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 فرهنگستان
۳ 

 

  استاد شاه محمود محمود: نویسنده 

یاا درو راردگ گنادم    ( لوگرد)یا ( لوگر)نام لوگر در فولکلور وگویش عاميانه احتماالْ  استعمال

 »لاو  «از اینکه لوگر یک منطقه زراعتى است ورشت گندم رواج بيشتر دارد ،. است دهیگرد ريتعب

ره در زباگ درى هماگ گرد وخاک است راه در هنااام درو از    »گرد «زباگ پشتو به معنى درو، با  

 (۶) .زمين بر ميخيزد تلفيق گردیده نام لوگر را به وجود آورده است

باه   اریتا جایي ره دیده ميشود دروگراگ ارثراْ از مناطق داما این دليل زیاد قناعت بخش نيست،  

 . پردازند ىخصوص والیات شرقى افغانستاگ به لوگر مى آیند، ودر مقابل مزد به درو گندم م

: وجغرافيه نااراگ رشور ما نيز بارها لوگر را به نام ها واشکال مختلف یااد رارده اناد    موًرخاگ

لمغرب در ذرر سخن اندر ناحيت حدود خراساگ از دو شارر  موًلف حدودالعالم من المشرق الى ا

دوشرراند خرد بردامن روه نراده وسکاوند را حصاارى  : وسکاوند یاد ررده مى نویسد( ؟)استاخ 

   (۷) . است محکم وجاى بسياررشت وبرز است

( ۸. ) موًلف حدود العالم، لوگر را یکى از مناطق سرسبز وخوش وآب وهواى دانسته اسات  ضمناْ

را در جناوب رابال   ( سکاوند) موقعيت لوگر: ابواسحق ابراهيم اصطخرى در مسالک والممالک

 ( ۹.)ذرر نموده ره بت خانه آگ مشرور است

فى معرفة االقاليم سکاوند را  مشمس الدین ابوعبداهلل محمد بن احمد مقدسى در احسن التقاسي

از ( نجاراب )ساکاوند، لخاراب  ( غوربند)یسغورفند : جز قصبات بامياگ آورده است ومينویسد

سکاوند، ناوه، باردگ، دمراخاي، رابال     ( گردیز)گردیس: قصبات بامياگ است ودر جاى دیار

از غزنين باه  موصوف جاده اى را به ما نشاگ ميدهد ره . ولرورر را ازمربوطات غزنى مى ناارد 

بناابرین اساناخ در   . ، خس وبامياگ همه به فاصله یک مرحله راه بود(استاخ) رباط بارد، اسناخ 

  (۰۱.)  فاصله دو مرحله اى در شمال غزنين به جانب بامياگ است

در زماگ سالطين غزنوى از موقعيت خاصى برخوردار بود ، به خصاوص سالطاگ محماود     لوگر

ى نظامى خویش را از طریق این شرر به طرف هند انجام مياداد واز  غزنوى سوقيات وسفربرى ها

جانب دیار بنا به گفته موًلف حدود العالم، لوگر ره داراى آب وهواى گوارا بود، سلطاگ محماود  

غزنوى را به خود جلب نموده بود ، سلطاگ محمود غزنوى دایماْ در مناطق خروار  نودیار سالطي

آمد ودر هناام گرمى هوا به ویژه بعد از مسافرت هااى طاوالنى   وچرخ به خاطر شکار آهو مى 

پاادخواب  ) مناطق پاادخواب شاانه   . وخسته رننده هند، جرت استراحت به لوگر اطراق مينمود

وقلعه پادخوابى در ولسوالى بررى برک نمایندگى از استراحت گااه   نىوپادخواب روغ( شاها نه

 . وتفرجااه سلطاگ مذرورمينمایند

در دامنه خشک روه واقا   ( برجک دیو)اد آورى است برج مراقبتى ره در بين مردم ما به ی قابل

 ىبرر ىشررت داشت از ساخته هاى حارميت غزنویاگ درولسوال ليزقوم خ هیقر ىقلعه پادخواب

برک لوگر بود، متاسفانه در زماگ اشغال افغانستاگ به دست روسيه شوروى از فاصله دور تخریاب  

ره (  ۵/ ۴)ضمناْ در پاى آگ برج، موجودیت یک اطاق بزرگى در حدود . گ گردیدیکسا کوبا خا

در دل روه رنده شده، نشا ندهنده آنست ره قلعه پادخوابى یکاى از مناازل سالطاگ محماود     

