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شاه محمود محمود  /جغرافیه

مورخان وجغرافیا نگاران ( یونانی و اسالمی )
لوگر در آثار ُ

مقدمه
لوگریا لهوگر یا لهوگرد نام والیتى است
درجنوب کابل ،با سابقه درخشان تاریخى
و فرهنگى .این والیت در طول تاریخ
فراز ونشیب هاى زیادى را پشت سر
گذاشته است ،و سردى و گرمي ،غم ها
و خوشى هاى مردم خود را دایما ْ در
آغوش گرفته است ،لوگر ای که هنوز
نام اش ،محققین ودانشمندان را به خود
مشغول داشته است ،تا سرزمینی که
امروز با نام لوگر گره خورده است؛
چگونه آنرا ریشه یابى نمایند.
موقعیت ستراتیژیک لوگر در بین
والیات کابل ،غزنی ،ننگرهار ،بامیان ،
وردک و پکتیا قرار داشته که این والیت
را بیشتراز دیگر مناطق افغانستان در
معرض تهاجم و تحوالت نظامى
وسیاسى قرار داده است ،چنانچه بیشتر سالطین وکشور کشایان ومهاجمان از گذشته هاى دور ،به خصوص از زمان
هجوم اسکندر مقدونی ،تا امروز براى رسیدن به کابل ویا تسلط بر افغانستان با لوگر و مردم آن ،دست وگریبان
داشتند.
ویا اینکه لوگر درمسیر راهى بود که یونانو باخترى ها ،کوشانى ها ،برهمن شاهان ،کابل شاهیان ،اعراب مسلمان،
غزنویان ،غوریان ،چنگیزیان  ،تیموریان ،بابریان ،فارسیان ودرانیـیان را به طرف هند رهنمایى میکردند  ،در تاریخ
معاصر افغانستان به ویژه در قرن نزدهم میالدى  ،لوگر ولوگریان در مبارزات استقالل خواهى در صفوف اول
مجاهدین قرار داشتند قهرمانان و غازیان این والیت در اخراج وشکست انگلیس ها در جنگ اول ودوم و سوم
افغانستان با انگلیس نقش عمده و ارزنده داشتند .
بار ثانى این مردمان لوگر بودند که دوشادوش برادران ومردمان دیگر والیات افغانستان ،در طول مبارزه وجهاد علیه
اشغال گران روسیه شوروى در صفوف اول قرار گرفته بودند و چگونگى جهاد و مبارزه ومیزبانى مجاهدین افغانستان
را نمیتوان در این خالصه بیان کرد  .فصل ها وکتابها ى ضرورت است که آن همه وقایع و مطالب را بازگویى
نمایند .به همین مناسبت لوگر را باب الجهاد گفته اند.
بنابران لوگر در تمام دوران تاریخ نقش تعیین کننده را ،درروند سیاسى  -نظامى افغانستان داشته است .در این گفته
مورخان وجغرافیه نگاران یونانى واسالمى به پژوهش
ها وناگفته هاى مختصر ،لوگر را در البالى اسناد ونوشته هاى ً
وبررسى گرفته ،تا باشد نام ،موقعیت و جایگاه این والیت را در تاریخ افغانستان مشخص ساخته باشم.
 - ۱لوگر در منابع يونانى ها
تحقیقات وپژوهش هاى جغرافیایى وتاریخى ،هرچند مختصراست اما موقعیت جغرافیایى  -سیاسى لوگر در دوره قبل
از اسالم ،به خوبى آشکار بوده است  ،چنانچه این شهر در تاریخ افغانستان از زمان پیشدادیان و حتى زمان
اسکندرمقدونى درصحنه حیات سیاسى موجود بوده ودر تاریخ وجغرافیاى سیاسى کشورما ،مقام وجایگاه مهم وخاص
اى را دارا بوده است.
«تخت جمشید» در سجاوند لوگر در یکى از بلند ترین محالت آن قرار دارد ،موجودیت قدیمترین آبده تاریخى در
این جا ،خود نمایانگر آنست که :یکى از مناطق حکمروایى جمشید ویا به عباره دیگر یما پادشاه  ،در جنوب هندوکش
در سجاوند (سکاوند) لوگر موجود بود.
