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 پوهنيار ظفر
   Dawatnet.com 

 دلغمان لرغونی تاريخ
بدخشان،سهيل خواته ېې  والياتونوڅخه دهېوادپه ختېځ کې پروت واليت دی،شمال لورته ېې)٣۴(لغمان دافغانسان د

ننګرهاراوکابل،ختېځ لوري ته ېې کونړونه او لوېديځ پلوته 
دکاپيسااو کابل واليتونه دي دکيوشت اوکاشمونډغره  ېې
هرڅومره چې .رانېولی دی ديځ ته لغما ن دجنوب له خوالوي

دکابل سيند د لغمان واليت د جنوب له خوا دشمال په 
لغمان .الړشو،دځمکې جګوالی ېې زياتېږي  لورپرمخ

ټوله سېمه  دځېنوروايتونوله مخې له کابل څخه تر پيښوره
رانېوله داځای دهغې پخوانۍ ليارې په سرپروت دی 

سروبي څخه د  ی چې لهاويومهم دمه ځای د
له غاښي رادېخواپه زېړاني دښته کې راتېره )بادپښ(بادپېچ

اوالېنګارد رودونود مخامخ کېدوپه نقطه  شوې اودالېشنګ
رارسيږي  کې کوم ځای چې د نيسايالرغوني ښارپروت دی

،نګاراهار اوبله څانګه ) دينپور(اوله دې ځايه اد ينه پور 
د لغمان .وته ورغځيدلی دهښته کې کونړون ېې دګمبېري په د

 کېلومتر مربع ده،نفوس ېې) ٧٢١٠(پراختيا 
کسانوته رسيږي اوپه يوکيلومترمربع ځمکه (٣١٠۶۵١)

څلور ولسوالۍ  کسه وګړي استوګن دي لغمان)۴٣(کې ېې 
 :لري چې 

 
ولسوالۍ اودوه عالقدارۍ .دقرغيو،الينګار،اليشنګ،ننګراج 

ن واليت ټول کلي شاه اومنډول په نومونولري دلغما ددولت
مربوطا تو څخه ؤ او همدا  يومهال دالينايانوله. دي) ۶۴٠(

 شان دبودايی مدنيت ددې سيمې مرکزيت بلل شوی دی اود
ددورې ډېرليکونه او هم )دهندي يوريانودکورنۍ پاچا(اشوکا

ې ترڅنګ ديوشمېربودايی آثارودرلودونکي دي  د درون
 وړدی اوهغه چې دڅېړونکواوپوهانودپوره پاملرنې 

مرکزېې  (١) (.حدودالعالم ېې بتخانو ته اشاره کړې ده
 :مهترلمک په هکله بېال بېل تا ريخي روايتونه راغلي چې يوېې د ه دی دمهترالم يا)مهترالم(کاالم

د حضرت ادم ع د هبوط  اوپه حقه پېغمبرتېرشوی دی نوح ع.پالر دی ښځه ېې قينوش د نوح موروه) ع(مهترلمک د نوح
،نېکه ېې »متوشلخ« د لمک ع پالر.ېې عمرکړی کاله وروسته پېغمبري ته رسېدلی او زر کاله)١۶۴٢(دو څخهيا کوزي

اودده ورورنورالم ) ع(دنوح ع کښتۍ کېنا سته يو شمېروګړی دمهترلمک  وو؛کله چې» يارد« اختوخ او غور نېکه ېې
رابلل٭ او  لينګارته راغلل،خلک ېې حق دين تهبي حاجرې سره يوځای دنورستا ن په الره اوسني ا او خورېې بي) رح( 

کې وفات شو،خور اوورورېې هم په  بيا په بېالبېلوځايونوکې مېشته شول،تارېخي روايات وايي چې لمک په لغمان
خورېې دهرمل او ميداني ترمينځ د بې يې حاجرې په نوم  الينګار کې وفات شوي چې مشهورزيارتونه پرې جوړدي

په مهترالم بابا، سلطان .حب د نورالم صا حب دره کې په زيارت کلي کې ښخ دی ې نورالم صازيارت لري او ورورې
 ... دی ښکلې ماڼۍ جوړه کړې،ځکه هغه څوځله خوب لېدلی ؤچې دی پېغمبردی او په د ښته کې پروت محمود يوه

