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  بسم هللا الرحمن الرحيم

 صاحبلغمان مهترال م  د
 ؟واقعآ پيغمبر وو 

�رانو لوستونکو!  
  آيه کی فرمايی :   36ی په سورد د نحل أ  تعالی 

َ  َوَلقَدْ « ٍة َرُسوًال أَِن اُْعبُُدوا -َّ ما د هر ملت  » ( َواْجتَنِبُوا الطَّاُغوَت  َبَعثْنَا فِي ُكّلِ أُمَّ
ل پيامبر ليږلي ، دBولو پيغمبرانو  ددعوت  رسالت داوو چی  انسانان د هللا پاک په مين? کی خپ

  )ړى او هغوي د طاغوت  له عبادت نه  منع کړى . عبادت ته را دعوت ک

  :په قرآن کي الهي پيغمبران 
سوره کي   ٤٩دعلماوو او مفسرانو د تحقيق پر اساس چى په قرآن عظيم الشان کى کړى په 

مونه ذکرشوى چى دهغه جملى نه( دبقره  ، آل عمران ، نسا ء ، مائده ، انعام ، اعراف دپيغمبرانونو
  ، توبه او ... دسورو نمونه  اخستلي شو )

زرو  ته ١٢٤مشهور ترين واحسن ترين روايت دمفسرانو  په حواله همدا دي چى دپيغمبرانو  تعداد 
ن  دي . او همدا شان  دعلما و دتحقيق پر  تنه ئي اولو لعزام  پيغمبرا ٦رسيږى چى دهغهى جملى نه 

  تنو ته رسيږي . ٣١٣بنياد  د رسوالنو تعداد 
  پيغمبرانو  نومونه ډير  په و ضا حت سره  بيان شوى دي .  ٢٧په قرآن عظيم الشان کى د 

(نوح عليه السلم ، هود ، صالح )، 56) ، (ادريس عليه السالم مريم،  ٣٣م عليه السالم ( بقره : ( آد
)، 133و132يعقوب او اسحاق (بقره،  ،) 85، 80، 73، 65، 59، لوط او شعيب (اعراف، 

اسماعيل ] ابراهيم زوي [  ،(4)، يوسف عليه السالم  (يوسف، 125ابراهيم  عليه السالم (نسأ، 
، اليسع او داوود  عليه السالم (139 او 123)، الياس ا و يونس (الصافات، 127، 125(بقره، 
)، 144، 59عمران،  ) عيسی او محمد صلي هللا عليه وسلم (آل16)، سليمان (نمل، 17، 48(ص، 

)، ايوب، موسی، هارون، ذوالکفل و 54)، اسماعيل [ (مريم، 30)، عزير (توبه، 7يحيی (مريم، 
 ) دهغى په جمله کى راiى.   89، 85، 83 ،48زکريا(انبيأ، 

چي هغه  يوه ورځ دپيامبر صلي هللا عليه وسلم په مبارک حديث کي د ابوذر غفاري  نه روايت دي  
  هکله  وپوlتل ، پيامبر صلي  هللا عليه وسلم داسى وفرمايل : يا دتعداد  اودهغوي دکتابونو په نه دانب

ئي  رسوالن  او باقي نور ئي   ٣١٣ږى چى د هغى  جملى نه ته رسي  124000تعداد  غمبرانو دپي« 
ته  ١٠٤يف  چى بر  پيامبرانو باندي  نازل شوي  ،  دهغوي تعداد نبيان دي . هغه کتابونه  او صحا

صحيفي پر حضرت شيث عليه السالم ،  ٥٠صحيفي بر حضرت ادم عليه السالم ،  ١٠رسيږى ، (
صحيفي پر  حضرت  ابراهيم عليه السالم  نازل  ١٠صحيفي  په حضرت ادريس عليه السالم  او  ٣٠