این اطاق را هشت یا ده پته زینه با بيروگ وصل ميکند ، یقيناْ ازاین اطاق پراره  . غزنوى بوده است

 . قلعه مذرور، جرت استراحت خویش استفاده ميکردند افظاگداراگ و مح

: وجغرافيه نااراگ غزنوى از لوگر ومعبد سکاوند به مراتب یااد نماوده اناد از جملاه     موًرخاگ

رساتاق ذرار ميکناد    ( لاوگر )ابوریحاگ البيرونى در قانوگ مسعودى قلعه سکاوند را در لروگر

 (۰۰.)رابل است واضافه مينماید ره لروگر در رنار شاخه جنوبى رود

مناطق لوگر بنام خروار وخار نکاتى را ارایه نموده اسات ،   زابوالفضل بيرقى نيز در مورد یکى ا 

ها ق امير مسعود باراى شاکار باه ساوى خاروار و      ۴۴۴در سال : ره خالى از دلچسپى نيست

 ( ۰۴).  خارمرغ رفت

هاى غزناه باود، زیارا اميار      از سياق رالم بيرقى برمى آید ره این هردو شکار گاه در نزدیکى

گشت وده روز را باه شاکار   رمضاگ دوباره بر ۴۲روز  رفت و نهمسعود در سيزدهم رمضاگ از غز

بنابراگ این شکارگاه هماگ خروار لوگر است ره بعضاْ سلطاگ محمود نيز به آنجا غار   . گذراند

 . شکار مى آمد 

ريلومترى جنوب  ۰۶ست ، اما خار ارنوگ درچنانچه از غزنه تا خروار مسافه دو روزه راه بر اسپ ا

ثانيه وعر  البلد شمالى  ۲۴دقيقه و ۲۴درجه  ۶۸در طول البلد شرقى  وگرغرب سلطاگ خيل ل

 ( ۰۲).ثانيه موقعيت دارد  ۲۴دقيقه و ۴۵درجه  ۲۲

ومرغ اخير رلمه به معنى سبزه زار وچراگاه است ره در افغانستاگ اما رن زیادى بنام مرغه ومرغ 

وخار ارنوگ هر دو در یاک   اریم واصل رلمه در اوستا هم مریغه به معنى چمن بود واین خرودار

بيرقى در تاریخ خود در ماورد ساکاوند ماى    . ناحيه جغرافيایى و در جوار یکدیار قرار دارند

 . وسوى قلعه سکاوند بردندش وپس از آگ ندیدندش: نویسد

 اوهگاارفت از سکاوند ر نشمين

 (۰۴) ج گيتى ستوهدارد از رن همى

دىبقيه مطلب در شماره بع  
 

 

 تاریخ

 »افغاگ« صدیق اهلل :ليکوال

شعر هغه کالم دی چې له زړه خېژي او په زړه کیني دلتهه هه ل لهه دب خ هرب     

څخه دادی چې شاعر شعر د مخاطب لپاره وایي او مخاطب یې هم د زړه پهه  

 . وريآغوږونو 

بي کلمه ګڼي چې مانا یې په ګڼ شمیر پوهان او ادی ان د شعر کلمه له اره عر

دانهه ف ه،هههف )دهخهه ا او هرهنههی عمیهه  مفههسورو هاروههي ېامووههونو کههې  

 . ښودل شوب ده( ښکلی کالمف او ادراک هسمف

اهالطهون وایهي    . عربان هره هغه وینها چهې وزن او ېاهیهه ولهري شهعر نومهوي      

په شعرکې لوړ هکر راځي لوړ . چې شعر له تخیل او احساواتو وره کار لري

یل څخه پکې اوتفاده کیږيف لوړه مانا ههم پکهې راځهي لکهه د م ه فی      تخ

  :والک په الن ب بیت کې

 هره ن،فه که د ځان درکړم ډېره نیمګړب به وي

 زه هي ده ال روان یمهههاههههاچههه پهویهود مهې لوجه

ارو و هم په دب ع،ی ه دی چې شعر مخیل کهالم دی د شهعر د پېژانه نې پهه اړه      

هرلیکوال او شاعر بیل لی لوری لري او هر څوک یې په بیالبېلو بڼو تعریفوي د 

ریف نه دی پی ا شهوی او د دب لویهه وجهه ههم دا     شعر لپاره ال تراووه ټولمنلی تع

چې د شعر تعلق له ذوق وره دی او د هر شي ېضاوت کونکی چې ذوق وي د  فده

هغه لپاره تعریف نه پی ا کیږي او یواځینی علت یې دادی چې ذوېونهه مختلهف   

 . دي

زیګمهي شهوما پرایه     : په دب کې هم شک نفته چې شعر یو الشعوري عمهل دی  

وب او شاعري دواړه الشعوري عملونه دي هرق یې داده چهې خهوب   چې خ فوایي

 .یو مخ الشعوري وي او په شعر کې د شعور تر څنی ت ور هم وي

په شعر کې پیغام ههم لهه ډیهر مسهم او     ) :پوهنوال ب رک میاخېل د شعر په اړه وایي

