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وجه تسمیه اسم

لوگر۱

لوگر یکی از والیات مرکزی و از لحاظ تشکیالت اداری از زمرۀ والیات درجه س وم کشور ماست .این خطه درگذشته ها
از مربوطات سرزمین کابلستان بوده ،و این موضوع ازآثار بهدست آمدۀ ساحه «خروار» کامالً مشهود است .لوگر در آثار
و نوشتتته های ستتانستتکریت بههیئت «لوکرنا» یاد گردیده استتت .این والیت یکی ازستتاحات تاریخی و دیت استتت ،نانکه از
آثار بهدست آمدۀ خروار و سجاوند این موضوع کامالً برمال شده است که لوگر یکی از زیستگاه های دیت این سرزمین و
تاریخش حکایتگر گذشتته های دور و نامعلوم استت .کلمۀ ستجاوندسستکاوندی یاد آور مردم دیت و باستتانی ستکاها ساستکیت
های و نیز نام شتتختتتیت استتاطیری ستتهاخسضتتحاخی خواهد بود .همین حاال یکی از ا وام باشتتنده والیت لوگر ومی بهنام
«جمشتیدی» ،یکی از شتاخه های وم ایماق استت که یاد آور استت شتختتیت استاطیری «جت» سیتی یکی از نخستتین شتاهانی
دوران پیشذادیسپیشزادیی میباشد.
بعضتی از م رخین و ادبیات شتنا ها ون مرحوم «رحیت الهام» ،کلمۀ لوگر را از ریشته کلمۀ ترکیبی«لوی غر» بهمعن ی
کوه بزرگ دانستتته استتت .اما طوریکه دیده می شتتود درستتاحه جغرافیای فعلی لوگر کدام کوه و یا لۀ بزرگ وجود ندارد،
اما از آنجاییکه لوگر در گذشتتته ها از مربوطات کابلستتتان د یت بوده استتت ،بعید نیستتت که در خطۀ لوگر ِباستتتانی که حاال
حدود اربعه آن برای ما معلوم نیستت ،کوه بزرگسلوی غری در دلی جغرافیای آن روزیاش جا داشتته استتز زیرا کابلستتان
یکی از مناطق کوهستتانی بوده استت ،نانکه دریای کابل در عتتر ویدی و در کتا ری ویدا بهنام «کابها» یا «کوبها»
یاد گردیده است .شاید است دریای کابل مشتق ا ز است خود این سرزمین بوده باشد ،زیرا جزء اول آن است که کو باشد با
کلمۀ کئوف سکو فی در اوستا که کوه را میگفته اند از یک ریشه بهنظر میرسد.
و هت یکی از نام های دیت کابل،کاورا یا کابورا بوده است که پایتخت و مرکز کابلستان از ناحیت سیستان بوده ا ست .سکابل
دیت .ص 4ی
همینگونه بهاحتمال زیاد جزء دوم کلمۀ لوگر ،سگری از ریشته کلمۀ اوستتایی « گئیری» بهمعنی له یا نقطه بلند کوه خواه د
بود .این همان کلمهای ستتتتت که ممکن استتتتت در زبان پشتتتتتو بههیئت «کور» و در زبان هندی به هیئت « گَهر» سخانهی با ی
مانده باشتتتتتتد .بنابراین ممکن استتتتتتت که جزء دوم این کلمه با له و یا کوه رابطه نگیرد و لوگر در حقیقت بهمعنی «خانۀ
بزرگ» خواهد بود ،که البته دستتتتت ویرانگر زمان از آن خانۀ بزرگ و دستتتتت ستتتتاخت مردم این خطه نیز بهجزء از نام،
دیگر کدام نشانهیی با ی نگذاشته است.
