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»لغمان دلرغوني تاريخي او فرهنګي شاليد په رڼاکې «  
 

والياتونوڅخه دهېوادپه ختې کې پروت واليت دی،شمال لورته ېې بدخشان،سهيل خواته ېې  ”٣۴” لغمان دافغانسان د
غره ننګرهاراوکابل،ختې لوري ته ېې کونړونه او لوېدي  پلوته ېې دکاپيسااو کابل واليتونه دي دکيوشت اوکاشمون

هرڅومره چې دکابل سيند د لغمان واليت د جنوب له خوا دشمال په .لويدي ته لغما ن دجنوب له خوا رانېولی دی
ي  مکې جګوالی ېې زياتې وله سېمه ر.لورپرمخ الړشو،د وره  ېنوروايتونوله مخې له کابل څخه تر پي انېوله لغمان د

ای دی چې له سروبي څخه د بادپېچ ای دهغې پخوان ليارې په سرپروت دی اويومهم دمه  له غاښي  ”بادپ” دا
ای چې د  رادېخواپه زېړاني دښته کې راتېره شوې اودالېشن اوالېنګارد رودونود مخامخ کېدوپه نقطه کې کوم 

ايه اد ينه پ ي اوله دې  مبېري په د ښته  ”دينپور“ور نيسايالرغوني ښارپروت دی رارسي ،نګاراهار اوبله څانګه ېې د
يدلی ده ي اوپه  ”٣١٠۶۵١“کېلومتر مربع ده،نفوس ېې  ”٧٢١٠“د لغمان پراختيا .کې کونړونوته ورغ کسانوته رسي

مکه کې ېې  ن دي لغمان څلور ولسوال لري چې  ”۴٣“يوکيلومترمربع  ړي  استو  :کسه و
 

، ول اودوه عالقدارۍددولت شاه اوولسوال.نګراجندقرغيو،الينګار،اليشن هغه وخت نورستان نه ” په نومونولريمن
ول اوس دنورستان مربوط دي ول کلي  ”ؤجدا شوی ننګراج اومن يومها ل د نورستان  .دي ”۶۴٠“دلغمان واليت 

ت ددې سيمې مرکزيت بلل شوی ياالينايانوله مربوطا تو څخه ؤاوبيا نورستان دلغمان مربوط شو او همدا شان بودايی مدني
ې ترڅن ديوشمېربودايی  ” دهندي يوريانودکورن پاچا” دی اود اشوکا ددورې ډېرليکونه او هم د درون

 ”١” .آثارودرلودونکي دي هغه چې دڅېړونکواوپوهانودپوره پاملرنې وړدي او حدودالعالم ېې بتخانو ته اشاره کړې ده
مهترلمک د  :م يا مهترلمک په هکله بېال بېل تا ريخي روايتونه راغلي چې يوېې د هدی دمهترال ”مهترالم” مرکزېې کاالم

ه ېې ”ع”نوح اوپه حقه پېغمبرتېرشوی دی نوح ع د حضرت ادم  ع د هبوط يا .د نوح موروه «قينوش  »پالر دی ښ
توشلخ،نېکه ېې اختوخ د لمک  ع  پالرم.کاله وروسته پېغمبري ته رسېدلی او زر کاله ېې عمرکړی”١۶۴٢”کوزيدو څخه

ړی دمهترلمک  ت کېنا سته يو شمېرو او  ”رح “اودده ورورنورالم  ”ع“او غور نېکه ېې يارد وو؛کله چې دنوح ع ک
ای دنورستا ن په الره اوسني الينګارته راغلل،خلک ېې حق  دين ته رابلل٭ او بيا په  خورېې بي بي حاجرې سره يو

ايونوکې مېشته شول،تارې خي روايات وايي چې لمک په لغمان کې وفات شو،خور اوورورېې هم په الينګار کې بېالبېلو
وفات شوي چې مشهورزيارتونه پرې جوړدي خورېې دهرمل او ميداني ترمين د بې يې حاجرې په نوم زيارت لري او 

ان محمود يوه ښکلې په مهترالم بابا، سلط. ورورېې نورالم صا حب د نورالم صا حب دره کې په زيارت کلي کې ښخ دی
له خوب لېدلی ؤچې دی پېغمبردی او په د ښته کې پروت دی که هغه څو همدارنګه دمهترلمک د  ...ماڼ جوړه کړې،
مهترالم با با په حقه !هو :پېغمبري په هکله د مشهور روحاني شخصېت د کچورې مال صا حب وېناوې چې تل ېې ويلي

ليمه په زړه فارسي کې لوی يا ستر ته واېې او الم په نورستان او پشه يي کې پېغمبر دی هم د ثبوت وړ دی د مهترلمک ک
ي، ده په دې ”هديره”دمهترالم با با د مزار خواته يو ستر باغ او حضيره کلي ته اومهتر خپله سترشخصېت ته وېل کي

دون،غازي محمدشاه خان يوسف خان د غازي محمد نادرخان شهيد پالر، شهزاده فري :هديره کې ستراومشهور کسان لکه
ي پخوا به له هند او  ”٢” بابکرخېل ،فيض محمد خان او نور غازيان ښخ دي ايوڅخه را اوزيار تو ته ېې خلک له لرې 

ه لسمې د ثورترپای به هره ورځ، او د پنجشنبې  ندويان راتلل زما په يا د،د کب له پين ر پنجا ب نه هم د لته خلک او 
وبه په  ونو ډلې موجودې وې شپه او ورځ به اوجمعې په ور ا نګړي ډ ول دلته د سازسندرو او مذهبي موسيق په لس 

ي ې ل   .ېې  مينه وا ل په وّجد او مست را وستل دغه دود اوس هم په پسرلي کې لمان
 مخ په سهيل دالينګارپه شنه دره کې د الينګار ولسوال کلي دالينکاردمست اوتل بهاند سين دوو خواووته له شمال څخه

د الينګار دره د سراج کال دشمال ختي  .پراته دي شرق،غرب او شما ل لوری يي لوړو غرونو ايساراوښکلی کړی دی 
ن کې دختي طول البلد په ٧۶په   ،او ٣٨َ ، ٣۵٢ْ ثانيواود شمال عرض البلد په ٨ د قيقو او ١٣ درجو ٧٠ کيلومتري وا
ډکه يوه شتمنه دره د  ه سېمه د ه اود زراعتي پېدا وارو،مېوو او څارويو دروزلو  کې پرته د ه دا دره ښکلې اوسمسور۴٢ً
 .”٣”ه