به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید
تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد ،داشته های این گنجینه که نمایانگر اصالت افغانستان باستان است شما را تا حد الزم مدد رساند

مورخین اسکندر مقدونى هنگامیکه راجع به کابل صحبت مینمایند از
مورخین یونانى به خصوص بطلیموس ودیگر ً
شهر هاى نام میبرند که شهر لوگر را درآن نام ها مى یابیم .مانند اورتسپاناتا کابورا که همان کابل فعلى است.
بطلیموس باشندگان آنرا کابلى تى خوانده و والیات ومحالت مجاور آن :ارغنده ،وردک و لوگر را بنام هاى ارگردا
وبگردا و لوکرنا یاد نموده اند( ) ۱.
دیده میشود براى نخستین باردر اسناد ومدارک مکتوب با نام لوکرنا که لوگر فعلى میباشد برمى خوریم .نویسنده گان
بعدى با کمى تغییرات ازآن به نام هاى لوکرنا ،لهوکر ،لهوگر ،لهوگرد ،لوى غر وباالخره لوگریاد کرده اند.
در زمان حکمروایى یونانوباخترى ها وکوشانى ها ،لوگر بیشتر به یک شهر مذهبى ودینى شهرت داشت .در این
هنگام لوگر را به اسم سکاوند ویا سجاوند نیز میدانستند .بنابران لوگر یکى از مراکز ادیان برهمنى وبودایى گردید.
دین هندویزم وبرهمنیزم در سجاوند لوگر هزاران زایر ومعـتـقد را به خود مى کشا ند ،در حالیکه در زمان کوشانى
ها ،بودیزم در این والیت پیروانی یافت و آرام آرام از ادیان متشخص گردید و دست باال داشت وامروز موجودیت
معابد بودایى در منطقه عینک ویا آینـنک تایید گفتار ما است .
با در نظر داشت نکات فوق ،لوکرنا بطلیموس احتما ْ
ال لهوکر یا لهوکرنا ( خون کردن) به معنى قربانى کردن بوده که
مردمان هندویزم ،برهمنیزم و بودیزم در هنگام عبادات خویش  ،قربانى هایى را انجام میدادند ،در زبان سانسکریت
و هندى «لهو» به معنى خون و«کرنا» فعل کردن و«کر» به معنى کرد یا انجام داد ،میباشد .ممکن است که لوکرنا
بطلیموس به همین معنى به کار رفته باشد .چنانچه تا امروز مردم ما به خاطر رهایى از مصایب ویا در ارتباط به
مسایل خوشى ویا آمدن مسافر ،بنابر گفته بزرگان (گفته میشد که یک خون کرد ؛ این خون کردن قربانی یا خیرات
است که خانواده ها با داشتن توان مالی خویش گوسفند یا گاو را ذبج می نمودند و گوشت انرا بین دیگران توزیع
میکردند ) که این خون کردن ،همان قربانى کردن و صدقه است .که روى این ملحوظ ،افاده نام لوگر معادل ویا به
معنى قربانگاه میشود .
جالب است که بگویم هندوان از گذشته هاى دور چشمه پادخواب وچشمه قلعه پادخوابى و چشمه دالور در نزدیکى
هاى سجاوند رامورد تقدیس خویش قرار میدادند ودایما براى پاکى و زدودگى از گناهان به این چشمه ها مى آمدند
وعقیده داشتند که این چشمه ها با دریاى گنگا در هند ارتباط دارند .
مورخ معاصر کشور با در نظرداشت اینکه لوگروسکاوند را مترادف هم آورده است ،لوگر
مرحوم احمد على کهزاد ً
را یکى از مراکز دینى ومذهبى برهمن شاهان وکابل شاهان میداند و مى نویسد که :در سکاوند یعنى لوگر بزرگترین
معبد هندوان وجود داشت وهندو ها از اقطار هند به دیدن آن مى آمدند ،واضافه مینماید که لوگر در تحت سیطره
برهمن شاهان یا کابل شاهان قرار داشت ،باوجودیکه کابل محل تاج پوشى آنها بود اما بزرگترین معبد آنها در سکاوند
یعنى لوگر معمور بود( )۲.
