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چشم به جهان کشوده  یغزن تیوال اوهن یولسوال قلعه فیضوش در ـ.ه ۱۳۵۳لعل محمد در سال  نواسهآخند فرزند بهادرخان و  ارصمال محمد ن

 .است

 تحصیالت

 هیاولعلیامت به ت یمختلف غزن مساجدو در  ه( فراگرفتقلعه فیضوخود ) هیرا از حجره مسجد قر یشخو ینید علیامتآخند ت ارصمال محمد ن

و پس از تعلیامت خود را پیش برد رفت و در آنجا در مدارس مختلف  تهیبه شهر کو تکمیلی سایر دروس خویش یو سپس برا خود را ادامه داد

 یامارت اسالم حاکمیت نیدر اول نیز آموزش دید. شاوریپ هارصدهدر دارالعلوم چ که سپری منوددر آنجا را رفت و سه سال  شاوریآن به پ

سند تعلیامت دینی خویش نتوانست  زندگی مشکالت و خواست های لیادامه داد، اما به دل لیبه تحص نجایافغانستان به کشور بازگشت و در ا

 .را دریافت کند

 زبان ها

 صحبت کند. زین یتواند به زبان فارس یخود م یآخند عالوه بر زبان مادر  ارصمال محمد ن یآقا

 وظایف

 هاد کرده است؛آخند از زمان ورود روسها به افغانستان تا خروج آنها با روسها ج ارصمال محمد ن - ۱

الله  بتیمال ه خیش نیراملومنیمال اخرت محمد منصور و ام نیراملومنیمال محمد عمر مجاهد(، ام نیراملؤمنی)ام بزرگصاحب  به دستور مال -۲

 داشته است. ینقش فعال کایمرادر برابر تجاوزات  در زمان اشغال بیست سالهمختلف  اتیآخندزاده در وال

 

 خدمات

 یخارج یروهایافغانستان و ن حکومتافغانستان،  یامارت اسالم نیب یبادله ات زمیمکان چیه نیاز ا شی: پاسیران تبادله ونیسیکم جادی. ا۱

 اسیران را ایجاد مناید. تبادله ونیسیخود کم با نوآوریآخند توانست  ارصانجام شود، اما مال محمد ن نرایاس هآن تبادل قیوجود نداشت که از طر

 شد. جادیا دیگر اتیو سپس در وال یغزن تیامارت که ابتدا در وال یتیوال یها ونیسیکم سیآخند، تأس ارصمال محمد ن یحاج ی. به رهب ۲

 .آمدبه دست از آن  یادیز دیعوا کهشد  جادیآن )شامل، جنوب و رشق( ا حوزهو سه  والیت( ۱۹در ) یاقتصاد ونیسیبار کم نیاول ی. برا۳

به مدت هفت  جلوگیری از پیش رفت آنهاترصف آن مناطق و  ،گرید اتیآنها از رفنت به وال یر یجلوگ ، کنرتول آنها،داعش هیجنگ عل ی. رهب ۴

 .وی می باشد یجهاد کارنامه هایمنونه ، ننگرهار تیمنصور صاحب در وال تیتحت هدا یماه متوال

 

 آثار

 ؛)چاپ( اول( جلد ینید معلومات. صد تحفه )۱

 ؛( جلد دوم )چاپ(یاسامء الحسن یها یژگی. صد تحفه )و۲

 ؛)چاپ( سوم( جلد ینید معلومات. صد تحفه )۳

 ؛چاپ( حال)در  چهارم ( جلدینید معلومات. صد تحفه )۴

 ؛(ناچاپ) پنجم( جلد ینید معلومات. صد تحفه )۵

 ؛(ناچاپ) ششم( جلد ینید معلومات. صد تحفه )۶

 ؛(ناچاپ) هفتم( جلد ینید معلومات. صد تحفه )۷

 (.ناچاپ( جلد هشتم )ینید معلومات. صد تحفه )۸

 

 

 


