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 غونډیو ارزښت  په انساني ژوند کې د
 
 

غونډۍ کلیمه دپښتو ژبې دغونډولواوغونډیدلو له مصدرونو څخه اخستل شوی ده چې دراټولولو په مانا ده، نه تنها 
نومونه دغونډې په نوم سره شتون لري چې دجرګې اوناستې مانا لري دواړې پورته ذکر دابلکې دې ته ورته یوه بله 

شوې کلیمې غونډۍ اوغونډې دیوشان مصدرو څخه راوتلې ښکاري که چیرې دې لفظی جوړښت ته کتنه وشي دواړې 
غونډۍ لپاره ډیره  ډیری ورته والی لري بله خوا که چیرې معنوي بڼې ته نظر وشي برابره مانا لري غونډۍ نومونه د 

پرځای ده ځګه چې غونډۍ هم دځمکې دطبیعي سرچینو یوه راټولونه ده ،غونډۍ ته بیا په دري ژبه کې تپه ویل کیږي  
پخالکونې او حل الرو دلټولوسره مله وه چې شاعر یې    شخړې دموضوعاتو دخالصونې،  له همدې وخته دسولې او

 :پخپل کالم کې داسې رانغاړي
 

 م ړ نه ک  یې مرکز  و یپر    ډ راغون ېچ  وڅ
 م ـځره ـس وگــرــه جــه لــت  ې ـپـت  ېرـه

 
غونډۍ د طبعیت په ارته لمن کې د ښکال پوښل شویو مخلوقاتو له ډلې دیوې بیلګې په ډول دغرو پرلمنو یا هم دځمکې  

راټیټې ،له جسمي  په هموارو برخو کې په داسې جوړښت سره دځمکې پرمخ راهسکې شوې دي چې دغرونو پرتله  
اړخه وړې اوغزیدلې یاهم مدورې نسبي مخروطي بنې لري چې دننه برخه یې نظر دسیمې طبیعي جوړښت ته په 
کتو معدني توکو،ډبرو ،شګو اونوروڅخه جوړې شوې دي مګرباندنۍ برخه که څه هم له داخلي برخو سره ورته  

وي چې ډیری وخت د خاورې او داقلیمي شرایطو والی لري مګر پر دې برخه دځمکې دبیرونیو قوو اغیز زیات  
سره په برابرښت نباتات هم راشنه کوي په هرحال غونډۍ هم دځمکې دمخ دنورو برخو په څیر ځینې ځایونوکې  

 .دکرکیلې لپاره چمتو وي
انساني ټولنې دخپل ژوند له لومړنۍ ورځې څخه غونډۍ دخپل ژوند کوربتوب کرځولې ځګه چې دهڅاند مخلوق  

ژوند دپایښت لپاره به یې دنوموړو په اړخونوکې سمڅې اوغارونه کیندل کله چې بشري ټولنه لږ څه ځواکمنه   دخپل
شوه کورونه اوکلي یي په غونډیو کې را منځ ته کړل ځګه دوی دا درک کړی وه چې پدې بڼه دکورونو اوکلیوجوړول 

په غونډیو کې کوالی شوای چې خپلې شته   به دوی دیوشمیر طبیعی پیښو څخه خوندي کړي نه تنها دا بلکي دوی
شتمنۍ،ورشوګانې اوڅاروي وڅاري اوله خپلو ارزښتونو لکه خپلواکۍ څخه ساتنه وکړي پر دې سربیره دکلیو او 
ورشوګانو په پولوکې به یی هم دغونډیو دپاسه خپل مورچلونه جوړول له دې وروسته دانساني ژوند په ادلون بدلون 

و په مهارولو کې یوګام وړاندې والړ په غونډیو کې یې بادي ژرندې منځ ته راوړې دا د  کې انسان دطبعی سرچین
 .دوی په وټیز ژوندکې لوی پرمختګ وو

غونډۍ که په طبعی او اقتصادي ژوند کې انسان ته ښه کوربتوب کړی دی بلکې دوخت په نشته اسانتیاووکي هم 
 ک دغږ،ځینو ځانکړو حرکتونو اوځینو نورو نښو دخبرونې لپاره مهم ځای وو چې له دې ځایه به یي خل

لکه داوربلولو چې دا بیا خلکو دبیړني حالتونو پیالمه بلله ځانونه چمتوکول اوځانګړي ځای ته چې له مخکې به ټاکل 
 :شوی وو راتلل چې ولسي ادبیاتو ته یې هم الر موندلې ده لکه پدې لنډۍ کې

 

 راشه اشنا سالم مې واخله 
 غونډۍ والړه یمه دژیړو ګلو په 
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غونډۍ چې دانساني ټولنې دسیاحت اوتفریح لپاره مناسب ځای دی کله چې څلیزونه لکه دپسرلي راتلل بدلون کوي  
 :دښکال خوندیې الپسې زیاتیږي لکه په دې لنډۍ کې چې اشاره ورته شوې ده

 