: اوې چې تل ېې ويليوېن همدارنګه دمهترلمک د پېغمبري په هکله د مشهور روحاني شخصېت د کچورې مال صا حب
مهترلمک کليمه په زړه فارسي کې لوی يا ستر ته واېې او الم  مهترالم با با په حقه پېغمبر دی هم د ثبوت وړ دی د!هو

او  کلي ته اومهتر خپله سترشخصېت ته وېل کيږي،دمهترالم با با د مزار خواته يو ستر باغ په نورستانۍ او پشه يي کې
نادرخان شهيد پالر، شهزاده  يوسف خان د غازي محمد: ديره کې ستراومشهور کسان لکهده په دې ه)هديره(حضيره

اوزيار تو ته ېې خلک له لرې ). ٢(غازيان ښخ دي فريدون،غازي محمدشاه خان بابکرخېل ،فيض محمد خان او نور
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 د،د کب له پينځلسمې د ب نه هم د لته خلک او ګرځندويان راتلل زما په يا ځايوڅخه راځي پخوا به له هند او پنجا
مذهبي موسيقۍ په  هره ورځ، او د پنجشنبې اوجمعې په ورځوبه په ځا نګړي ډ ول دلته د سا زسند رو او ثورترپای به

را وستل دغه دود اوس هم په پسرلي کې  لس ګونو ډلې موجودې وې شپه او ورځ به ېې مينه وال په وّجد او مستۍ
 .لمانځل کېږي

 
سهيل  الينګار ولسوالۍ کلي دالينګاردمست اوتل بهاند سين دوو خواووته له شمال څخه مخ په ه کې ددالينګارپه شنه در

دره د سراج کال دشمال ختيځ  د الينګار. پراته دي شرق،غرب او شما ل لوری يي لوړو غرونو ايساراوښکلی کړی دی 
 ،او ٣٨َ ، ٣۵٢ْ ثانيواود شمال عرض البلد په ٨قيقو او   د١٣ درجو ٧٠ کيلومتري واټن کې دختيځ طول البلد په ٧۶په 
 ډکه يوه شتمنه دره  اوسمسوره سېمه د ه اود زراعتي پېدا وارو،مېوو او څارويو دروزلؤ  کې پرته د ه دا دره ښکلې۴٢ً
 ) ٣ (ه د

ژوند هـ کال کې يي  ٩٩٠ دغازي محمدخان دروېش په جنګنامه يا صفت نامه کې چې مؤلف يي قاضي محمد سالم ؤ اوپه
د الينګار او اليشنګ درواوسېدونکي اصًال د : دي ع کال کې په روم کې چاپ شوی دی راغلي١٩۶۵کاؤاودا کتاب په 

 ّويدي زمانې يوه مهمه قبيله وه د رېګ ويدا له ترانو څخه چې د هندو کش جنوب خوا ته الينايانوپه نوم ياد شوي الينايان د
اوداسې نورو غوندې دی )بهالن -پکتها(ږي چې الينايان د آريا يي قبايلولکه مالومي.کال کې ويل شوي دي)ق م١۴٠٠(په 

مهاجرت له زمانې څخه وړاندې دا ّويدي کيسې ،ترانې او  چې دلسوقبيلو په جګړو کې يي ګډون کړی ؤد آريايانود
پخواني خراسان  نستانآريايانودشمالي هندوکش ،بخدي اواکسوس په شاوخوا کې ويلې دي د اوسني افغا داستانونه باختری

هندي آريايي قبيله چې بهاراته نومېده اوسېده؛چې لس  په غاړه يوه لويه) آبا سين(اولرغوني آريانا ختيځ لورته د سند رود
 کال کې جګړې کړې دي چې د الينا قبيلې هم له دوی سره جګړه)ق م٢٠٠٠(متحدينوسره په  قبيلوله بهاراته او دهغې له

 )۴( ترانوکې ذکردیکړې اونوم يي په دې 

ؤد پنګه جانا په نامه ياد شوي  مخالفين لس قبيلې دوه ګرويه وې چې لومړی ګروپ ېې هندي آريايان، دي بهاراته دقبيلې
ووچې د سند رود مخ قېبلې ياشمال لويديځ غاړې کې اوسېدې دغه قبيلې  دي او دوهم ګروپ يي د پنکه جانا مرستندويه