در جاى دیگر مرحوم کهزاد در مورد فتح کابل به دست یعقوب لیث صفار آورده است که :رایان کابل (رتبیل شاهان)
باالحصار و شهر کابل؛ هر دو را گذاشته ،خود به سمت جنوب به لوگر و گردیز کشیدند و بعد مرکز خودش را به
حصص شرقى مملکت به (ویهند) کنار اتک انتقال دادند .معبد معروف کابل که در حصص جنوب غربى باالحصار
وقوع داشت و رایان در آنجا تاج پوشى میکردند ،ویران شد .یعقوب لیث بت هاى سیمین و زرین آن را به بغداد
فرستاد .مسلمانان بر نفس کهندژ شهر حاکم و مسکون شدند و هندوان و پیروان شیوایى و بودایى در ربض شهر و
در حومه آن عقب تر رفتند چنانچه در موقعیکه عمرولیث صفارى به سلطنت میرسد و (فردهان یا فردعان) نامى را
به حیث شحنه زابلستان مقرر کرد و او را با چهار هزار سوار مى فرستد ،میان عمرولیث صفارى و راى «کلمو»
سومین شاه سلسله اى رایان کابلى جنگ بزرگ درعالقه (سکاوند ـ سجاوند) لوگر واقع مى شود و با شکسته شدن
قواى کلمو وخراب شدن معبد بزرگ ومعروف سکاوند که در اقصاى هند شهرت داشت ،مقاومت نظامى و دینى
هندوان و پیروان شیوایى از مضافات کابل هم برچیده میشود( ) ۳
مولف ایرانشهرکه کتاب خود را بر مبناى جغرافیاى موسى خورنى ارمنى معاصر ساسانیان
مارکوارت نویسنده آلمانى ً
نوشته است ،براى کامل کردن نوشته خود ،ملحقاتى به متن اصلى افزوده که مطالبى چون مرزبانان ارمنستان ،حدود
تاریخى کرمان ،تخارستان (طخارستان) ،سرزمین کابل و کابلشاه ،قندهار و نواحى جیحون را در بر مى گیرد .از
این میان ،مبحث مربوط به تخارستان ،مفصل تر از سایر موارد است .اما در مورد معبد سکاوند گفتنى هاى دارد که
ما را به ریشه یابى سکاوند رهنمایى مینماید :در سکاوند معبد الهه هندى ،به نامهای معبد لکشمی سوکاوتی را
عمرولیث در حـــــــدود ســـــال (  ۲۸۳هـ ق =  ۸۹۵م ) ویران کرد )۴(.بنابران میتوان گفت که نام سکاوند از نام
الهه هندو هاى افغانستان گرفته شده است.

د پاڼو شمیره :له  ۲تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

 - ۲لوگردرمنابع مؤرخان و جغرافيه نگاران اسالمى
قبل از آنکه در راستاى کاربرد نام لوگر در منابع اسالمى بپردازیم ،الزم دیده میشود که چگونگى تحوالت وتغییرات
این نام را در سیر تاریخ به بررسى بگیریم.
برخی دانشمندان افغانستان به این باور اند که :لوگر از دوکلمه (لو) و ( گر) تشکیل گردیده است که در زبان پشتو
(لو) یا لوى به معنى بزرگ و(گر) یا غـر به معنى کوه تعبیر گردیده است .کلمه (گر) در اکثر زبان ها با اندک تغییر
معنى کوه را میدهد چنانچه در زبان اورمړى گرى  ، Gairiدر زیان اوستایى وسانسکریت گیرى  Giriحتى در زبان
روسى (گره) تماما ْ به به این معنى ومفهوم استعمال گردیده است .با اضافه اینکه در زبان هندى واردو کلمه  Giriویا
(گهر) به معنى خانه ،احتما ْ
ال از همان کلمه (گر وغـر) ریشه گرفته است .فراموش نباید کرد که مردم ما ،در گذشته
وامروز به خاطر نجات خویش از سیالب ها ودیگر حوادث طبیعى به مناطق مرتفع ویا کوه ها پناهنده میگردید ،و
ازآن منحیث خانه وپناه گاه خویش استفاد میکردند .بنا ً آوردن کلمه گر ویا غـر دراخیرکلمات از قدیم االیام تا امروز
مورد کاربرد داشته است()۵.