 هـ کال کې يي ژوند ٩٩٠دغازي محمدخان دروېش په جنګنامه يا صفت نامه کې چې مؤلف يي قاضي محمد سالم ؤ اوپه 
ليشن درواوسېدونکي اصًال د د الينګار او ا :ع کال کې په روم کې چاپ شوی دی راغلي دي١٩۶۵کاؤاودا کتاب په 

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

ون کړی ؤد آريايانود مهاجرت له زمانې څخه وړاندې دا ّويدي کيسې ،ترانې او دی چې دلسو قبيلو په جګړو کې يي 
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داستانونه باختری آريايانودشمالي هندوکش ،بخدي اواکسوس په شاوخوا کې ويلې دي د اوسني افغانستان پخواني خراسان 
ه لويه هندي آريايي قبيله چې بهاراته نومېده اوسېده؛چې لس په غاړه يو ”آبا سين” اولرغوني آريانا ختي لورته د سند رود

کال کې جګړې کړې دي چې د الينا قبيلې هم له دوی سره جګړه ”ق م٢٠٠٠“قبيلوله بهاراته او دهغې له متحدينوسره په 
 .”۴” کړې اونوم يي په دې ترانوکې ذکردی

روپ ېې هندي آريايان، دې ب رويه وې چې لومړی  ؤد پنګه جانا په نامه ياد شوي   هاراته دقبيلې مخالفينلس قبيلې دوه 
روپ يي د پنګه جانا مرستندويه ووچې د سند رود مخ قېبلې ياشمال لويدي غاړې کې اوسېدې دغه قبيلې  دي او دوهم 

 :وې
 د الينګار او اليشن اوسېدونکي اود نورستان خلک:الينا
تانه چې داقوم د رې ويدا په همدې قو :پکتها اهو ”ق م١۴٠٠“ل په سنه ب مکه  ”مخکې”نه ال ا په همدې نوم په خپله 

 .موجود وو
 .د بوالن اومرکزي لغمان خلک:بهالن يا بهاالنا

 .د سيند شاوخوا،ښېوې،شګې اود کابل د شېوه کي خلک :شېوا
ندهاراد سيمې خلک او او سېدونکي :د يشانن  .”۵”د 
ای ييپاچا  «ديوراسا »د  «ويسوميترا «کله چې  وښه کړای شواوپه  مقررشونو  «واسثتا » منشي له خپلې دندې څخه 

ای کړاود بهاراته دقبيلې دپاچا وزايوميترا له زوی يا لمسي  ان له لسو آريايي قبيلو سره يو سره « سوداس»ويسوميترا 
 .”۶” پاچا وزير ؤ « ديوراسا » ويشوميترا يوستر روحاني اود  ېې سخته جګړه وکړه،

چې د کوشانيانو د دورې دريم وتلی او نوميالی پاچا ؤ هم فقيه او روحاني پاتې شوی ؤ کا نشکا ته  « کنشکا »ترا دويشومي
انګړي ډول د ينو آثارو او په  په شاهدي د پادشاهانود پادشاه لقب ورکړی شوی ؤ ده د خپلې  «مسکوکاتو »چې د

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

دسوداس اوويشومترا جګړې دوام مومي اود ويشوميتراجبهه دلسوقبيلوپه ملګرتيا ماتې  .”٧” په غاړه در لود «ويشوميترا
ي د الينا قبيله د خوري ي او څه يی همد لته مېشته کي ي دوی څه هند ته   او هندته د تلو راتلوالره پرې بندې

ينو نورو الملونو له کبله  نه غوره کوي او بيا دنفوس دډيريدواو ې دهندوکش په لمنوکې هستو الينګاراواليشن په درو 
ي دوي تر صوات باجوړاواوسنيوو اييوته هم خپري ر،کابل،بغالن، پروان ،کونړ، نورو  اليتونو لکه لو

ي الينګاراو  کندوز،نيمروز،جالل آباد،بدخشان،دلغمان په مرکزاو نور ډير يی دهندوکش په جنوبي لمنو کې لراو بر خپري
ی ن ان ته له وړيو نه به ېې جامې  الينايان مالداره ؤاو رمې به ېې روزلې،.اليشن همدا مانالري يانې دالينايانو هستو

تلې وو او لوړ قدونه ېې لرل له همدې کبله د تورو ديوانو په  ول خلک ېې غ جوړولې دوی اکثرًا په غرونوکې اوسيدل 
ې څخه نېولې ترپرچ غانه او  په چه غانه پورې د  غازي محمد .لويواو وړو درو يادونه شوې ده ”۶۶“نوم ياديد ل د درون

لي دين ته رابللي ديدرويش ددغو درو له کافرانوسره ډېر جنګ  .ونه کړي اودوي ېې د اسالم سپې
ددوي دخدايانو په نوم ياد شوي دي بايد وويل شي چې په دغو درې  ”ال ماندي پانداد،هشروی،“په صفت نامه کې 

ي  دصفت نامې په قول غاري محمد دروېش يو روحاني .”٨“نومونودهغې سيمې دپشه يانودرې کلي اوس هم يادي
هـ کال کې ددغودرو دايل کولوپه غرض واستول شوپه ”٩٩٠“بل والي ميرزامحمد حکيم له خواپه شخصيت ؤچې دکا

ول دده نوم ته منسوب دي :اليشن ېې بری وموند د اليشن په دره کې  .دې اسالم آباد،غازی آباداودرويش آباد کلي 
برېې اوس هم هلته دی نوموړې درې لومړی ېې داسالآباد کالجوړه کړه اودمرکزپه حيث ېې ورنه کار اخيسته چې ق

ل سلطان محمود غزنوي د  اني په”هـ ق۴٠٠“يو ور هـ کال کې وهلې  ”٧٠٠” کال شاوخواکې اوبل وخت اميرتيمور
 وې خو پوره تسلط ېې پرې حاصل کړی نه 

واونورو نومونه يادشوي دي  کروکې دغورغوشتي،شينواري،هزارمې  .”٩“ؤد درويش په ل
رته کله چې اميرعبد رح ای زيات اوسيدونکي ېې د يرغمل په نوم کابل او  لو مان په دغو درو بری وموند د هغه 

