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  م١٣/١٠/٢٠٠٨                      د مولوی داکتر محمد سعيد 
  ليکنه» سعيد افغانی « 
  
  
  

 په لغمان کی اوسيدونکی قامونه او پرګنی
  

 !ګرانو لوستونکو
ی اوپه کال ) زما ژوند(په خپل کتاب کی چه »سعيد افغانی«دکتور محمد سعيد هجری کی  ) ١٣٦٥( په نامه يادي

ی دی خپور شوی  په لغمان کی ا  ٠وسيدونکی قامونه او پرګنی په الندی ډول شرحه او معرفی ک
 

  »ساپی  « :  اول  
خه  په افغانستان کی د صافيو قوم يو لوی او مشهوره  قوم دی چه وايی ددوی اول نيکه د قندهار دغوړی مرغی 

ی، وايی  ي تنو په قامونو کی په درانيو باندی ګ ی بلکه راغلی دی او ددوی نسبی سلسله د پ ي صافی په غلجيو نه ګ
   د غلجيو سره د درانيو په وسيله ورورګلوی لری
ی په الندی ډول دی  ی ري   ٠دصافيو د قامونو غ

    ودير–الف 
    ګربز-ب 
   مسود-ج  
ول افغانستان کی خپری دی خودافغانستان  په شمالی برخه کی ، کوه»  ساپيو « د    د قوم پرګنی په 
اب ددوی اصلی او مهم  مرکزونه دیمحمود ر»  ساپی« ساپيان «  ا و په مشرقی کی د کن . اقی ، کو هستان ،  او ت

ا»   خه  اخوا په سره کمر وکی په لسوالی ، با ډ يل،مز ار ، دپيچ په  دره دی شهرت لری او  هغه  او ، د سر حد 
، مرزيو ، ساالب ی ، ساپی  په لغمان کی دعساپی  به کامه  کی لويه سيمه لر. د کنر په نورو  سيمو کی اوسيری 

ګ ار کی نازی هم  ،ګ ی ، صبر اباد ، په سيمو کی هستوګنه لری ، په الين   ٠دی »  سا پيان «  باړي
ه ده :   وايی  ه  او  مسود يی بله ري تونخوا کی وزير هم  په اصل کی  د ودير صافيو يوه ري    ٠چه په کوزه پ

  ٠ی صافيان په دری پلرونو تقسيم شويدی  دلغمان  په  عمرزيو ک
  ٠  د خير محمد بابا اوالده ده چه د خير اباد کلی يی مرکز دی او الندی ريشی لری- ١

  ٠، ياسين خيل ،  تورخيل ،  اياز پايه خيل 
  ٠   د عبدالمحمد بابا اوالده چه  په ادو خيلو  مشهور دی -٢
ی ابراهيم بابا چه په ابرهيم خيلو  يا د -٣       ٠دي

خلک عاجز او په اقتصادی  فشار  مواجه ، دی ولی دغه خلک .اوس په عمرزيی کی دخير  محمد بابا اوالده  ديره ده 
  .ړه ور او په مي انی شهرت لری زډير

  )سهاک ( د ساک :   دويم 
ی موسی خيل او شمشير خيل دی ی  او ددوی ري  اود افغانستان دساک قوم د لغمان واليت په مرکزی سيمو کی اوسي

  ٠په نورو سيمو کی هم  هستوګنه لری 
    تره خيل-  دريم

ی  او  زياتره يی  دکابل  شمال شرق خواته د ترخيلو په قريه کی  دوی د لغمان واليت د  د تنديو په کلی  کی  اوسي
و با اعتباره خلک د وخت ددربار قابچی باشيان وه او د پور اعتب ل هستوګنه لری  چه ددوی يو     ار  خاوندان ک

  ٠کيدل 
 : رستم خيل : لورم 

ه نور يی کوچيان دی چه د  اوړی په موسم کی  ی او  ه ميشته  کورونه د لغمان  د ارمل به قريه کی اوسي ددوی 
ی ،  مالداری  او سودا ګری ددوی کسب دی  ی او  په ژمی کی بيرته لغمان ته را   ٠يخو سيمو ته  