 :وې
ويدا په همدې قول په  بښتانه چې داقوم د رېګ: شنګ اوسېدونکي اود پخواني کافرستان خلک پکتهاالينګار او الي د:الينا

 .موجود وو په همدې نوم په خپله ځمکه)مخکې(نه ال اګاهو) ق م١۴٠٠(سنه 
 .د بوالن اومرکزي لغمان خلک:بهالن يا بهاالنا

 .شاوخوا،ښېوې،شګې اود کابل د شېوه کي خلک د سيند: شېوا
 .)۵( سېدونکي د ګندهاراد سيمې خلک او او: ند يشان

مقررشونو » واسثتا« ځای يي  پاچا منشي له خپلې دندې څخه ګوښه کړای شواوپه» ديوراسا« د » ويسوميترا»   کله چې 
سره »سوداس«بهاراته دقبيلې دپاچا وزايوميترا له زوی يا لمسي  ويسوميترا ځان له لسو آريايي قبيلو سره يوځای کړاود

 )۶( پاچا وزير ؤ» ديوراسا« وکړه،ويشوميترا يوستر روحاني اود  ې سخته جګړهې

روحاني پاتې شوی ؤ کا نشکا ته  چې د کوشانيانو د دورې دريم وتلی او نوميالی پاچاؤ هم فقيه او» کنشکا« ويشوميترا د
ب ورکړی شوی ؤ ده د خپلې شاهدي د پادشاهانود پادشاه لق په» مسکوکاتو« چې دځينو آثارو او په ځانګړي ډول د

وچه د خپل سلطنت برخه ګرځولې وه هغه له بودا څخه څلورسوه کاله وروسته څلورمه  حکمرانۍ په لسم کال دهند نيمه
« فقيه، دغه شوراچی دکشميردشوراپه نوم شهرت لری دشورا د مشری مسووليت مذهبی.شورا جوړه کړه بودايی

ويشوميتراجبهه دلسوقبيلوپه ملګرتيا ماتې   اوويشومترا جګړې دوام مومي اوددسوداس). ٧(په غاړه در لود» ويشوميترا
دوی څه هند ته ځي او څه يی همد لته مېشته کيږي د الينا قبيله د  خوري او هندته د تلو راتلوالره پرې بندېږي

الملونو له کبله  درو ګې دهندوکش په لمنوکې هستوګنه غوره کوي او بيا دنفوس دډيريدواوځينو نورو الينګاراواليشنګ په
لوګر،کابل،بغالن، پروان ،کونړ،جالل  نورو ځاييوته هم خپريږي دوي تر صوات باجوړاواوسنيوواليتونو لکه

ر خپريږي الينګاراو اليشنګ همدا دهندوکش په جنوبي لمنو کې لراو ب آباد،بدخشان،دلغمان په مرکزاو نور ډير يی
ځان ته جوړولې دوی  الينايان مالداره ؤاو رمې به ېې روزلې،له وړيو نه به ېې جامې.دالينايانو هستوګنځی مانالري يانې

لرل له همدې کبله د تورو ديوانو په نوم ياديدل د  اکثرًا په غرونوکې اوسيدل ټول خلک ېې غښتلې وو او لوړ قدونه ېې
ې  غازي محمد درويش ددغو .لويواو وړو درو يادونه شوې ده )۶۶(چه غانه پورې د  څخه نېولې ترپرچ غانه او پهدرون
لي دين ته رابللي دي درو له  .کافرانوسره ډېر جنګونه کړي اودوي ېې د اسالم سپې
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په دغو درې  چېددي دخدايانو په نوم ياد شوي دي بايد وويل شي ) پانداد،هشروی،ال ماندي(نامه کې  په صفت

غاري محمد دروېش يو روحاني  دصفت نامې په قول).٨(نومونودهغې سيمې دپشه يانودرې کلي اوس هم ياديږي 
کال کې ددغودرو دايل کولوپه غرض واستول شوپه  هـ)٩٩٠(شخصيت ؤچې دکابل والي ميرزامحمد حکيم له خواپه 

. د،غازی آباداودرويش آباد کلي ټول دده نوم ته منسوب دياسالم آبا: کې دې اليشنګ ېې بری وموند د اليشنګ په دره
نوموړې درې  داسالآباد کالجوړه کړه اودمرکزپه حيث ېې ورنه کار اخيسته چې قبرېې اوس هم هلته دی لومړی ېې