دول الينايان چې هرې طايفې ته ورغلي دي  ژبه ېې هم د محيط ترآغېزالندې راغلې ،بيلې بيلې  لهجې په کې پيدا  ولې
الي.شوي او خپل اصلي شکل ېې له السه ورکړی دی اېي سيالني په ديارلسمه ميال دي پيړۍ کې مارکوپولوستر کاشف اواي

ل لپاره داسې يادونه کړې وه داسيمه د :د ايران او افغانستان له الرې چين ته تللی ؤپه خپله سياحت نامه کې ېې د لومړي 
وفاصلې په امتداد يوواليت چې د  ايه پورې دلسو ور په نوم ياديده پروت ؤ ددې واليت  «پاشيا »بدخشان څخه تر دې 

ول خلک ُبت پرستان وو د ښکلواو په زړه پورې هنرونوسره بلد ؤخپل زيات وخت به ېې په د عاوواو له شياطينوڅخه 
وړندوي  وتې په الس کوي او په غوږونوکې ېې را په مرسته غوښتلوتيراؤ دلته خلک دسرو،سپينو،قيمتي کاڼو،مرغلرو،

ير ، رمه .ک ،سخت زړي اوزړه ور خلک ديدوی دکارښه استعداد لري په اخال قوکې ډيرکينه ک دا واليت په يوه 
ي دي ي چې.سيمه کې پروت ؤددوی خواړه غوښه،وريجې اوطبي بو يا  «لمپاکا »د تاريخي اسنادوڅخه داسې ما لومي
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لغمان د ډيرپخوازمانو څخه موجود ؤ اول ديونانيانودقلمرو جز ؤ ورپسې دکوشانيانو،اويو وخت هم د ساکانودسلطنت جز 
ع کال کې  «۶٣٠»په «هيوانتزانک  » خپله آزاد اوخپل بيل سران ېې لرل کوم وخت چې مشهورچيني سيال ني ؤخو

ارا”لغمان“راغلی ؤهغه ديوه مقتدره سلطنت يادونه کړې وه چې اجزاوې ېې د غوربند پنجشيراو لمپا کا   ”ننګرهار”،نا
 .”١٠”ريايی قومونه سره جال شوي نه ؤاوورڅيرمه سيمې په کې شاملې ښودلې وې چې هغه وخت هندي او آ

وله  وره  ينورواياتو له مخې دکابل نه تر پي لغمان يا لمغا نات چې دتاريخ په اوږدوکې په بيال بيلونومونوثبت دی د
ان،پاشيا، الن پو،دهګان،ديګان،لمګان، :منطقه دربرنيسي چې پخوا پدې نومونو  الم پا کا،الم 

تن،د آبادې سيمې لمغان اونورو نومونوثبت دی د وپه درلودلو،دخا ورې څ  آريايی،دري او پشه يي دمشترکوري
 .مالکين،اوياد قريودما لکينومانا ورکوي چې الم د اريايی له لړۍ څخه دپشه ېې کليمه ده دکلي په مانا

ه لري ان دآريايی مشت .په پاړسي کې هم کلي ته وايی اوپاکا دسړي نوم دی چې کلي ورته منسوبه وو «ده  » رکه ري
تن په مانا راغلی،او په پشه يی کې خاورې ته واېي چې پورته نومونه ورنه  « پو »چې يوه روستاړه ده دملکيت اوڅ

ې اود کنيشکا دکوشانيانود سترپاچا مسکوکات دبرتانيی د دايرة  ”١٩٠٩“په . ”١١”جوړشوي دي م د اشوکاغرن سم
ندهارا دنوروس د ښا غلي محمد زمان کلما ني .يموتر څنګه په لمپاکا کې هم موندل شوي ديالمعارف د اشاراتوله مخې د 

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

لغماناتوتومان،چې زياتره داروغه  ”ننګهار“دنيک هار  -١دکابل صوبه شل تومان لري، چې په دې جمله کې، :ليکلي دي
                                                                                                                     .ېې ادينه پورې دي

ي يانې مهترالم ښاغلي مير غالم محمد غبار :دمندراوړتومان-٢  ای کي ،چې په هغه کې داليشن اوالينګاررود ونه يو 
نداهارامبحث کې د لرغونوسيموپه باره کې داسې يادونه کوي ور :دخپل يوه اثرد د جالل آباد “ننګهار  ...ندهارا اوپي

نداهارا نني ١۶ کې په په مجموع ”لغمانات“لمپاکا  ”ناوه  سيمو ويشل شوی دی؛ په همد غه اثر کې راغلي دي مګر د
ارونه ويل شوي دي  “غوره ښارونه او کلي  ينو ته يې دهماغو لرغونو پيړيو ياد ړي  “ تګري ...له کابل “چې  تر

 .”٭“اوله داسې نورو څخه عبارت دي  ”په لغمان کې“،مندراوړاوچار باغ “
ه هم د بهاالنا يا بهالن اوپکتها وې چې د لغمان دمرکزخلک ددغوقبيلو څخه دي او لکه، الينايان د لسوقبيلوڅخه يو

ډ نمارکي انسان پيژندونکی افغا نستا ن ته دکوچي قومونود اشنايی له پاره  «فرديناند »لرغونتيا لري کوم وخت چې 
تانه،تاجک،اوپ:راغلی وودلته ېې دقومي جوړښت له کبله درې قومونه  ”١٢“شه يان ښودلي پ

ندونې شته دي  . خودلته تردې زياتوقومونوژوند کړيدی ددوی لومړني ژبه داردي وه د داردي ژبې په هکله څوډوله څر
ريرسن “ داردي دآريايي له لړۍ څخه خپلواکه لهجه ده چې د ايراني او هندي آريايي څخه يې پراختيا موندلې -١  
“١٣” . 
ا يه شوي اوژبه ېي هم دارديان د ډېرې پخوان  -٢ ای څخه، نه دي بې ده ، ډيرې  زمانې راهيسې له خپل  ډيره پخوان

ي » ويدي« پخوان جملې چې  لغمان . “ ١۴ ” واله دروپوسِن فرانسوي“ته ورته والی لري ددوی په ژبه کې ليدل کي
ندهارا له هغو مهمو ښارونو " لمپاآا"دپخوانيو او زړو متونو له مخې د لغمان لرغونى نوم . اوږد تاريخ لري دى او د 

كسال نه  وره او بيا تر آاپيسا او باميانو پورې به پرې ت او رات آېده  هغه ”تكزيال“څخه يو دى چې   را واخله تر پې
د لرغونپوهانو د څېړنې له مخې د دغه ښار . په نوم ياديده" مينسه"يا " نيكايه"مهم ښار چې په دغه لويه الره اباد وو 