م  ی-پن    خرو
ی او ډير مشهورقام دو ی دل     .دی غمان د عمرزيو د عالقی   په جنوبی برخه او د افغانستان په نورو برخو کی اوسي
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  :عبدالرحيم زي :  م شب
ه با همته خلک تير  ی او په کابل کی هم کورونه لری په دوی کی  دلغمان واليت د مندروړ په سيمه کی اوسي

  ٠شويدی 
  :هودخيل  -اوم 

و شهرت لری  او د لغمان د قرغيو  د ولسوالی په برخه کی لويه سيمه  لری  او په کابل کی د کابل دوی په  ود خيل
ی    . شرقی خوا ته ،  اوسي

   جبار خيل-اتم 
په دوی کی   د قامی  ملی مشران اوتاريخی خلک . دوی دلغمان د قرغيو  د ولسوالی په سيمه کی  معزز کورنی دی 

  ٠تير شويدی 
   تره کی-نهم 

انو  ا ينی سيمو کی ميشته  او کوچی کورونه لری او او ارويو په روزنه مصروف دی  دوی دلغمان  دواليت په  و  
 .  د افغانستا په غزنی او قندهار کی شتون لری او

  پشه ئي-لسم 
انته خا ی ،  دوی  ن  يوه کلی  لری چه د  پشه ئي کلی  په نامه يادي  لری چی  صه ژبه دوی دلغمان واليت تر 

دغه  ولس د اليشنک  د دری  په  لورو  برخو  لکه  دولت شاه  او فراجغان کی  هم  او .  ی  هغه  هم په پشه يی يادي
  ٠په پشه يی ژبه  خبری کوی سيری او  

   هزار مي-يولسم  
و په عالقه کی پراته دی  او غريبکاره خلک دی    ٠دوی دلغمان واليت د تيرګ

  ميچن خيل-دولسم 
ولولو  کی   ی او د نظرانی په  دوی دلغمان د عمرزيو د عالقی شمال ته يو لوی کلی لری  دوي  هری خوا ګر 

ه مهارت  خاوندان  دی    ٠مصروف او د
  
  ناصر  -ديارلسم  

 دوی دلغمان واليت د مندروړ د سيمی په جنوبی برخو کی   ، او همداغسی  د کابل شکردره او د افغانستان په نورو 
يالی دی سي ی  دا خلک  زړور او جن   ٠مو کی اوسي

   اکاخيل-وارلسم  
انو او رمو روزنه کوی  او د  دوی هم دلغمان د عمرزيو  دمنطقی  په شمالی برخه کی ميشته او کورونه لری د او

وی يی  خه لرګی راوړی او خر    ٠غره 
ان -لسم پن   » دهکان «  دي

  ٠ د افغانستان  په نورو سيمو کی هم شته دوی په  دری  خبری کوی او کورونه يی
  : محمد زي –شپاړسم 

مکی  تر السه  ی آبادی   يو پا د شاهی کورنی په وجه  دوی هر چيری  ای کورونه لری او د محمد  ای  دوی 
ی دی   ٠ک

 : ريکا ګان -  اولسم 
  . ا خانه ددوی اصلی  مرکز دی دوی دلغمان واليت  د چاردهی په عالقه کی محدود کورونه لری  او  دکابل  ريک

   عمرخيل-اتلسم 
ن ( دوی دلغمان د  چاردهی  کی زمينداره کورنی دی  او د کابل په ميدان کی  )  شاه ګذربابا  او قلعه اخوند کلي تر 

مکی  لری    ٠هم زياتی 
  وريا خيل-نولسم 

ر او دهقان کاره دی  دوی د لغمان د واليت د عمرزيو د عالقی په لر او بر کی هستوګنه لری  دوی او خلک يی کاري
  .مکي  او کورونه لري د کابل په پغمان  او دبغالن دواليت په مر کز کی هم 

  وردګ-شلم  
ی او په کابل کی د وردګو عالقه ، قام او  حکومت  دوی دلغمان واليت د عمرزيو دعالقی په  جنوبی برخو کی اوسي