نکته د یگر اى که لوگر را به لوى غر و لوغر مسما نموده اند ،موجودیت سلسله کوههاى است که از لوگر تا پکتیا
وپکتیکا تا دیره جات (دیره اسمعیل خان و دیره غازى خان) امتداد دارد ،اینکه چگونه لوى غر به لوگر تبدیل گردیده
است باید آنرا در تحوالت زبانى جستجو کرد .ضمنا مردم بیشتر براى آسانى گویش کلمات ،از الفا ظ کوتاه و مختصر
وآسان استفاده میکنند .
ْ
استعمال نام لوگر در فولکلور وگویش عامیانه احتماال (لوگر) یا (لوگرد) یا درو کردن گندم تعبیر گردیده است .از
اینکه لوگر یک منطقه زراعتى است وکشت گندم رواج بیشتر دارد  «،لو» زبان پشتو به معنى درو ،با «گرد» که
در زبان درى همان گرد وخاک است که در هنگام درو از زمین بر میخیزد تلفیق گردیده نام لوگر را به وجود آورده
است ( )۶اما این دلیل زیاد قناعت بخش نیست ،تا جایي که دیده میشود دروگران اکثراْ از مناطق دیگر به خصوص
والیات شرقى افغانستان به لوگر مى آیند ،ودر مقابل مزد به درو گندم می پردازند .
مولف حدودالعالم من
مورخان وجغرافیه نگاران کشور ما نیز بارها لوگر را به نام ها واشکال مختلف یاد کرده اندً :
ً
المشرق الى المغرب در ذکر سخن اندر ناحیت حدود خراسان از دو شهر استاخ (؟) وسکاوند یاد کرده مى نویسد:
دوشهراند خرد بردامن کوه نهاده وسکاوند را حصارى است محکم وجاى بسیارکشت وبرز است( ) .۷
مولف حدود العالم ،لوگر را یکى از مناطق سرسبز وخوش وآب وهواى دانسته است )۸ ( .ابواسحق ابراهیم
ضمنا ْ ً
اصطخرى در مسالک والممالک :موقعیت لوگر( سکاوند) را در جنوب کابل ذکر نموده که بت خانه آن مشهور
است )۹(.شمس الدین ابوعبدهللا محمد بن احمد مقدسى در احسن التقاسیم فى معرفة االقالیم سکاوند را جز قصبات
بامیان آورده است ومینویسد :یسغورفند (غوربند) سکاوند ،لخراب(نجراب) از قصبات بامیان است ودر جاى دیگر:
گردیس(گردیز) سکاوند ،نوه ،بردن ،دمراخي ،کابل ولهوکر را ازمربوطات غزنى مى نگارد  .موصوف جاده اى را
به ما نشان میدهد که از غزنین به رباط بارد ،اسناخ ( استاخ) ،خس وبامیان همه به فاصله یک مرحله راه بود .بنابرین
اسناخ در فاصله دو مرحله اى در شمال غزنین به جانب بامیان است( ) .۱۰
لوگر در زم ان سالطین غزنوى از موقعیت خاصى برخوردار بود  ،به خصوص سلطان محمود غزنوى سوقیات
مولف حدود
وسفربرى هاى نظامى خویش را از طریق این شهر به طرف هند انجام میداد واز جانب دیگر بنا به گفته ً
العالم ،لوگر که داراى آب وهواى گوارا بود ،سلطان محمود ودیگر سالطین غزنوى را به خود جلب نموده بود ،
سلطان محمود غزنوى دایما ْ در مناطق خروار وچرخ به خاطر شکار آهو مى آمد ودر هنگام گرمى هوا به ویژه بعد
از مسافرت هاى طوالنى وخسته کننده هند ،جهت استراحت به لوگر اطراق مینمود .مناطق پادخواب شانه ( پادخواب
شاها نه) وپادخواب روغنى وقلعه پادخوابى در ولسوالى برکى برک نمایندگى از استراحت گاه وتفرجگاه سلطان
مذکورمینمایند .