ل د  ودل شو چې نوموړى د افغانستان د شمالي سيمو د نيولو نه وروسته دوهم  بنس هغه مهال د سكندر له خوا آې
د . يعنې لغمان ته راورسيد" لمپاآا"هندوآش جنوب د پنجشير د سيند په اوږدو آې له آاپيسا نه د نجراو او تګاو له الرې 

كه يې د . ي سكندر له پاره د پام وړ وولغمان واليت د ختيزو سيمو په الره آې د يونان او چارباغ تر مين " مندوړ"نو
دې د  يوناني سكندر د بري په موخه خپل پوځ په دوه برخو ووېشه چې يوه برخه . په نوم ښار ودان آړ" نيكا"آرغيو ته ن

كرو دويمه برخه يې د جنر او " پرويكاس"ا ل يې له لغمانه دده په مشرۍ د آنړ له الرې د سوات په لور او دل
په مشرتابه د آابل او لغمان سيند د جنوب اړخ لورته ترخيبردرې پورې پرمخ الړ چې په پاى آې د سكندر " هغستيون"

واآونه په  اى شول" اندس"ول  د لغمان دلرغونتوب يوه بله مهمه بېلګه دا ده چې د .يعنې دسيند رود په برخه آې يو 
دې د لغمان د پالزمېنې نه ښايي د د ن لويديز لور آرغيو ته ن ك"رې ميلو په وا ل شوي " شله  د غره په لمنه آې هغه آ

و شول ددغو ډبرليكونو له1348ډبر ليكونه چې په  ديز لمريز آال تر ستر ي چې د" ارامي" لې يزه آي " ليكدود نه دا ډا
كه خو دغه ليكدود دهغ" اشوآا ل شوي وي نو  وته آويد مهال په واآمن آې ښايي آ اآلى زمان په  دغه . ه مهال يو 

ي" دوه ډبر ليكونه چې د يوه ډبر ليك په څلورمه آرښه آې د ورو له دې څخه  "Lemekan.Jati   … 1لمكان ج نوم 
و چې لمكان  آه څه هم له دې نه دمخه د لمپاآا په نوم .  داوسني لغمان لرغونى نوم دى”وروسته لمغان“دې پاېلې ته رسي

وپتا لمسى“   اشوآايادېده گ  د موريا د آورن دريم واآمن وو چې له هندوستان نه ”د بندو سارا زوى او د چندرا
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مكې يې الندې آړې وې د اشوآا ډبرليكونه هغه وخت مشهور شول چې لرغونپوه . راواخله تر ارغنداب پورې 
ستن"پوهاند پرآلند "روسته بيا په دې برخه آېچې و. د لويديزې نړۍ آارپوهانو ته وروپېژندل"Margestun مار

Perclaned"  التهم"او  Altham" دي آال د پوهاند1949په . هم په څېړنو او ژباړنو الس پورې آړ په " هني" زي
ډبرليك چې په لغمان آې تر السه شوى وو په دې اړه يوه اوږده او هر اړخيزه مقاله " ارامي" زيار او نوښت د اشوآا په

رزېده څرنګه چې اشوآا يو روحاني شخصيت وو تل به يې د وليكله شوه چې د  لرغونپوهانو له پاره ډېره د پام وړ و
اى آې به يې دا آار آاوو چې د  ل او په داسې يو  كه به يې دا ډول ډبرليكونه آ ولنې اخالقي اړخ ته پاملرنه آوله نو

رزېده له لغمان نه سر بېره دا ډول  ورونه په آندهار، ننګرهار هرليدونكي پام به ورته را  ه“ليكنې او ان  او ”درون
ل شوي دي مشهور څېړونكي او تاريخپوه ه لري آ وايي په هغه مهال به هندوانو " بيلو" كسال آې هم چې ورته ب

د وايه خو د بده مرغه چې د چنګېز د تاړاآونو له بابته هغه ډبرين ښارونه چې د اوسني مهال " شمال جنت"ندهارا ته د 
تې پكې آارول شوې وې  اى ډبرينې خ تو په  ينو خ ورونه او تصويرونه چې پكې ايستل شوي وو او “خ او هم هغه ان

ه الړل”انګړى ارزښت يې درلود وبى يې   له مين ا ندهارا اوسيدونكو هندوانو ته چې يو مشهور  آه له  لغمان وود 
رې وه خو له بلې خوا ورته د مذهبي دودونو له آبله هم د پام وړ وه  يوې خوا دغه سيمه د طبعي ښكال له بابته په زړه پو

ه  په لغمان آې د آندنو له مخې آوم اثار چې د بوديزم او برهمنيزم د مذهبونو په اړه تر السه شوي د ډېر د بېلګې په تو
كه يې  ،ارزښت وړ  ندهارا دؤ نو  انه" شمال جنت" د دې دوه الملونو له پلوه  و يادونه وآړه چې لغمان په يوه دمخه م.و

وډ تېموره پورې تيري آوونكي دغې سېمې  لويه الر پروت واليت دى او په لرغونې زمانه آې هم له سكندر را واخله تر 
ي چې د پنجشير له الرې د لغمان اليشن ته راغلى و او غوښته يې چې د لغمان . ته راغلي دي د تېمور په اړه ويل آي

ان ورسوي خو نورستان ته ”تانبلورس“نورستان  ه الړل ته   نو بيا يې د په الره آې يې لس زره سر تيري له مين
كه  وډ تېمور  ي   نورستان دسيند په غاړه د اليشن په ناجل آې يوه آال ودانه آړه چې اوس هم د تېمور آال په نوم يادي

واآونه تر شا آړل چې سرتيرو يې پ ك هغه مهال خپل  ړنګونو آې جګړه ونشوه آوالى په ډېرې چ ه هغو غرونو او
ې سپكې آړي له چې له دغه سيمې نه پ ه تلل نو غوره يې و ړۍ له مين ور په دره آې هم يو . او هره  نوموړي د آ

الى شو دارنګه د لغمان په اليشن دره آې د امير حبيب اله خان په مهال يو  ه يې  لى دى چې دده د تيري ن ډبر ليك آ
و شوى و چې پخپله امير هم دهغې آتيبې د ليدلو له پاره ورغلى ډب رليك چې د تاريخ نه دمخه پېر پورې اړه لري تر ستر