اگر کلمۀ لوکرنا را در زبان سانسکریت که است دیت این خطه بوده در نظر بگیریت و کلمه کرنا را بهمعنی « شیپور» که در
گذشته ها یکی از آله های صوتی در جن با ختت بهکار می رفته ،بدانیت ،باید گفت که س رزمین لوگر مرکز ساخت و ساز
کرنا س شتیپوری های بزرگ بوده استت .طوریکه همه می دانند این سترزمین با داشتتن ستبک خاص موستیقی شتهرت جهانی
دارد و استتتفاده از دهل دو ستتر که امروز در موستتیقی محلی از آن استتتفاده میگردد ،در گذشتتته ها با کرناسشتتیپوری یکجا
بهخاطر روحیه بخشیدن رزمندگان خودی و ایجاد رعب و تر جن جویان ختت به کار میرفته است.
متتتتدر انجام
در رابطه بهوجه تستتتمیۀ لوگر یک مورد دیگر را نیز ارائه میدارم و آن اینکه اگر کلمۀ کرنا را از ریشتتته
ِ
دادن و کردن کار در زبان های هندی و پشتتتو و پارستتی بدانیت ،این جزء در این ترکیب استتت ستتاز بوده استتت .پس لوکرنا
ممکن استتت در اصتتل «روکرنا» بوده باشتتد و این کلمهایستتت که هیئت دیگر آن در زبان پارستتی «روگر»سرویگری خواهد
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بود ،و آن کستی را میگویند که ابزار رویین می ستازد .یا ابزار و ظروف فلزی را با روی یا لع ستفید میکند که ستفید گر،
مستتتتگر و صتتتتفار گوییت .پس رویگر سروگری همان کلمهایستتتتت که بهتدریج بههیئت لوگر تحول نموده باشتتتتد .استتتتتنادی که
می توان در زمینه ارائه نمود این استتتتت که ستتتترزمین لوگر یکی از مراکز مهت پیداوار مس استتتتت ،و «مس عینک» اخیر اً
دومین معدن مس در سطح جهان بهثبت رسیده است .پس گفته میتوان که مردم این سرزمین با شناخت و دسترسی به این
عنتتر ،در بهکار گیری و استتفاده از آن نیز تاریخ طوالنی خواهند داشتت و مس یکی از نخستتین فلزاتی ستت که انستانها
آن را در ساخت و ساز احتیاجات شان از گذشته های دور بهکار گرفته اند.
در لوگر پیروان دو مذهب شیعه و سنی و ا وام پشتون و پارسی و اورملی از گذشته ها بدون منازعه درکنار هت زیسته اند.
مردم لوگر نستتتتبت نزدیکیش با کابل ،که از زمانه های دور مرکز ستتتتلطنت های دیت بوده استتتتت ،در تحوالت ستتتتیاستتتتی
کشتتتتورنقش مهت و ستتتتازندهی داشتتتتته اند نانکه درجن ها و مبارزات استتتتتقالل خ واهانه در ستتتته جن افغان و انگلیس ،
شختیت ها و رجال سیاسی و نظامی این خطه از خود رشادت ها نشان داده اند که تاریخ نامهای نامی شان را ون «امین
هللا خان لوگری» به ثبت دارد .مردم لوگر در مبارزات استتتتتتتقالل طلبانه و نیزحاکمیت ایدیولو ی های تر ی خواهانه و
می توان در رن اخیر از خانواده مبارز کشتتتور «غالم
پیشتتتتازانه ،مبارزه نموده اند و ربانی های داده اند که از جمله
نبی خان رخی» یاد آور شد .این والیت فرزندان خادم به وطن نیز فراوان داشته است و از جمله یکی آن «خواجه فیض
محمد خان» ا ستتت که مردم پکتیا تا هنوز از خدمات وی به نیکویی یاد میکنند .رئیس جمهور فعلی کشتتور ما دکتر اشتترف
غنی که یکی از شختیت های برجسته و از بزرگان فکر و اندیشه و ایدیولو ی زمان ماست نیز از سرزمین لوگر ا ست.
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