. او همدغسي  تورات  په حضرت  موسى عليه السالم .  صحيفي کيږي ١٠٠شوي دي ) ، چى Bول 
انجيل بر حضرت  عيسى عليه السالم ، زبور بر  حضرت دادو عليه اسالم  او قرآن پر ما باندي نازل 

  رسول او نبي :شوي . ) 
کوم هغه  علمي  تحقيقات او oيړني چي مفسرينو  د رسول او نبي  په هکله  کړيدى ، دوي  دي 

يدلي  چى درسول مقام نسبت نبى ته عزيز تر دي . ددي لپاره چى  نبي  صرف فرشته  نتيجي ته رس
اما رسول    په خوب کى ليدلي او  دهغه oخه  احکام اخلي اما دهغه  په  تبليغ باندي مامور  ندي .

  مامور هم دي  . ابالغ ددى نه عالوه چى فرشته مستقيمآ  ويني، دآسماني احکامو په 
  :   مفسرين  ليکلي

  رسول  :
  هغه دي چr ددين صاحب اوسي   او دهغه  په رسولو او تبليغولوهم  موظف شوي وي . يعني  
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آ سماني وحي  ورباندي نازليږي او په دي موظف دي  چى دغه آسماني تعليمات  بشر  ته  هم  
  ورسوي .

  اما نبي :
موظف او مامور ندي بلکه هغه ته وايى چي وحي ورته راiي  ولي دهغه په رسولو او تبليغولو  

دهغه وظيفه ده که oوک ورنه  سوال وکړي نو هغه ته  iواب ورکوي .( يعني دا په دي معني  چي  
    نبي هغه دي چى وحي  ورته راiى ولي  د هغه په  تبليغ  باندي  مامور ندي .)

�رانو لو ستونکو   :  
هغه  اسناد  او شواهد  �رانو  لوستونکو    زه غواړم په دغه ليکنه   کى دمهتر الم   بابا پر پيغمبري

  ته  وړاندى کړم   چى د هغه ذکر  مونږ افغانانو ته  دفخر  وړ دي .

 لغمان :
 ددی. دا واليت  اليتو وoخه يو اداری  واحد او ي نواداری واحدو)٣۴دافغانسان د( لغماناوسنی 

شان،سهيل خواته ٻې بدخ  تهی لور. ددی واليت ختي? په ختٻ? کې پروت دیافغانستان 
 .پلوته ٻې دکاپيسااو کابل واليتونه پراته دي ننvرهاراوکابل،ختٻ? لوري ته ٻې کونړونه او لوٻدي?

دکيوشت اوکاشمونډغر لويدي? نه دسهيل ( جنوب )  په لوري د لغمان  واليت را چاپير کړى 
مال په لورپرمخ نه  دش )جنوبسهيل(دي.هرoومره چې دکابل سيند په لوري د لغمان واليت د 

  ږي .يالړشو،دiمکې جvوالی ٻې زيات
پخوانr  نوروايتونوله مخې له کابل oخه تر پيlوره Bوله سٻمه رانٻوله داiای دهغېينی دi لغمان

(بادپښ)له غاlي ښبادپ الري  په سرپروت دی اويومهم دمه iای دی چې له سروبي oخه د
وپه نقطه کې کوم iای يدvارد رودونود مخامخ کنياوال شنzيرادٻخواپه زٻړاني دlته کې  شوې اودال

 lارپروت دی رارسيږي اوله دې iايه اد ينه پور (دينپور) ،نvاراهار اوبله چې د نيسايالرغوني
  ي په د lته کې کونړونوته ورغiيدلی ده.يرoانvه ٻې د�مب

وپه ته رسيږي ا) تنو٣١٠۶۵١کٻلومتر مربع ده،نفوس ٻې ( ) ٧٢١٠( د لغمان واليت پراختيا
  تنه  و�ړي هستو�ڼ دي. )i۴٣مکه کې ٻې ( يوکيلومترمربع