ه 25وو چې عكس يې بيا د مارچ  مې“ م 1917“نې  سره برابره وه د سراج االخبار په ”ش”1296“  چې د وري له پن
ورو ور شوې آرښې چې په دغه ډبر ليك آې   آاله دمخه د پخوان  5000 ښايي چېخپرونه آې خپور شوآومې ان

ور شوې آرښې له هغو آرښو سره ورته ډبرې پېر پورې اړه ولري ل شوې او ان   څيړونكي په دې اند دي چې دغه آ
و شوي دي”16“دي چې د سمنګانو په شپاړس  وډ تېمور . آيلو متري آې تر ستر ينګار نه يوازى د  د تېرې خبرې په 

كه چې د  و شول دا  ون ونه هم نورستان ته په الره آې په  كرې نورستان ته نه دي رسېدلي بلكې د سكندر پو ل
لې چې د سكندر نورستان طبعي او جغرافيوي جوړښت داسې دى چې هې بهرني پوځ نه دى ايل آړى څېړونكو دا من

دې  ونه بلورستان ته نه دي رسېدلي خو هغه وخت چې سكندر لغمان ته ورسېد لكه د مخه مو چې وويل آرغيو ته ن پو
دې وو چې د" Naicaنيكا " يې يو ښار ودان آړ او دغه ښار چې  په نامه يادېده چې " Naisaنيسا " نوميده هغه ښار ته ن

دې . ر شو او مذهبي ارزښت يې هم د پام وړ وو په نوم مشهود شرابو د ښاردغه ښار اى ته ن وايي چې دغه ښار هغه 
ي اى آي ښار په " نيسه"په دې اند دى چې د " موسيو فوشه.. "وو چېرته چې د الينګار او اليشن دواړه سيندونه يو

اى شوي دي ودان وو چې د  ديو "ښار د ساتونكي نوم آوزني لغمان آې چېرته چې د الينګار او آابل سيندونه سره يو 
په لرغونو تاريخونو آې د الينګار . هم راغلى دى" Diwnaisyusديونيزوس "وو چې په تاريخ آې " Diwnaisahنيسه 

برونو د نومونو په لړ آې چې د راوي  او اليشن يادونه ډېره شوې ده ّان په ويدي سرودونو آې هم د هغو لسو اريايي 
تي وو يادونه آړې د رود په غاړه سره”پنجاب“ برونه الينا.  ن ، ”د بوالن د درې خلك“، بهاالنه ”الينګار او اليشن”دا 

ندهارا شاوخوا خلك“، پورو ”د سيند غاړې خلك“شيوا  بر“، انو پكتيه ”د  تنو  نې د بلورستان خلك .  او نور و”دپ ولې 
ې له يونان نه افغا. هم الينا بولي نې ميتولوژيكي پې " Promatahپرومته "نستان ته راوړي دي لكه چې د يونانيانو 

ور آړى دى ه آې ان ه د يونيزوس“ولې پخوا تر دې چې . زندان يې د هندوآش په يوه سم  يونانيان ”د بېلګې په تو
نې " Mahshwaraمهشوارا " خپلې استورې افغانستان ته راوړي زموږ په هېواد آې د  ”رب النوع“په نوم د نمان

د شرابو يوناني رب النوع نه وو بلكې دا " ديونيزوس"نو ويالى شو چې . ې د لوړو غرونو ساتونكى يې بالهاستوره وه چ
و شوي دي" مهشوارا" هماغه  ورونه تر ستر ما د بريتانيا په . د غرونو ساتونكى دى چې د غرونو په سرونو يې ان

ور شوي نې يې د موزيم آې يو لوښى وليد چې د دوه اتالنو څېرې په آې ان هرآول او ديونيزوس Hercules" دي چې 
نې يې بيا د اريايې او يوناني  . ي چې دا لوښى د افغانستان له بدخشان څخه تر السه شوى دى" ديونيزوس"بولي او 

چې د شرابو رب النوع  "Bacuseبكو" هره خبره چې وي وي به خو آله چې سكندردلته را ورسېد ددې ښكلي ښار پاچا
وموړي سره وليدل او غوښتنه يې ترې وآړه چې ددې ښار د اوسېدونكو ازادي ته درناوى وآړي  سكندر بيا وو له ن
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كه يې د تيري نه الس واخست " بكوس"د ونه د لغمان له … غوښتنه او وړانديز ومانه نو  هغه مهال چې د سكندر پو
رۍ د آونړ له الرې سوات ته او بله ډله د خيبر  په دوه برخو وويشل شول چې يو شمېر يې د سكندر په مشدغې سېمې نه

كسال پاچا. له الرې روانه شوه اى شوې او د  ك آې يو ه هغه هم له سكندر »امبي" دا دواړه ډلې په ا واب ولې ته يې 
نې څېړونكي د لغمان د لرغونتوب .سره روغه جوړه وآړه خو د لغمان د واآمن په څېر يې خپل وړانديز ورغبرګ آړ

نو نورو سيمو او واليتونو په څېرد هندوآش د لرغوني تهذيب په ا ړه دا خبره هم آوي چې نوموړى واليت د افغانستان د 
ور،  ، پنجشير، نجراو، تګاو، آاپيسا، لغمان، آ له وارثانو څخه دى چې په دوي آې خنجان، اندراب، شتل، سالن

ه يادوالى شو نورستان، چترال، سوات، باجوړ، د پامير د غره په لمنه آ ې مېشت اوسيدونكي او نور د بېلګې په تو
اڼه او دايې " د هندي قفقاز په صفت"قفقاز" سكندر چې آله هندوآش ته راورسيد د غرونو دا لړۍ يې د نړۍ پاى و

ته راغلى دى د هيوان څن له څېړنو نه " انديكس"وباله چې دهندوآش اوسنې نوم هم" آوآاآوس انديكوس  نه مين
يز رام نه نيولې تر لغمان او ننګرهار پورې ددې سيمو ډا دي پېړۍ په نيمايي آې له آاپيسا او با ه شوې چې د اومې زي

انونه په ايرو لړل او دا آار دآابل برهمن شاهانو هم آاوو خو د  اوسيدونكو د برهمنيانو د دودونو په رڼا آې خپل 
واښنې له بابته د هېواد جنوبي سيمې ل ه دغو پېروانو او پلويانو څخه پاآې شوې او د غزنويانو په مهال آې صفاريانو د 