هـ کال کې وهلې وې )٧٠٠(اميرتيمورګورګاني په کال شاوخواکې اوبل وخت)هـ ق۴٠٠(يوځل سلطان محمود غزنوي د 
درويش په لښکروکې دغورغوشتي،شينواري،هزارمېښواونورو نومونه  ه تسلط ېې پرې حاصل کړی نه ؤدخو پور

 )٩(يادشوي دي 

نوم کابل، اولوګرته  کله چې اميرعبد رحمان په دغو درو بری وموند د هغه ځای زيات اوسيدونکي ېې د يرغمل په
ترآغېزالندې راغلې ،بيلې بيلې لهجې په کې پيدا  حيطژبه ېې هم د م ولېږدول الينايان چې هرې طايفې ته ورغلي دي 

الياېي سيالني په ديارلسمه ميال دي پيړۍ .ورکړی دی شوي او خپل اصلي شکل ېې له السه مارکوپولوستر کاشف اواي
لپاره داسې يادونه کړې  ايران او افغانستان له الرې چين ته تللی ؤبه خپله سياحت نامه کې ېې د لومړي ځل کې د
په نوم ياديده پروت ؤ » پاشيا« امتداد يوواليت چې د  داسيمه د بدخشان څخه تر دې ځايه پورې دلسو ورځوفاصلې په:وه

 وو د ښکلواو په زړه پورې هنرونوسره بلدؤخپل زيات وخت به ېې په د عاوواو له ددې واليت ټول خلک ُبت پرستان
الس کوي او په غوږونوکې  و،قيمتي کاڼو،مرغلرو،ګوتې پهشياطينوڅخه په مرسته غوښتلوتيراؤ دلته خلک دسرو،سپين

دا واليت .کښ،ځيرک ،سخت زړي اوزړه ور خلک دي ېې راځوړندوي دوی دکارښه استعداد لري په اخال قوکې ډيرکينه
د تاريخي اسنادوڅخه داسې ما لوميږي چې .غوښه،وريجې اوطبي بوټي دي په يوه ګرمه سيمه کې پروت ؤددوی خواړه

هم د  د ډيرپخوازمانو څخه موجود ؤ اول ديونانيانودقلمرو جز ؤ ورپسې دکوشانيانو،اويو وخت يا لغمان» المپاک« 
 ٠«په» هيوانتزانک « سيال ني  ساکانودسلطنت جز ؤخو خپله آزاد اوخپل بيل سران ېې لرل کوم وخت چې مشهورچيني

اجزاوې ېې د غوربند پنجشيراو لمپا کا وه چې  ع کال کې راغلی ؤهغه ديوه مقتدره سلطنت يادونه کړې »۶٣
په کې شاملې ښودلې وې چې هغه وخت هندي او آريايی قومونه سره جال  اوورڅيرمه سيمې) ننګرهار(،ناګارا)لغمان(

 )١٠( شوي نه ؤ

له مخې دکابل نه تر پيښوره ټو لغمان يا لمغا نات چې دتاريخ په اوږدوکې په بيال بيلونومونوثبت دی دځينورواياتو له
ګان،پاشيا، الن پو،دهګان،ديګان،لمګان،لمغان اونورو نومونوثبت  الم پا کا،الم: منطقه دربرنيسي چې پخوا پدې نومونو

لکينومانا  پشه يي دمشترکوريښوپه درلودلو،دخا ورې څښتن،د آبادې سيمې مالکين،اوياد قريودما دی د آريايی،دري او
 . کليمه ده دکلي په ماناورکوي چې الم د اريايی له لړۍ څخه دپشه ېې

 
دآريايی مشترکه ريښه لري  ګان. په پاړسي کې هم کلي ته وايی اوپاکا دسړي نوم دی چې کلي ورته منسوبه وو» ده  »

پشه يی کې خاورې ته واېي چې پورته نومونه ورنه  په» پو« چې يوه روستاړه ده دملکيت اوڅښتن په مانا راغلی،او
ې اود کنيشکا دکوشانيانود سترپاچا مسکوکات دبرتانيی د دايرة  دم )١٩٠٩(په ).١١(جوړشوي دي اشوکاغرنۍ سم
محمد زمان کلما ني  د ښا غلي.اشاراتوله مخې د ګندهارا دنوروسيموتر څنګه په لمپاکا کې هم موندل شوي دي المعارف د