  لغمان ولسوالی  د
  : لغمان oلور ولسوالr او دوه عالقه داري  لري چېاوسنی 

په نومونو عالقه داري دي .  دلغمان  دقرغيو،الينvار،اليشنz،ننvراج ولسوالr ددولت شاه اومنډول 
ياالينايانوله مربوطا تو oخه ؤ او همدا شان  دا   ن. يومهال  نورستا)  کلی لری ۶۴٠واليت Bول (

بلل شوی دی اود  سيمه دبودا ي مدنيت مر کز بلل شوي دي زبودايی مدنيت ددې سيمې مرکزيت
بودايی آثار ير درونBې ترoنz ديوشم (دهندي يوريانودکورنr پاچا)ددورې ډٻرليکونه او هم د اشوکا

oکاروندوىدي ، کوم چى دl اوپوهانودپوره پاملرنې وړدي او حدودالعالم ٻې بتخانو ړونکويددى اصل
  ده. ته اشاره کړې

  مهتر ال م صاحب ( مهتر الم بابا )  :
مولوي  مرحوم تيرگړيو دخطيب  لغمان د  د» سعيد افغانی«دکتور محمد سعيدمرحوم  خـدايبخlلى

اد په کلي کي ) هجري شمسي کي دلغمان واليت دخير آب ١٣٠٠عبد المجيد زوي چى  په کال ( 
مه ) ددرى  ٢٥عيسوى کال د  فبرورى 1985کال دحوت په اوومه د(»  1364« او د  زيږيدلي  .

په خپل کتاب کی چه (زما ژوند) په نامه ياديږی اوپه کال  شپيتو  کالو  په عمر  حق ته رسيدلي دى .
  سی ليکی :دلغمان مهتر ال م  صاحب دپيغمبری  په هکله دا) هجری کی خپور شوی  1365( 

»   لمک« پالر، نوم ئی » دنوح عليه السالم «به اسالمی تواريخو او اسالمی رواياتو کی راغلی  : 
په   زور    د الم    او ميم  او سکون  د کاف   او يا   )  1(  » لمک« وی دی i» متوشلخ « او د 

  ږ ي  . په زور   دالم  او سکون  دميم  لو ستل  کي
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خت نبي او پيغمبر  ؤ، دمحمود غزنوى له دوري نه مخکى دده  قبر معلوم نه ؤ وائي : دى دخپل  و
ى  خوب وينى ، په lخو سلطان محمود غزنوى په دوره کlى په  خپله محمود غزنوى  په غزنى ک

) صاحب  ورته په خوب  ورiى  ورته وائى دلغمان  په فالنى iاى کlى  پروت   لمک ى  (lخوب ک
lانو  را شه را باندى  قبر  جوړ کړه ، همغه ؤ چى محمود غزنوى دخوب  يم ، په دغو نlو او ن

دنlو او نlانو په رهنمائى  دلغمان  دغه  برخى ته راiى او  ورباندى پخه  مقبره ، lکلى  گنبده  
او لوى باغ  ، مسجد  او تر oنگۀ ئى د اوبو لوى  او عميق  حوض جوړ کړى  اود ډير لرى oخه 

  په ډير  زحمت  ورته وياله  تيره وي . دغره  په ډډه  کlى
    سعيد افغانى  ليکى  :

صحيح وى نو دافغانستان  اوپه iانvړى تو�ه  د لغمان  تاريخى  قدامت ډير  روايت  او خوب که دا 
  وړاندى ثابتيږى .