قابل یاد آورى است برج مراقبتى که در بین مردم ما به (برجک دیو) در دامنه خشک کوه واقع قلعه پادخوابی قریه
زقوم خیل شهرت داشت از ساخته هاى حاکمیت غزنویان درولسوالی برکی برک لوگر بود ،متاسفانه در زمان اشغال
افغانستان به دست روسیه شوروى از فاصله دور تخریب وبا خاک یکسان گردید .ضمنا ْ در پاى آن برج ،موجودیت
یک اطاق بزرگى در حدود ( ) ۵/ ۴که در دل کوه کنده شده ،نشا ندهنده آنست که قلعه پادخوابى یکى از منازل سلطان
محمود غزنوى بوده است .این اطاق را هشت یا ده پته زینه با بیرون وصل میکند  ،یقیناْ ازاین اطاق پهره داران و
محافظان قلعه مذکور ،جهت استراحت خویش استفاده میکردند.
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مورخان وجغرافیه نگاران غزنوى از لوگر ومعبد سکاوند به مراتب یاد نموده اند از جمله :ابوریحان البیرونى در
ً
قانون مسعودى قلعه سکاوند را در لهوگر(لوگر) رستاق ذکر میکند واضافه مینماید که لهوگر در کنار شاخه جنوبى
رود کابل است )۱۱(.ابوالفضل بیهقى نیز در مورد یکى از مناطق لوگر بنام خروار وخار نکاتى را ارایه نموده است
 ،که خالى از دلچسپى نیست :در سال ۴۲۲هـ ق امیر مسعود براى شکار به سوى خروار و خارمرغ رفت( )۱۲از
سیاق کالم بیهقى برمى آید که این هردو شکار گاه در نزدیکى هاى غزنه بود ،زیرا امیر مسعود در سیزدهم رمضان
از غزنه رفت وروز  ۲۳رمضان دوباره بر گشت وده روز را به شکار گذراند .بنابران این شکارگاه همان خروار
لوگر است که بعضا ْ سلطان محمود نیز به آنجا غرض شکار مى آمد  .چنانچه از غزنه تا خروار مسافه دو روزه راه
بر اسپ است  ،اما خار اکنون در ۱۶کیلومترى جنوب غرب سلطان خیل لوگر در طول البلد شرقى  ۶۸درجه ۳۴
دقیقه و ۳۴ثانیه وعرض البلد شمالى  ۳۳درجه  ۴۵دقیقه و ۳۲ثانیه موقعیت دارد ( )۱۳ومرغ اخیر کلمه به معنى
سبزه زار وچراگاه است که در افغانستان اما کن زیادى بنام مرغه ومرغ داریم واصل کلمه در اوستا هم مریغه به
معنى چمن بود واین خروار وخار اکنون هر دو در یک ناحیه جغرافیایى و در جوار یکدیگر قرار دارند .بیهقى در
تاریخ خود در مورد سکاوند مى نویسد :وسوى قلعه سکاوند بردندش وپس از آن ندیدندش.