ه د کار امشهور دی  ليسانو داستعمار په مقابل کی  د غازی ، په دوی کی  ان خلک تير شويدی او د ان و مي
 ٠محمدجان خان مبارزه د هيريدو نه ده  دا قام تل په سياسی جرياناتو کی  الس او برخه لری 

 ٠ تاجک -يويشتم 
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ی ژبه يی دری ده  تو پير   چی د فارسی ژبی  سره  سره ل٠ دوی په لغمان او د افغانستای  په نورو والياتو کی اوسي
  .لري 

خه اخستل شوی  او دا ژبه يو وخت د درباريانو ژبه وه    ٠ وايی  دری د دربار 
 دويشتم –ميرعلی خيل  

ی   ٠دوی دلغمان د باد پ  په عالقه او نورو سيمو کی اوسي
   نيازی-درويشتم 

ار په  سيمه کی پراته  دی  ددوی کورونه د کابل جنوبی خواته هم شته ، وايی دوی د  دوی دلغمان د واليت داعلين
ه ده   ٠صافيو يوه ري

  .چي دوي مستانه  کورني ده : وک  وائي 
ي  نيازي  د پاکستان  د  مکي  او کورونه لري ، چي غ کلي ئي ملرغي  نومي نيازي په کندوز او خان آباد  کي هم 

ي نيازي د تخار  واليات  د تالقان  دمر کز او مربوطاتو کي لکه دقو  .  پنجاب په سيمه کي هم  ډير  شمير  او سي
مکى او کورونه لري  ى ، خصوصآ په قو لبرس کى ډيرى  ير هم او سي  .لبرس په سيمه 

  اړوکی-لورويشتم 
تانه   ی او اختيار خيلو په نامه نور پ ن خا ی او ددوی تر  ار په منطقه کی اوسي قامونه هم  دوی د لغمان د الين

  ٠پراته دی 
ه ويشتم  ي(الکوزي _  پن  )  الکو

ر د افغانستان په نورو والياتو کی هم شته  او مشهور قام دی ی م ی کورنی پيدا کي   ٠ دوی په لغمان کی ل
ويشتم    سادات: شپ

ای کورونه لری ، دوی ته مي ای په  ران او پاچايان دوی دحضرت محمد صلی اهللا عليه وسلم اوالده ده په لغمان کی 
  ٠او د حضرت عمر فاروق اوالده هم شته »حضرات «) رض ( هم وايی په لغمان کی خواجه ګان د ابو بکر صديق  

  لطف اهللا خيل-اوه ويشتم 
و خانان  او هلته د سن توودی    .د قريه اوسيدونکی دی)  سنگ تودو(  دوی دلغمان واليت د تير ګ

  بابکر خيل –اته ويشتم 
ار د سيمی مشهور خانان دی او په کابل کی هم کورونه لری  ، دوی د    .  درباری خلک ؤ  اولغمان واليت د الين

   نورستاني –نه ويشتم 
 په لغمان کی ددوی کورونه شته  خو د لغمان شمال ته د نور ستان سيمه يوه لويه  ولسوالی ده چه اکثره يی په  

ی   ي ری ژبه غ امير عبدالرحمن په زمانه کی تابع او مسلمان شويدی د امير حبيب اهللا ، دوی د ) سانسکريت ( ان
ى  خدمتونه کول  و په توګه  دهغه دربار ک ي او نجوني دوين چي د امير امان اهللا .خان په دوره کي ددوي ډيري 

ل شوی ،   خان په  دوره کي آازادی ک
ه چه په دی اثر ډير پاخه او پوره د نورستان  دخلکو بچيان د امير عبدالرحمن  خان په دوره کی   دربار ته الره پيدا ک

خلک پکی وروزل شول چه بيا ورسته د افغانستان  په اجتماعی ، ساختمانی  سياست او ازادی  په ساحه کی لوی 
ای په ژمی کی د امير  حبيب رول  درلود ،  امير حبيب اهللا  په لغمان کی د قلع السراج تعمير او باغ  اباد ک ،  دا 

اهللا ژمنى پالزمينه و چى  د بچی سقاو په وخت کی دا دملت په پيسو اباد شوی تعمير  وران او ويجاړ ک شو ، امير 
چی او شکار کولو چه اخر هم هلته د شپی له خوا په خيمه کی  حبيب اهللا خان به د لغمان په کله گوش کی هم  ميلی چ