دمهترالم  صاحب ( بابا صاحب ) زيارت  اوس  د خاصو  او عامو  مرجع iاي  دي ،  په Bول    
کlى oه چى په Bول  افغانستان  او  سر حد کlى ډير  شهرت  او اعتبار لرى  او په پسرلى مشرقى 

ککlى  ورته  له هرى  خوا په زر�ونو     زيارت  ته راiى او تودى ميلى ورباندى جوړيږي . خل
کزما ياديږى چى هرپنجشنبه به په زرگونو   نر ، ilى ،  واړه او غټ  ډلى ډلى دلوى ننگر هار  خل

صاحب  زيارت ته را تلل او په دغه زيارت باندي  به ئى   گرم بازار  جوړو. iينى  دمهتر المoخه 
چکو ، غر هار   او شپيلو چکزيارت کوونکي  به دډولونو  په وهلو او بيرغونو په رپه ولو  په 

  کولو سره   دپنجشنپى په ورځ  دمهتر الم  صاحب  زيارت  ته راتلل . 
هغه وخت به د زيارت  تر oنگه او په  iانvړي  ډول  د پنجشنبى او جمعى په ورiو کlى د ډيرو 

ميوو  او دانو ، جلبيوالبو ، مBايانو  او کبا بونو دکانونه  او کپى هم جوړيدلى ، هلته  په دزيارت کى  
کlى چBو ورو  لوى او چوقر حوض اکثرآ داوبو oخه  ډک ؤ ، شا  او خواته به ئى دزيارت په ورiو

  طالبانو اBنونه اچول ، غزلى به ئى  ويلى او غو مبرونه  به ئى  وهل چى  دهغى  وخت  د مال   
( حيات ) په   نامه غزلى  مى نه  هيريږى ، هغه به ډيرى lى  خوږى غزلى ، رباعى  او بگتى او 

ير ؤ ، هغه وخت د دچکچکو په غرش نoا  او اBن  کlى به دده  دخوږ آواز  او اداء خو lونکى ډ
لغمان  دBولو  چBو طالبانو  مشر مال ء ( مکروه )  نو ميده ، دى  lه غlتلى او تکړه سړى ؤ ، 

ؤ ،  تکزينونه  او کوقوزي ، په اوږه به ئى lايسته تبرهغه به  دچBو  طالبانو  تر oنگه پيش پيش
ژوند کولو ،چکچکى ،  ولو ئى �oى ئى  در لودلى او په ډير هيبت او قدرت به ئى مستا اوږدى

منگى وهل ، غو مبر  ، اBن دوى د ساز وسامان ؤ، هغه وخت  آکثرچBو طالبانو چندان درس نه 
  ويلو، بلکى ددوى  کار سيل  او سات  تيرى وه .

دهغه وخت دچBو  طالبانو  oخه يو تن  مال کړو نوميده ، دى  يو  پوخ سړى ؤ، په کلو کلو ئى  
کته نوى  کولو  تر oو و او هر کال  به ئى  پو ښ وردمختصر  کتاب  تر oنگه و چى  ووائى  خل

  پخوانى  کتاب  خالص کړى او نوى کتاب ئى شروع  کړى دى .مال کړو 
مختصر  کتاب  نlه  چا پBه  کړى وه ،  دى حيران وؤ  وائى  يووار داسى  وشوه  چى  د مال کړو د

ى اخير  په ډير  تاثر وويلي وو  : خداى دى  چى  مختصر  کتاب ئى   تر کومه  iايه  ويلى  دى د
انصاف  در کړى زما  د کتاب  نlه دى  ولى  ورکه  کړه ، lه  خير  پروا نه  کوى  زه  به  د 

  مختصر  کتاب  له سره پيل  کړم خوافسوس  چى ته ولى   دومره  پد نيته  انسان ئى  ؟
دقبليدو په خاطر ورتلل او د زيارت شيخانو هغه  وخت  به iينى  ډير کسان  زيارت  ته  ددعا  گانو 

ته به ئى نذرونه ورکول ،  دمهتر  الم  صاحب دزيارت  تر oنگه  په  دونو  دالندى دونو  سورى  
کته ډير   ناست ؤ ،  iاى په iاى به  سازونه  کيدل او د زيارت  د باغ په iينو  برخو کlى به   خل

وهلو  لوبى هم کيدلى او چابه دتيږو د اچولو او خيز وهلو  کله نا کله  دپهلوانى او سپر بازى، تورو
  مسابقى  هم کولى .