وله شوه نوموړى وايي  دي آال په دوبي د پنجشير د 630زه چې : "له لغمان او جالل اباد څخه هم د دغه دود لمن   زي
ي چې ون اوسنى “ته مې د لمپاآا  ور تير شوم د آي الس خوارود په غاړه ننګرهار ته تلم د آابل او پنجشير د رود په 

ورۍ دآابل د مجلې دريم آال “.  ته ورسيدم”ننګرهار“" نګاراهاراى"تر لمپاآا چې ور تير شوم .  واليت وو”لغمان  5و
آورن يې تر شا آړه نوموړى يوآال په غزني او " لويكانو" آله چې د تګين آورن الپتګين غزني ونيو اود“ مخ 86ه 

ردېز پاچا. زابلستان آې واآمن وو د آابل شاه د زوى په مرسته تېرى وآړ " لويك"دده له مړينې وروسته بيا غزني او 
تنو پاچا لويك سره د ده جګړه پاى نه لري نو دخپلې . خو دسبګتګين له السه يې ماته وخوړه سبګتګين پوه شو چې دپ

ان يې د هغوي  ي او خپلوي وآړه او  تنو سره خې تنو په مرسته يې بست، . زوم آړاوښيارۍ له آبله يې له پ بيا نو د پ
له " جيپال"زمينداور، تخارستان، غور، باميان او زابل ونيو او همدارنګه د آابل د رود په غاړه د لغمان په سيمه آې د

مكې يې الندې آړې   وره پورې  تنو په زور مات آړ او تر پې كر يې د پ كرو سره مقابله وآړه او د هغه سل زره ل ل
تنو له نوموړي سره ډېره مرسته وآړه او دده په  دې اړوند نامتو تاريخپوه عتبي او ابن اثير هم آاږلي دي چې غلجي پ

مكې د ده په واك آې . ملګري شول ولې  هغه وخت چې سلطان حميد لودي د ملتان واآمن وو نو له لغمان نه ترملتانه دا 
دا هغه سيمه وه چې : "آې داسې راغلى دى" حدود العالم"پروت وو پهد نوموړي د واآمن هغه لورى چې تر لغمانه . وې
ر په د سيند په غاړه پرته وه، لمغان يو ودان هېواد ؤ" لمغان"د  رۍ چارې په آې پرمختللې وې او ډېر سودا ، د سودا

ن وو ي په لمپاآ. ډېرو او سېدونكو لمغانانو به بوتانو ته عبادت آاوو. دغه ښار آې مېشت او استو ې آي ا آې ډېرې وري
ه آې هم د 6 آال 5دآابل مجلې ."  اوښياران او تېز فكره خلك ديله ساز او اواز سره مينه لري،هوايې نرمه او پسته ده 

نې برخې په هغه مهال آې د آاپيسا د پاچا تر الس الندې وې چې جنوب :"لغمان واليت په اړه داسې لولو  ددې سيمې 
ه “."  لوى ښار پروت دىختيز ته يې د ننګرهار ل بيا د حدودالعالم يادونه آوو چې د لغمان ” مخ79هماغه   دارنګه يو
دينور لمغان د سين پر دابله غاړه د لمغان د ښار په برابر يو بل ودان ښار وو چې د خراسان :"په اړه يې ليكلي دي
ر هلته اوسېدل لي دين له خ” مخ46حدودالعالم “" سودا پخواني نومونه لمغان او “پرېدو نه وروسته لغمان د اسالم د سپې

ي”لمپاآا اى اوس په همدغه نوم يادي  يوه ښېرازه غوړېدلې سېمه ده چې  . هغه اوسنى نوم دى چې د لرغونو نومونو په 
ه شوي دي يو شمېر ډېر د بې. له پخوا نه اباده او سمسوره وه وال چې د هېواد له بېالبېلو سېمو څخه را آ البېلو هغه آ

تانه، په سلو آې 73قومونو او توآمونو خيلو نه په لغمان آې ودان دي د اوسنيو سر شمېرنو له مخې په سلو آې   14 پ
 همدارنګه نور وروڼه قومونه ”شاړي“ پشه يي 12 په سلو آې ”آه څه هم اوس نورستان مستقل واليت دى“نورستاني 

وجر، سادات او نور د پالزمېنه يې د مهترالم ښار دى او مهمې . دې واليت اوسېدنكي ديلكه تاجك، عرب، هندوان، 
ي ، قرغه يي او دولت شاه نومي كه مشهورې دي چې د .ولسوال يې الينګار، اليشن دلغمان دا يادې شوې اولسوال 
دې په يوه ودان ښار آې پراته وو ونه آرغيو ته ن  د ّاريايي لسو  لكه څنګه چې يې دمخه يادونه وشوه”الينا“. سكندر پو

، نورستان   او د لغمان په نورو سېمو آې ”هغه وخت دلغمان اړوندؤ”قبيلو څخه يوه قبيله وه چې په الينګار، اليشن
ن وو چې اوس يې هم په يوه وروستاړي  ار“استو دا رنګه د لغمان د . لرغونى نوم خوندي آړى دى" الينا"  د“ شن - 

ست په  په ا”مهترالم“پالزمېنې مهترلمك  ي چې پخپله هيوان څن هم د ا ه په 15ړه هم ويل آي دي630“ نې  آې ” زي
اي ته رسېدلى دى يزه شوه چې دلته د لسوتيګو . د آاپيسا له الرې نه دې  ايونه ”ډبرو“ده ته ډا  په شاوخوا آې عبادت 

يكونه هم وو چې د يوه ډبر ليك په دلته دوه ډبر ل.  و”چې په سنسګرت آې لمپاآا“" الن پو"جوړ وو چې د سيمې نوم يې
ل شوى وو" لمك"درېمه آرښه آې د " مهترالم"ښايي چې دغه د مهترلمك او يا مهترالم نوم وي او يا دا چې. تورى آ

لمكان د اوسني لغمان = يې تخلص دى چې په زړو متونو آې لمك ”لمپاآا=لغمان =لمغان =لمكان“" لمك"نوم دى او
 اوس هم په لغمان کې  شمېرقومونه دورورول فضا کې ”٭“ ”رته هم پوره ذکرشوید لمک پو”.لرغونى نوم دى
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وجر، کوچيان،هندوان، : ژوند کوي او په بيالبيلوژبو خبرې کوي لکه تا نه، تاجک،پشه يي، نورستاني،وامه يي،عرب، پ
ا نګړي رسمونه او فرهن لري اوپه خپله ژبه خبرې کوي  ېنې يې بيا نورې څانګې سکان او نورقومونه ، هرقوم 