اواوي توکي څخه ع ارت دی لوړ پیغام شعرته د الفاظو له پلوه وهترهنریت او  

چههې د لههوړ شههعري پیغههام     ف ور بيههي النهه ب بیههت د درویهه  درانههی دی    ښههکال

 :اوتازیتوب کوي چې وایي

 تاوههو د وهرو ګلهو پالهنه هغه چاتهه وپهارئ

 زان ته رويههچې ولسله یې د نسب وپیره خ

ګڼه رې ېپه راتلونک برخه  ېپات  

د شعر مع وم حالت هم هم غه ده ډېره مانا یې نه اخیستل کیږي دا خپله د شعر 

 عاصره ادبي تیوري شعر د خپلو اجزاوو په نس ت داوې تعریفويم. تعریف دی

شعر یوه پ ی ه ده چې د خیال او هکر د عاطفي تړون څخه په ژبهه کهې رامنهتهه     :

کیږي په دب تعریف کې د شعر اواوي توکي په ګوته کیږي او له اواوي توکهو  

چهې  فڅخه چې کوم شی په ژبه کې جوړیږي هغه آهنیف هکرف خیال او عاطفه ده

په شعري محتوا له ځانه خها  اغېهز پرې اوهي پهه شهعر کهې عهاطفي ن، هه ډېهره          

شرط ده کله چې عاطفه نه ويف خیالف او هکر وره وصل هم شي رامنځ تهه شهوی   

 .شعر عالي شعر نه بلل کیږي

لههومړس وههرچینه یههې تخیههل ده چههې پههه ذههه  کههې کههوم   فشههعر دوه وههرچینې لههري 

یهږي او یهو نهوی ت هور جهوړوي د غهه       ت ورات دي هغه ت ورات وره یوځای ک

دویمههه وههرچینه هغههه ده چههې تخیههل نههه وي پکههې او د ډیههرو       . ت ههور تخیههل دی 

شاعرانو په شعرونوکې لی ل کیږي دا ورچینه د شعر رواني حالت بیهانوي چهې   

دا حالت تر ډیره پورب د انسان د روزمره ژون  پورب تړلهی دی لکهه د حمهزه بابها     

 :اري چې وایيپه دغه بیت کې له ورایه ښک

 فههيهغههههههههل د مهحه ت غلههط تیه ای ن 

 څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  و یک روز در شمال افغانستاگ سفرنامۀ یکصد .۴ 

  جلد اول یاداشت ها و برداشت ها.  ۲

   روابط سياسى هند و پارستاگ.  ۴ 

چند رساله و ده ها مقاله و مصاحبه در جراید و مجالت به چاپ .  ۵

 . رسيده است

 .ماند جلد دوم یاداشت ها و برداشت ها تحت رار .  ۶ 

 دولت و وظایف اساسى آگ  .۷

 تا ساغر  از لوگر .۸

  صداى شما در خانه ملت .۹

 . بيست ماه و یک روز در تخار، تحت رار ماند .۰۱ 

 :ى فعاليت هاى سياس 

  ها ش ۰۲۵۴عضویت در جمعيت اسالمى افغانستاگ از سال  . ۰ 

عضویت در شوراى مشورتى تعين حکومات موقات در تبعياد    . ۴

 ها ش ۰۲۶۷

انساتاگ اوایيال   عضویت در شوراى جرادى دولت اسالمى افغ. ۲

 ها ش ۰۲۷۰

  ها ش  ۰۲۷۰خر آاو -اشتراک در شورا حل و عقد .۴

و اشتراک در  ها ش ۰۲۸۶اشتراک در لویه جرگه اضطرارى  . ۵ 

 .  ها ش۰۲۹۱در لویه جرگه مشورتى 

 :سفرهاى رارى و رسمى

 . عربستاگ سعودى، ایراگ، پارستاگ، هند و آمریکا  

ى درى و پشاتو باه لساانراى    شادرواگ بر عالوۀ تسلط در زبانراا 

 .اناليسى، اردو و عربى هم تکلم ميکردند

 