دمهتر  الم  صاحب دزيارت  مسجد  ډير  لوى دى او دجمعى  په ورځ  هلته  دجمعى لمون? هم کيږى 
،  هلته  د زيارت تر oنگه  لو ئى  لوئى  هديرى  جوړى شوى  دى  او تبرک  لپاره  هلته  دوصيت  
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  معتبره  مړى خlيږى . په اساس
هغه وخت خلکو  په لغمان  کlى زيارتونو ته خاصه  عقيده  درلودله  چى د لغمان  مشهور  زيارت  

مهتر الم  صاحب او بل د نور الم صاحب  دى. د  مهتر الم  صاحب د واليت  په مر کز اود نورالم 
هور  زيارت  د ميا  عبد الکريم  صاحب  د علينگار  د عالقى په سيمه  کlى  دى  د لغمان دريم  مش

  صاحب  زيارت  دى چى د عليشنگ په عالقه  �lى  دى .
کد نورالم صاحب  او ميا عبد الکريم  صاحب زيارتون ورiى   ه تو داوړى په ورiو کlى  ډير  خل

  او هلته  تودى  ميلى  جوړوى .
عبد الکريم صاحب   په  زما ياديږى  هغه وخت  دتو تو  په موسم  دجوزا په مياشت کlى  د ميا

ديره  او دزيارت  په oنگ کlى  د لغمان  د خلکو  ميله  هم  په پوره  خوند  کيدله  خيمى  او 
  تجيرونه  به ودرول  شول  او دوه  هفتى به  ساعت  تير ى کيدله .

  پوهنيارظفرخان او مهترالم بابا :
مهترالم بابا په هکله    ويادداشتونوکي  دزپوهنيارظفرخان  په خپلو تحقيقاتی iيړني

  :ليکی
راغلي چې  تا ريخي روايتونه بيال بيل په هکله  لمکدلغمان مرکز (مهترالم)دی دمهترالم يا مهتر 

موروه.اوپه حقه  د نوح» قينوش «  (ع) پالر دی ilه ٻې د نوح يوٻې دا دی چی : مهترلمک
کاله وروسته )o١۶۴٢خه( وزيدوادم ع د هبوط يا ک پٻغمبرتٻرشوی دی نوح عليه السالم  د حضرت

  او زر کاله ٻې عمرکړی.يدلی غمبري ته رسيپ
 عليه السال م کله چې دنوح  ٻې يارد وو؛ يکهکه ٻې اختوخ او غور نيپالرمتوشلخ،ن د لمک عليه 

حاجرې  (ع) اودده ورورنورالم ( رح) او خورٻې بې بې لمکرو�ړی دمهتريشته يو شم ناياکlتr ک
يال ته رابلل او بيا په ب ٻې حق دين خلک ن په الره اوسني الينvارته راغلل،سره يوiای دنورستا 

په لغمان کې وفات شو،خور اوورورٻې  لمک شته شول،تارٻخي روايات وايي چېيiايونوکې مبيلو 
مشهورزيارتونه پرې جوړدي خورٻې دهرمل او ميداني ترمين? د  هم په الينvار کې وفات شوي چې

زيارت لري او ورورٻې نورالم صا حب د نورالم صا حب دره کې په زيارت  نوم ې حاجرې پهببې 
   )له يادداشتونو نه     اهتمام« پوهنيارظفرخان (  د    کې lخ دی.  کلي

  په دى هکله د کچورې مال صا حب لنډ oر�نونى هم د اهميت وړ دي .
د کچورې مال صا يت په هکله د هيواد مشهور روحاني او شخصيغمبری دمهترلمک د پ همدارنvه