نشمین گـــــرفت از سکاوند کـــوه
همى دارد از رنج گیتى ستوه( ) ۱۴
چنانچه گفتیم که لوگر براى غزنویان نه تنها تفرجگاه ومحل استراحت و شکار بود بلکه یکى از بزرگترین زندان هاى
غزنویان نیز در این جا موجود بود .چنانچه امیر یوسف بن سبگتگین یکى از برادران جوان محمود که از هم سنان
مسعود ومحمد بود ،یکجاى تحت آموزش گرفته شده بود ومحمد هنگام سلطنت خویش او را به حیث سپه ساالر()۱۵
خود مقرر نمود  ،ولى مسعود بنابر پاره اى نارسایى هاى که در وى مالحظه نموده بود هیچگاهى اعتمادى براو نکرد
سوظنى که از عدم وفادارى او برداشت کرده بود وى را در سال (  ۴۲۲هـ ق =  ۱۰۳۱م ) در قلعه
و سلطان نسبت ً
سکاوند لهوگر جوار کابل زندانى نمود( ) ۱۶.
ابن حوقل در سفر نامه خویش از سکاوند « سجاوند» نامبرده و آنرا یکی از شهر های خراسان ذکر مینماید و در
ذکر بامیان مینویسد که :بامیان و اعمال و نواحی که بدان متصل اند عبارت اند از شهر بامیان ،بغشورقند ،سکاوند،
کابل  ،نجرا ،فروان و غزنه )۱۷( .در جای دیگر اضافه مینماید که :نجرا و سکاوند و کابل نواحی گرمسیر اند ولی
خرما ندارند() .۱۸
لوگر در زمان سالطین غورى تحت سیطره آنها باقى ماند  ،سلطان عالوالدین غورى بعد از اشغال غزنى واضمحالل
سلطنت غزنویان لهوگر را جز قلمرو خویش درآورد .با وجودآنکه مستقیما ْ عالوالدین غورى فرصت نیافت که به
لوگر بیاید  ،اما بازماندگانش به خصوص سلطان شهاب الدین غورى که سلطنت غزنى را از برادر خویش بدست
آورد ،لوگر جزء متصرفات او درآمد .روى این ملحوظ دانشمندان لوگر به دربار غوریان راه یافت .از جمله یکى از
علما قراًت ابوالفضل محمد بن طیفور سجاوندى لوگرى بود که به سال(  ۵۶۰هـ ق =  ۱۱۶۴م) وفات کرد وازآثار
مشهور او کتاب وقوف است در شرح موارد وقف در قرآن .ودیگر کتاب الوقف واالبتدا ً در شرح انواع وقف ،کتاب
الموجز که آنهم در شرح پاره اى از انواع وقف است ،کتاب دیگر وى همان عین المعانى در تفسیر سبع المثانى میباشد
خوشبختانه از تمام کتاب هاى وى نسخه اى در دست است )۱۹( .دیده میشود که نام لوگر در زمان غزنویان وغوریان
وبعد ازآن در زمان سلطنت غوریان در دهلى وبابریان ،به نام لهوکر عمومیت داشت .
محمد عوفى یکى از دانشمندان دوره غورى موقعیت لوگر را در لباب االلباب چنین مى نویسد :لهوکر موضعى به
غزنین وسجاوند از مضافات لهوکر غزنین است( ) ۲۰ .
ظهیرالدین محمد بابر در باره لوگر معلومات دقیق در تزک خویش ( بابر نامه) داده است ،او لوگر را برخالف محمد
عوفى وعبدالحى گردیزى ،از تومان کابل دانسته است و مي نویسد :دیگر تومان لهوکر است ده کالن او چرخ است
حضرت موالنا یعقوب قدس سره از این چرخ اند ،مالزاده مالعثمان هم چرخیست .سجاوند هم ازمواضع لهوکر است
خواجه احمد و خواجه یونس اندر همین سجاوند بوده اند ،باغات چرخ بسیار است .در دیگر مواضع لهوکر باغ نمى
شود ومردم او اوغان شال اند در کابل این لفظ شایع است غالبا ْ افغان شعار است که اوغان شال میگویند( ) .۲۱
در جای دیگر بابر در مورد مال زاده مال عثمان مینویسد که  :مال زاده مالعثمان از دهکده چرخ تومان لهوگر مربوط
تومان های کابل می باشد .چون در زمان اولوغ بیگ میرزا در سن چهارده سالگی درس میگفته ،او را مالی مادرزاد
می گفته اند .از سمرقند به کعبه رفته  ،طواف نمود و به هری آمد .درین جا سلطان حسین بایقرا مانع گردیده،
نگهداشت .بسیار دانشمند بود و در آنزمان دانشمندی چون او پیدا نمی شد .می گویند به مرتبه اجتهاد رسیده بود ولی
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اجتهاد نمی کرد .از او منقول است که گفته :چطور ممکن است که کسی چیزی را بشنود و باز آنرا فراموش کند.