ونو لوی او واړه نورقومونه  پخوا او اوس مهال لغمان په سياسي، د يني . لري ”خيلونه“اولهجې لري هرقوم په لس 
و ستورو څخه يو  لو وړ السته راوړنې لرلی د پن ر کې هم د لېدلی ” استاد الفت“اوفرهنګي ډ  دلغمان په آسمان کې 

ران يې سعيد افغا ني،حبيب الرحمن مهدي،ميرمن سايره، غالم حسن خان ساپی،صديق دی پخواني او اوسني نورشاع
کاوون توپاني، مرحوم ننګيال، شهسوار سنګروال، عزيزتحريک،بارق شفيعي، نور محمد غمجن،محمد هاشم سنګر 

عبدالوکيل مخلص، نيازی، عشق اله فريا د،ناهيد،  ملکي خزان،اسماعيل اړم، ، شا ه محمدپيننا،  عبدالرشيد مخلص ،
ډاکترمتولي همدرد ،حفيظ اله همت،آرش ننګيال، محمدشعيب حيدري،متين تيګړيوال،شريفه هاشمي،اسداهللا مسکين اونور 

 ”١۵“. دي
اڼ ، مستري حبيب اهللا  حبيب،  به ولسي شاعرانو کې مالعبد الحنان، محمد نور، شيخ احمدخان، حياحان، الينګاری ، پ

اډيوان محمـد عالم حيران،غالم لکاريو ا ل، عارف   سخي اتمر،نصر اله ناصر، عسکر چاالک، مختار،بسم اله 
،غمخور، انجينرمحمدعالم قرار،عبدالواحدغمخوار،نضراب خان،اخترمحمدکوچی،ملن باغبان،ملک شيرعلي،تواب 

ل آقا رښتيتوال،و اوال،محمد الياس،غالم نبي دردمند،  لي محمد ترابي ، ايمل ترابي،عبدالغـفورخان ،رحيم الحق ورن
روان، شيرآغا ارماني او نور جې  ل محمد مو ل، يوال،ښايسته  احمدظاهر،مختارالحق،مالمحمداجان،بسم اله چلم

ونو کې هم خوندي دي   ينوشعرونه دسندرو په کسي وکتابونو کې نه دي راغلي  “ ”١۶“د د سياسي .“چې په الندې شپ
د څېړنې او نثر په برخه کې سر محقق زلمي هېوادمل ،ډاکتر .بره د شميروتلی دیاو ديني عالمانوتعداد يې هم آ دچا خ

ر محمد حسن کاکړ،ميرمحمد قاسم لغماني،عبداله خان افغاني نويس، پوهنمل اسما عيل  محمد ظاهر، عبيد اله محک، ډاک
ر،خدايداد بشرمل،محمد ی ،نګار  حنيف اتمر،عبدالهادی يون،عزيز تحريک،کاوون کاکړ،انجبنرمطيع اهللا مطيع خرو

ر، غازي  قريشي ،يارمحمد نعيمي،محمد آصف تايب، عارفه عمر لور،متين يوسف زی،عبدالخالق حسيني،طارق بز
ر کبيررنجبر،محمداله الکوزی، ، کبير الينګاری ،  وهري،عبدالمعيد هاشمي، ميرويس جليل، نورمحمد حيدري،ډاک الدين 

ل خاشع، امين مستعلي نيازی،نور الحق شمش، مبارز س ر،قادرهوتا،اسداله دانش ساپی،نظر اپی ، اکمل ساپی ،فريد بز
د تمثيل په بر خه کې دمرحوم منان ملګري ، ممنون  .اله سديد،ظاهرالينا،محمدطاهر کلمانی او نور يادوالی شو 

يپه ياددونه بسن . نيازالدين خنجرمتين تيګړيو ا  ل او .داؤد   مقصودی.سايره مقصودي.مقصودي دکما ل اوکرامت .ه کې
،حضره  د نه هيريدونکوڅيرو څخه مال اضغر،رام کيشن ،بــاړو، مــجــنــون شاه،  طوطي شاه،مستان شاه،علي لپَړلنـ

د مو سيق هنر بازار په لغمان کې تل تود ساتل شوی دی پخواني مشهور سندر .دين اوعظم دين يادوالی شو
لو،قاسم جان، پاين:غاړي ، لک ، ل،سلطان عزيزجوشي، مرحوم احمدظاهر، قاري قصـه مال دی،محمداشرف،مالشا

ل،ماجيتي،خانګل،،جهان،حضرت علي،  نسيمه  ی، هفته  خوان عبدالحليم،حيران،غالم محمد، صبور بصيري،ولي 
ول پـېژنيء  ...قشن   !ا و وتلي سازيان ، 

وال،صابربصيري شفيق مريد،سېروليزاده،جمعه خان اوس اوس پاينده محمد منګل ،شاه محمد مهمند،ملن باغبان،شيرغر
ونو پشه يي شاعران   بنګي،شاه محمد ډ يرانی اونورد موسيق د پرا ختيا له پاره خدمت کوي همدارنګه ددې واليت په لس 

ې  » -١ :د شعرونوله بيلګو سره په الندې څلورو پشه يي تذکرو او کتابونوکې معرفي شوي دي محمد زمان  «پشه يي 
لينا  » -٣ . کا ل چا پ١٣٧٨محمد حسن احمدي د «مروالي  » -٢ کال چاپ، ١٣٧۶کلمانی د  محمد زمان  «پشه يي 
 ل ل ١٣٨۶د پشه خلکو، محيط،ژبه او شاعرانومعرفي مرحوم نورمحمد غمجن تميل په  » -۴ . کال چاپ١٣٨۴کلمانی د 

ولنې چا پ  .کال کې، دقلم 
رو څو سندرې » ليک او شعرونوسره د  تنه شاعران دژوند۶٩داوسني بهير  ور  ترواو  تذکرې کې عزت اله  «دن

کتاب  معرفي   «الفت الرويا ن » تنه يې د ژوند ليک او شعرونو سره د     ۶۴او”١٧”شمسزي راپيژندلي دي
وان شاعران اوليکواالن ال نورهم شته دي ”١٨”.کړيدي ولنې فعا لې د .چې  ي لومړۍ په لغمان کې  شمير فرهنګي 