د جوگ  دویشتمه عيسوي رال  ۴۱۴۰د ؛لومړۍ  دمياشتې چنګاښ لمریز رال د  يهجر ۰۴۱۱د   سه شنبه  

 

(۰۴۲)ګڼه؛ پرله پسې ګڼه یمه رد ،رال ىلومړ  

 ړبههههههههههههههههې ازار کهههههو زړه ازاروي زړه یهههههههههههې مههههچ

 ړبههههههههههسار کهههههههایې رههههو یههههه هه شېهههههههههیو لهوښهههد خ

 ېهههههههه ل کههههههکي بهاڅههو څهههههور د یهههههورب مهههها د بهزم

 ړبههههههکو الر کههههو اوښهههړمهههخ د تههه مهوړ پهههه یې جههههت

 رهههههمهه ب عهههههههالر پهز پههههههاجهههههههال د عههههوي مهههههاتههههم

 ړبههههههههار کهههههه د مهههههکهاوو لهههههمر تهههه  په بن  یې کههبن

 ړيهههههههههههههههه س کههههو د بههههان مهها بیههههههرشههههردب تههههههد پ

 ړبههار کههههههږ وربهونههههههههه زمههههونههههههاهههې ګنهه اوږو یههپ

 ويههههړاوي شهههههې مههههولههههو خوښۍ ټهههههم مهه چهههههم پهچ

 ړبههسار کههو زړه بهههاران مهههههه بهههههې پهولهههههههس د وههههههب

 ي دیهههانههربههو ېهههههههههونهههمههو د بههههههودر مهههههههههی ګههههړن

 ړبهههههار کهههههههې د چنهههههوا ونههههر خهههههههون یې تههههههرازرغ

 ړههههههههههههنې کههههههه راوتههههههههرتهههههه لۍ بېهې کههههههې لهتيت

 ړبههههههار کهههههي له دب ښهلهههههه دب کههههه لههههههه ورکهههرههههت

 ړهههههههز کههه تېههههادونههههههههار بههههههي او جههههد ورورسف مین

 ړبههههههههههار کهمههههو مست او خههههې الههکهپ( کزیهههههمل)

 ع  اهلل ملکزی

 

 