   غمبر دی .يحب هم  به  تل  ويلي: هو!مهترالم با با په حقه پ
 لمک��ه ) هم د اثابتيږى چىد مهتر ١٦د ارشاد اورنz زيب دليکني له مخي ( هيله پر له پسى 

rاو پشه يې کې کلي ته اومهتر خپله  کليمه په زړه فارسي کې لوی يا ستر ته واٻې او الم په نورستان
مزار خواته يو ستر باغ او حضيره(هديره)ده په دې  ته وٻل کيږي،دمهترالم با با ديت خصسترش

لکه: يوسف خان د غازي محمد نادرخان شهيد پالر، شهزاده  هديره کې ستراومشهور کسان
اوزيار تو ته ٻې   ،فيض محمد خان او نور غازيان lخ دي يل خان بابکرخ فريدون،غازي محمدشاه

ک �رiندويان راتلل زما  او خلکوoخه راiي پخوا به له هند او پنجا ب نه هم د لته له لرې iاي خل
د پنجشنبې اوجمعې په ورiوبه په iا نvړي  په يا د،د کب له پينiلسمې د ثورترپای به هره ورځ، او

مذهبي موسيقr په لس �ونو ډلې موجودې وې شپه او ورځ به ٻې  سند رو او ډ ول دلته د سا ز
(  هيله پرله   .ږيياو مستr را وستل دغه دود اوس هم په پسرلي کې لمانiل � وّجد مينه وال په

١۵٢��ه ارشاد اورنz زيب  ١۶پسې  (  
پوهاند داکBر محمد حسن  كاكړ د افغانستان نامتو تاريخپوه   سيره برپه دي Bولو  

  :او حتى په دي اند دي  oر�نده كړې ده
يانې د لغمان مشر  »مهتر لمك« د مشر په مانا دى.  »  هترم« چې لمك د لغمان لرغونى نوم دى او 

 .يا پاچا



 وو؟ غمبريد لغمان مهترال م صاحب واقعآ پ
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په پشه يي كې كلي ته  »  الم« پوهاند كاكړ د افغانستان نامتو تاريخپوه  هم دا ډول  زياته وي  چې 
  .وايي نو مهترالم ياتې لوى كلى

  سر محقق  عبد هللا  جان بختاني  په دى اند دي چي : 
په  تر دې د مخه د ويدي… د محمود غزنوي په عصر كې جوړ شوى دىد مهترلمك زيارت  « 

شعراوو له خوا جوړ  سوه كاله تر ميالد د مخه د اريايي روحانيونو او 14سندرو كې چې تقريبا 
(سر محقق عبدهللا جان بختانى،    ».په شكل ذكر شوى دى »  المهكا« شوي دي، د لغمان نوم د 

oمخونه )211او  210ړنه، يژب.  

........................................  

عمر درلود او د هغه پالر متوشالح د خنوخ  کاله ) ٧٧٧د اسالمي تواريخو بر  بنياد  (  لمک)  ١(
) کاله عمر تير  کړي  ٩٥٠زوي وو (  لمککاله ) او خپله نوح عليه السالم  چي د  ٩٦٩زوي  ( 

  دي.
     قرآن عظيم الشان فرمايي :

( په رlتيا سره مونږ نوح  » مآرسلنا نوحآ الي قومه فلبث   فيهم  الف سنة اال خمسين عاولقد ا «
د اسالم ( کاله يي د هغوي په مين? که ژوند وکړو. )  ٩٥٠عليه السالم مو خپل  قوم ته واستو او 

  دريم چاب  بيروت )   ٨٩تاريخ د علي اکبر مهدى پور ليکنه مخ  

  
  

  تر ال م  صاحب واقعآ پيغمبر وو ؟دلغمان مهد مقالي  نوم   
  Bولوونه :ليکنه او

  مرکزoيړنيزو يکستراتيژادافغان » سعيد افغانی  – سعيدی« امين الدين الحاج 
  جرمني – ی مدير مسؤلBولندحق دالری کلتوری او

saidafghani@hotmail.com  نا ليکlبري :  
 