وی امير امان اهللا خان باچا شو د يو نامعلوم شخص له خوا  وويشتل شو دده د خه وروسته دده    ٠ مرګ 
 :  درگي  –ديرشم 

ی او کوچيان هم لری ل په قريه  او د درګو د اوبو له پاسه کلو کی اوسي    . دوی دلغمان واليت په شمال شرق  د شمن
 

  :  على خيل –يو ديرشم 
ه کورونه يی په کابل کی هم  دوی د لغمان  واليت په  شمال  شرق دشمنگل او صابره ډوپی  ک ی او  لي کی  اوسي

  ٠شته 
   ابراهيم خيل –دوديرشم 

  ٠ دوی د لغمان د واليت د مندروړ په عالقه کی شاو خوا ميشته دی 
   محمد خيل –دري ديرشم 

  ٠ دوی د لغمان  په واليت کی هستوګنه لری 
لور ديرشم    خيرو خيل – 
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  ٠بی ساحو کی پراته دی  دوی   لغمان د واليت د مندروړ په جنو
ه ديرشم     قوالن –پن

 دوی لکه د کوچيانو په شان  کابل او مشرقی او په خاصه توګه کابل ، لغمان ته ت رات کوی او د تجارت کسب 
ی دی  ر اوس يی په کابل کی ډير کورونه او تجارتونه پيدا ک   ٠يی درلود م

   اهل هنود –شپ ديرشم 
انله درمسال لری چه خپل دينی مناسک هلته اجرا دوی هم دلغمان واليت د تي و په قريه کی ساکن دی  او هلته  ر ګ

و په پخوانی بازار او اوس دلغمان په واليت کی  دوکانونه لری   ٠کوی  دوی هم  تجارت پيشه دی او د تيرک
 !ګرانو لوستونکو

تو خبری کوی  او په دوهمه درجه ک ی دری  ژبه ډير ويونکی لری او نوری دلغمان په واليت کی اکثر خلک په پ
ی   ٠ژبی يی  لکه پشه يی او نورستانی او شاړی دی چه په اقليت کی حسابي

 
نی ته ضرورت لری  او په اقتصادی ،  ي و کی زياتی مطالعی او  دلغمان واليت د قامونو او ولسونو په ري

  ٠جغرافيوی او تاريخی مسايلو کی يی بحث پوره ريسرج غواړی 
ی چه د تاريخ په مسير  په ع ی او داسی معلومي مومی لحاظ د لغمان په واليت کی د قومونو مختلفی پرګنی پيدا کي

ولو سره سره بايد ووايو چه   کی  په لغمان باندی ډير مختلف  انقالبات ، تحوالت او تطورات راغلی دی ، خو ددی 
و ، پخی يا خامو  خشتو کورونه دی چه بی د کومی نقشی ابادی  او په بی اوس هم دلغمان واليت  اکثره کورونه د خ

ه  اوس هم هلته  اکثرا د قرن اوال د دوری   نظمه توګه عمومی حيات د مشکالتو او النجو سره مخامخ دی همدارن
  ٠رسمونه ،رواجونه او عادت جريان لری 

  ٠ه بدلون لپاره اماده ده دلغمان خلک د زيات طبعی ذکاوت لرونکی دی او خاوره يی د زراعتی او تخنيکی 
  

په ډير تاسف سره بايد وويل شی چه په لغمان کی د قامونو او پرګنو د نفوسو تراکم  ، بی کاری او بی غوری زړه 
ی    . سوزونکی ده چه د قدرت خاوندان بايد ورته جدی او خاصه پاملرنه وک

  
  پاي

  
*************  

  
 ی قامونه او پرګنی   په لغمان کی اوسيدونک:د مقالي  نوم   

  »سعيد افغانی « د مولوی داکتر محمد سعيد : ليکوال   
  »سعيدي « امين الدين :  ولوونه او کمپوزګر 

ولنه  جرمني :  خپروندي              دحق دالري کلتوري 
  :پته  

com.saidafghani@hotmail   
 
 
 