 قسمت

دارتر فضل اهلل مجددى فرزند عبدالحى مجددى در ساال  

ها ش در قلعه بابا صاحب منطقاه برراى راجااگ     ۰۲۲۵

ولسوالى بررى برک والیت لوگر در یک خانواده روحاانى  

ها ش شامل مکتاب   ۰۲۴۲در سال  . دیده به جراگ گشود

ها ش از ليسه غازى امين اهلل  ۰۲۵۵بررى راجاگ، در سال 

عمومى فارغ و در نتيجه امتحااگ   هلوگرى به درجه اول نمر

رانکور شامل فارولته طب پوهنتوگ رابل گردید ره بعاد در  

ها ش نسبت شرایط ناگوار، اختناق  ۰۲۵۷برج سرطاگ سال 

و استبداد رژیم حارم از سال دوم فارولته مجبور باه تارک   

تحصيل شده به صفوف جراد رهاایى بخاش پيوسات راه     

فرماندهى مبارزات آزادى خواهى را در والیات  مسئوليت 

 . لوگر به عرده داشت

ها ش به اثر صواب دید مقاام رهبارى جمعيات     ۰۲۶۸در سال 

وليت سازماندهى و هدایت جبرات والیات واسالمى افغانستاگ مس

وردگ، غزنى، پکتيا، ميداگ لوگر، ) حوزه جنوب شرق افغانستاگ

ا تحت نام شوراى جرااد  ر( پکتيکا، خوست و جبرات جنوب رابل

ها ش به حيث  ۰۲۷۰بعد پيروزى جراد در سال  ،عرده دار بودند

ها ش ونيماه اول   ۰۲۸۱پياده، در اخير سال  ۲۶قومانداگ فرقه 

به سمت ۰۲۸۲و  ۰۲۸۴ها ش به حيث والى لوگر در سال  ۰۲۸۰

باه حياث    ۰۲۸۹تاا   ۰۲۸۴پياده، در ساال   ۲۶قومانداگ فرقه 

ولسى جرگه شوراى ملى افغانستاگ ایفاى  نماینده مردم لوگر در

 . وظيفه نموده است

از دیپارتمنت اداره و دیپلوماسى فارولته حقاوق و   ۰۲۹۱در سال 

علوم سياسى پوهنتوگ رابل به درجه ليسانس سند فراغت حاصال  

اسد  ۰۸به حيث والى لغماگ، از  ۰۲۹۴الى  ۰۲۹۱از سال ورردند 

تخار وظيفه انجاام داد،   به حيث والى ۰۲۹۸حمل  ۰۹الى  ۰۲۹۶

نباود  . ى درخشانى به ميراث گذاشاته اسات   او از خود رارنامه

خصاوص باه ماردم    االى بزرگ براى افغانستاگ و ب  ایشاگ ضایعه

 .دشریف والیت لوگر ميباش

 : تاليفات

 ر رتاب حقيقت تاریخ افغانستاگ از امير ربير تا رهبر ربي .۰  

میههراف هرهن ههی اعههم از ملمههوم وغیرملمههوم هویههت ملههت را تفههکیل می ههه  درجسههان ملههت زنهه ه   

 .وجاوی ان محسوب خواه  گردی  که شواه  و اوناد میراف های هرهن ی شانرا حفظ کرده باش 

بههرای  ملحههو   بهه ون شههناخت وهویههت هرهنههر یههک کفههورف شههناخت  آن کفههور نههاممک  اوههت بنهها   

 .کفورهای پیفرهته خودرا معتم  به حفظ و رش  میراف های هرهن ی شان می انن 

راهای مختلف برای رش  و حفظ میراف های هرهن ی وجود دارد که کفورهای مختلهف از هرکه ام   

آنسا اوتفاده میکنن ف اوتفاده از ای  راهها بهرای کفهورها امکانهات زیهاد را مسیها وهاخته اوهت تها          

میراف های هرهن ی شان باشن  و یک عامل عم ه حفظ و رش  میراف های هرهن ی ع ارت  مالک

عالېمنه ی را ازیهک نسهل بهه نسهل      . از عفق و عالېه باشن ه گان یک ملت به هویت ملی شهان اوهت  

 .دی ر انت،ال می هن 

ویهت  خوب اوت که ما هم نسل های آین ه را بهه حفهظ وپاوه اری از میهراف ههای هرهن هی شهان کهه ه        

 .وهرهنر پ ران ونیاکان شان اوت تفویق و آگاه بسازیم 

چون والیت لوگر ورشار از آبه ات تهاریخی و وهاحات باوهتانی مملهو از آتهار عتی،هه ادوار مختلهف         

در ح ههه حفههظ  . می اشهه  کههه ایهه  وههرمایه پههرارزو هرهن ههی هویههت و تههاریخ مههارا بههرمال میسههازد        

 .ایمانی و وج انی دارن  ون س اری آن تک تک جامعه مسوولیت و روالت

در اخیر یک باردی ر از تمام اېوام واېفارجامعه با کمال احترام ت،اضا مینمهایم کهه در ایه  حهاالت     

 .دشوار و پرچال  ریاوت اطالعات وهرهنر را دری  راوتا همکاری ویاری نماین 

 مدیریت موزیم

 

ودیهههها بههههی وهههبههارم چهههههرا بهههههامههه  هههای روزگهههه  

ودیهههنا بهی معههکردی بههازو نهه  وهامههههز بهرگههههه  

مههره از غههاطههارم خههحه از کهر صفهههه هههه  بهت شهت   

ودیهههها بههفهههر جهههج دادی پههه  رنههه مههت بههه وېهمهه  

تههه از ص اېههودم خانههرده بهههاد کههون دلم آبههها خههب  

ال بودیهههو بهههر مرا تههرمسههیان پههردی آشههران کههوی  

وتنم پژمرده ش ېل م ضعیف از ون ی  ئی غم روزگارم   

ودیههههههمسا بهههر از غههههرا پههههله دارم چهههو گیههههههههاز ت  

این هوشههاک وخهههی پههههه روشنههههههودم کهههههی ه بهشن  

ودیهههههیاه بهههم وههرایههار بههرا از روزگهههههم چه انهنمی  

تههههفهردهف گهههههههر کههههریهههحهههم راتههههم دلهههم ام غهههلهههې  

ودیهههسا بههتی همی  تنهه اشهههی رانهه  کسههز مهههج  

تهههایههکهها شههههن  یههه کههلههه گیهه کهه انههن  تههههرحههه  

ودیهرابهاجهر مه  پحهی  از هارم بههوی  ای روزگههه،هط گ  

 

 

 