دارای حافظه ء قوی بوده است( ) .۲۲
در تاریخ فرشته زمانیکه از سلطان مودود غزنوى صحبت مینماید از لوگر به نام لهوکر یاد آورى کرده ،مى نویسد:
که امیر سفر کابل اختیار نمود که از آنجا به خراسان رود وآن مملکت را از تصرف تراکمه بیرون آورد چون به
نواحى سجاوند ولهوکر رسید برقلعه سانکوت ( سانکوه) ( )۲۳رفت تا خزانه اى که آنجاست بردارد .اتفاقاْ در آن قلعه
بیمارى قولنج به هم رسیده و روز بروز مرض قوت گرفت وناچار امیر مودود به غزنین مراجعت کرد( ) ۲۴.
دیده میشود که قلعه هاى لوگر نسبت کوهستانى بودن واستحکامات آن ،نه تنها زندان هاى غزنویان را در خویش جا
داده بود ؛ بلکه براى نگهدارى خزاین سالطین نیز مورد استفاده قرار داشت .
در تاریخ معاصر افغانستان لوگر ،جایگاه خود را مانند گذشته کماکان حفظ نمود .در اسناد ومدارک تاریخى نام لهوکر
وبعداْ به لهوگر ولهوگرد تغییر یافت .بنابران گفته میتوانیم که لوگر در جوار کابل که قرون متمادى به حیث پایتخت
ومرکز افغانستان است ،این والیت نقش تعیین کننده را در وضع سیاسى و نظامى ،بیشتر از همه در وضع اجتماعى
واقتصادى پایتخت دارد .
در قرن نزده میالدى  ،بعد ازآنکه پایتخت افغانستان از قندهار به کابل انتقال نمود ،لوگر بیشتر از پیشتر در روند
سیاسى – نظامى دخیل گردید .صرف نظر از اینکه لوگرحیثیت یکى از دروازه هاى کابل را دارا بود ،مردم لوگر
در تمام مبارزات علیه انگلیس ها در طول سه نبرد استقالل طلبانه؛ شهامت ودرایت بى نظیرى از خود نشان دادند.
نایب امین هللا خان لوگرى از رهبران مهم و بانفوذ جنگ اول افغانستان با انگلیس را میتوان نام برد که ده هزار نفر
ویا بیشتر از آن تحت قیادت خود داشت و کارنامه هاى وى تا امروز سبب افتخار مردم ما است .غالم حیدر خان
چرخى در نبرد دوم افغان وانگلیس ،مال شاد محمد قطب خیل ( کتب خیل لوگری ) وزیر خارجه امیر شیرعلی خان،
جنرال غوث الدین خان در هنگام تجاوز روسیه تزارى بر پنجده و در زمان شاه امان هللا خان؛ برادران چرخى مانند
غالم نبى خان ،غالم صدیق خان و غالم جیالنى خان در روند اصالحات وترقى افغانستان و شخصیت مهم نظامى و
ملکى چون فیض محمد خان ،ملک خان عبدالرحیمزي ،و ده ها جرنیل و کرنیل و ملک در طول صد سال اخیر از
این والیت مرد خیز برخاسته و وظایف خود را براى ترقى واعتالى کشور انجام داده اند .ضمناْ در طول دوران جهاد
مردم افغانستان علیه ارتش سرخ روسیه شوروي ،هزاران مجاهد راستین این سرزمین شهادت پرور و سر به کف،
به خاطر نجات مادر وطن وآزادى افغانستان جان هاى شرین خود را قربان کردند.
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