ه حواله ېي ليکلي دي وروسته د تاريخي جغرافيا پ د اثر د لغمان» هېواد مل« له قوله،چې د درانه سرڅېړونکي زلمي 
 دلغمان تومانونه يی په ګوته کړي دي،په دې حواله بابرد کابل د پراختيا په برخه کې ظهيرالدين محمد بابردليکنې له مخې

لعماناتوتومان،چې زياتره داروغه  (ننګهار(دنيک هار  -١دکابل صوبه شل تومان لري، چې په دې جمله کې، :ليکلي دي
 -٢.ې ديېې ادينه پور

 
 )٭(کې داليشنګ اوالينګاررود ونه يو ځای کيږي يانې مهترالم  ،چې په هغه:دمندراوړتومان

الينايان  هم د بهاالنا يا بهالن اوپکتها وې چې د لغمان دمرکزخلک ددغوقبيلو څخه دي او لکه، د لسوقبيلوڅخه يوه
ن ته دکوچي قومونود اشنايی له پاره   افغا نستاډ نمارکي انسان پيژندونکی» فرديناند« لرغونتيا لري کوم وخت چې 

 )١٢(پښتانه،تاجک،اوپشه يان ښودلي :قومونه راغلی وودلته ېې دقومي جوړښت له کبله درې

. ددوی لومړني ژبه داردي وه د داردي ژبې په هکله څوډوله څرګندونې شته دي خودلته تردې زياتوقومونوژوند کړيدی
 ). ١٣ګريرسن ( موندلې  خپلواکه لهجه ده چې د ايراني او هندي آريايي څخه يې پراختيادآريايي له لړۍ څخه  داردي -١
ډيره پخوانۍده ، ډيرې  دي بېځا يه شوي اوژبه ېي هم  دارديان د ډېرې پخوانۍ زمانې راهيسې له خپل ځای څخه، نه -٢

اوس هم په  ). ١۴ه دروپوسِن فرانسوي وال( والی لري ددوی په ژبه کې ليدل کيږي  ته ورته» ويدي« پخوانۍ جملې چې 
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تاجک،پشه يي،  کې ګڼ شمېرقومونه دورولۍ فضا کې ژوند کوي او په بيالبيلوژبو خبرې کو ي لکه پښتا نه، لغمان
ځا ن ګړي رسمونه او فرهنګ لري  نورستاني،وامه يي،عرب،ګوجر، کوچيان،هندوان، سکان او نورقومونه ، هرقوم

 .اولهجې لري هرقوم په لس ګونوقومونه لري ېنې يې بيا نورې څانګېاوپه خپله ژبه خبرې کوي ځ

 :اخځونه
   مخ٣اتلس محالت لغمان  -1
 = ١۵٢ ګڼه ارشاد ١۶هيله پرله پسې  -2
 = ٣اتلس محالت لغمان  -3
  د ايران چاپ جنتري-٭

 = ۴٢٠اوتوکمونه دوست  دافغانستان ژبې -4
 = ٨٣پښتانه د تاريخ په رڼاکې ظفرکاکا خيل -5

 = ٢١اثر دوست شينواری  پورته -6
 = ٣۶-٩٠ ګڼه ٢٨سباوون  -7
  پورته اثر دوست -8
  کال١٣۵٠ ګڼه ۶کابل مجله -9

 .عبدالرؤف بينوا دافغانستان لنډ تاريخ عالمه حبيبي پښتوکوونکی -10
 زبان ومردم پشه يي محمدزمان کلمان -11
 = ۴٣نړيوال   ګڼه رازقي٢۶ جرګه -٭

 = ١۴افغانستان کهزاد زبان وادب ملی  -12
 = ١٩٩ = ١افغانستان ج  تاريخ قديم -13
 = ۴١۵نوموړی اثر دوست  -14
 « اهتمام »  زما ياددښتونه ظفرخا ن-٭
 .افغانستان-کابل (۶۴٩( پوست بکس شميره» اهتمام« پوهنيارظفرخان : پته

Mobil\\ N: 0798 238682 phone\\N : 0752091586 
 

E- mail\\Add: zehtimam@yahoo.com 

 