ولنه په «الينګار فرهنګي يون »پالد  ول لغمان په کچه يې تر سلوزيا ت غړی ١٣٧٧به نوم   کا ل کې جوړه شوې وه د 
ولنې جوړې شوې دي .”١٩”لرل تو  يې دادي١۴چې تر .بيا نوری  ينی پ  -١ : زيا تې مجلې او نشريې خپروي چې 

پشه ”لوش -١١روښان  -١٠کا وون  -٩الر  -٨سنګر  -٧زرکمر  -۶ر ښکا -۵لمپا کا -۴الينګار  -٣مهتر الم  -٢لغمان 
تو   ...او نورې “يې اوپ

مهترالم  »هر کا ل پسرلن دوديزه مشاعره د  . سرليکه کتابونه چا پ شوي دي ١٣په تېرو دوو کلو نو کې په لغما ن کې 
ي دادوديزه مشاعره د اطال عا تو او کولتور په نوم دمهتر الم بابا دمېلوپه وخت کې د هغه د زيارت په ب کې  «بابا  کې

ورڅخه ورته شاعران ١٣٧٧وزارت د   کا ل د رسمي مکتو ب به بنس رسميت موندلی له ننګرهار،کونړ،کابل او پي
ې کوي ولنې هم خپلې مېا شتن مشاعرې ، کره کتنې او غون ي فرهنګي   .اود فرهن مينه وال را

     .پا ی 
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 اخـــــــــــځــــونه
 مخ     ٣اتلس محال ت لغما ن                                                   -١
  تاليف احمد بن يعقوب١تاريح يعقوبی جلد“ دايران کليزه -”  ٭
ه ارشاد اورن زيب                    ١۶هيله  پرله پسې  -٢  ١۵٢ = 
وک                          ۶د افغا نستان جغرافيايی قاموس  -٣  ۶۵  = 
 =   ۴٢٠د افغانستان ژبې او توکمونه  دوست شينواری               -۴
تا نه د تاريخ په رڼا کې ظفرکاکاخيل                    -۵  =  ٨٣      پ
 = ٢١٧پورته اثر                       دوست شينواری                        -۶
 =  ٣۶-٩٠ه                                       ٢٨سباوون   پرله پسې  -٧
        -نوموړی اثر                  دوست شينواری                           -٨
  - کال                                   ١٣۵٠ه      ۶ کابل مجله     -٩
توکوونکی         -١٠   د فغانستان لن تاريخ  عالمه حبيبي، پ

 -    بينوا ، عبد الرؤف                                                           
 - کلمانی، محمد زمان       ١٣٧١زبان ومردم پشه يي طبع  -١١
ه       -٭   مخ۴٣    رازقي نړيوال                       ١٣٨۵ه  ٢۶جر
 =  ١۴زبان وا دب ملي افغانستا ن  کهزاد                            -١٢
 = ١٩٩    کهزاد، احمد علي         ١تاريخ قديم افغانستان ج -١٣
 = ۴١۵     نوموړی اثر             دوست شينواری                    -١۴
يز  ”samsoor.com“د ”لمپاکا،لمغان ”لغمان - ٭   “ 25\11\2007 = ١٣٨۶\٠٩\٠۴“ .سا ي نه د شهسوارسنګروال دڅيړنيزې مقالې لن
  «اهتمام  »زما يادښتونه              ظفر  -١۵
روڅوسندرې   يون         -١۶ ور  ترواو             سريزه١٣٨٠دن
روڅو  -١٧ ور ترو او  وله تذکره         =سندرې  شمسزی         دن
وله تذکره١٣٨۴دالفت الرويا ن   رجأ، زلمی، او حقيا ر   -١٨           
ه         ٨هيله مجله    پرله پسې  -١٩  ١٣٧٧                   ۶٠  =   

 
            .افغانستان -کابل ”۶۴٩ ”پوست بکس شمېره عاتي مرکزژورناليستد ملي اردودمطبو «اهـــــــــتمــــــام »ظــفـــــرخان :پـتــــــــــــه    

                    
Mobile\N: 0798 238682     Phone\N: 075 2091586  

         com.yahoo@zehtimam: Add\ mail-E 
                     z.ehtimam@gmail.com 

ولګه جوزا ، د داستانوښکار شوی پړان -١: چاپ اثار   کابل١٣٨۴نو 
  لغمان           ١٣٨۵ دشعرونو جون  اسد  څــــپــې  -٢   
 .ادبي، اجتماعي اومسلکي مقالې او ډرامې  :يو شمير -٣  

ونو او ملي راډيو څخه خپرې شوې “        ”:له مجلو،نشريو،ساي
تونخوا، پ-۴ ول افغان،کابل ناتهـ،وړانګه،پ وبي، ا ، يا،اتل افغان،روهي،سمسورله دعوت،سپرغ ونو   .Com.توويکيپي تو ساي ينو نورو پ او 

  .څخه خپرې شوې مقالې اومطلبونه
ه کيسه او ناول د  -                 ول  A4کيسه ، لن  . مخونه ٣په سايز 
  مخونه ١٨لغمان د لرغوني تاريخي او فرهنګي شاليد په رڼا کې    -                
 . مخونه ۶په اسالم کې د شعر او ادب دري او اړتيا  -                
تو ادب کې د آزاد شعر دري او سرچينه  -                  . مخونه ١٢په پ
تو ادب کې   -                  . مخونه ١٠سروکي په پ
لونه -                 ري  ه و  !سپرلی هغه چې غوريا
ه کيسه  “مارچيچلې  -                  . مخونه ۴  “لن
ه کيسه  “ښکار شوی پړان  -                 “لن
 ”مصاحبه”انسامبل اردو مهد پرورش هنر مندان -               
 ”طـنـز“؟ !زه به سودايي يم او که نه  -               
    “اهتمام  “ژونــد لـيـک  -               

تو ژبې لن  -                  رامر اوسل ادبي اصطالحات                     دپ
اکنو به هکله مالومات -                د

ه او دخلکودندې -                 لويه جر
ه کيسه  ـ ليدلی خوب لن

ال رقابت های جهاني را به کشور آورد،-   روح اهللا نيکپا اولين م
 مخونه٣٠ پارچې ٣٠شعرونه، -               

      .يو،يوجون شعرونه، ډرامې، مقالې او طنزونه   : اثار  ناچاپ


