشر رس  به  یسیو انگل  ،ی،عربیدر  یبه زبانها  یچهارده اثر علم   ،یلسان در

ف اثر د  ی افغانستان)  به پشتو وفرانسو  ی االسالم واإللحاد  افغانستان   انهیعام  یعرب  قیتحق  نینخست  گریو  در شمال 

 اپبه چ  یدر نارو  ی، به انگلیس١٩٦٨در افغانستان در سال    یو و نظام مودرن قانون  ترجمه  یسیبلخ ) به انگل  ی(حوال 

ترجمه انگلیسي ( نخستین تحقیق عربي عامیانه در شمال افغانستان) در مجله اکتا اورینتالیا در ناروي است .     دهیرس

در   یتعلیم وتربیه اسالمي در افغانستان) اولسیستم    -و  -دو اثر دیگر ( نظام تقنیني مودرن در افغانستان    نشر شده و

  انه یدر ژورنال شرق م  یدوم  و – American  Journal of comparative law  امریکن ژورنال اف کمپراتیف لو

The middle  east Journal       مراجعه  و تدقیق کتاب ( لؤلؤ ومرجان ) در     ،شد    در امریکا نشر  ١٩٦٨در سال



 ازده ی  معانی  طبع شده است. ترجمهٔ   ٢٠٠٠وامام مسلم ) در سه جلد در سال    یعلیه شیخان ( امام بخاراحادیث متفق  

   ـــ مردان حق یمانیخاطرات ا ،یشان شرح مختصر أسماء الحسن  ریالشأن و کتاب اخ می جزء قرآن عظ

سه البوم دي  یوبین الملل  یواشتراك در کنفرانس هاومجامع مل یونظریات ومواقف سیاس  یبه سلسله دروس إسالم 

 : تلویزیون ها ثبت ونشر شده است وي دي وسي دي به صداى خودش توسط 

توسط تلویزیون   یشامل پنج قسمت درسهاى اکادیمیك اسالم   (CD) ید  ی) س٥٦( یالبوم اسالم وزندگي حاو  -١

 . پیام افغان

و   (CD) یدرس به صورت سي د  -  (CD) ید یس )٤١در( -صلی الله علیه وسلم  -البوم کامل سیرة النبي  -٢

 .توسط تلویزیون ایمان (DVD) ید یو ید

توسط تلویزیون    (CD) ید  یس و   (DVD) ید یو ی) د٢٣البوم درس هاى اسالمي ونظریات سیاسي در( -٣

 ساعت را احتوا میکند ) ( مجموع محتویات البوم ها ونظریات وبیانات درحدود دو صد  صداى حق

 کنندیم یزندگ ایکلیفورن  ی اکنون در شهر ساندیاگو رتیس  سوریپروف

 
 