 پسرلی راغی غونډۍ شنې شوې 
 زما شپونکی اشنا به بیا شپلۍ وهینه 

 
دابلکې د خوښیو اوغمیزو دمراسمو دلمانځلو اوترسره کولو کوربنې هم پاتې شوې دي همدا الملونه دي چې  نه تنها  

تاریخي غونډۍ منځ ته راوړې دي او تاریخي غونډۍ هغه غونډۍ دي چې دهیواد په زیاترو برخوکې په سپیړل شویو 
 رخو څخه کیسه کوي اونا سپیړل شویو بڼو شتون لري موږ ته دخپل تیر ملي تاریخ دناویلوب

،مراسمو،انګیرنو   ،مناسبتونو  دپیښو  اشخاصودوخت  د  ده چې  پدې  په زړه پورې  ډیره  نومونه  همدا شان دغونډیو 
،عادتونو رسومو،ارزښتونو، دژوند څرنګوالي ،طبعی جوړښتونو ،ځانګړنو، دژوندانه اونورو توکوسره دورته والي 

موږ دتاریخ برخه ال نوره هم غني کوي چې موږ یې دلته بیلګې له مخې شوې ښکاري چې لغوي اوعلمي سپیړل یې ز
 .راوړو

دمدرسې غونډۍ :ا غونډى د ګربت د هسکو څوکو لویدیز لورته د نوموړي غره په غیږه کې د مزار بابا په نامه د  
ې د  زیارت څنګ ته ډیر هسکه ور پرته ده چې په سور رنګ خاوره باندې پوښل شوې ده دا یې هغه ځانګړنه ده چ

 .کتونکو پام ورګرځوي
دا غونډى چې د سیمې خلک یې د مدرسې غونډى بولي د لرغوني ماڼۍ پاتې شوني دي په اغلب ګومان چې د څلي  
بڼه به یې درلوده خو دریغه چې اوس یې هغه دنګه څیره له السه ورکړي ده یوازې تر خاورو الندې کوټې موندل 

فرق لري چې یو شمیر دیوالونه یې له خښتو څخه ودان شوي دي  شوې دي چې د اوسني وخت د جوړښت سره ډیر  
داسې خښتې چې د نن وخت بشر یې پرته له وسایلو لیږدولى نشي پرې د پاسه پرې دمېږي او د سپي د پلونو انځور 
کاږل شوى دى چې ځینې دیوالونه یې اوس هم د وخت د پېښو سره ډغرې وهي د سیمه ایزو څیړنپوهانو د وینا له 

زرکاله عمر لري خو موندونکي آثار دا بیا ډیره لرغوني ښکاروي چې د اور د سکرو ټوټې په کې ډیرې زیاتې   مخې
دي له دې مالومېږي چې دغه ماڼى به د سلطان عالوالدین د یرغل په وخت کې سېځل شوې وي ځکه دغه سیمه د  

ډکه ده لکه د ښځینه بدني سینګار توکي،   غزني ښار ته نږدې پرته ده، دغه غونډۍ چې له مختلفو تاریخي آثاروڅخه 
توکي او کله کله د بتانو د مجسموځینې برخې تر السه کېږي چې موندونکې لوښي ټول له خاوروڅخه    د کورني سینګار

 .جوړشوي دي چې ډیزاین یې له اوسنیو لو ښو څخه ښه دى 
ایي جوړښتونو، لمر وړانګو، ډبرو،  دخویندو غونډۍ :ګربت د غره منځنى برخه د مرغانو، بوټو ، وګړو، جغرافی

طبیعي بڼې او پیښو له مخې چې سپړل یې ځانګړى شالید لري نومول شوې ده خویندې هم یو له دغه نومونو څخه 
دي چې پر یوه سوررنګ غونډي دري لویې ډبرې چې اندازه یې د لوى سړي په اندازه ده او یوله بله مخامخ د ناستې 

چهل ګزیانو په نامه د زیارت ترڅنګ په خالي غونډۍ کې چې ریښتیا هم پرې شک په حال کې لیدل کېږي چې د  
کېږي شتون لري. او په دې هکله چې کوم روایتونه سینه په سینه مونږ ته را رسیدلي دي وایي چې دا درى خویندې  

تعالى د دوى  دي د کفارو سره د غزا پر مهال د خپل عزت او عفت د ساتلو په موخه یې سوال کړى دى او خداى  
 دغه سوال قبول کړى دى چې تر ننه پورې د غره ډډه پرې ښکلې شوې ده.  

باد آسیاب غونډۍ :مونږ د هیواد پنځه زره کلن تاریخ لري په دې اوږدو پړاوو کې د ډول ډول هسکو او ټیټو سره   د
شوي نه دي ان تر دې چې  مخ شوى دى چې یوه هم د صنعت موضوع ده چې له چا څخه په دې اړوند وروسته پاتي  

له هغه پیله له دوى سره د فضا د تللو د خیال او انګیزه موجوده وه. د داسې ځینو نوښتونو زیږونه رامنځ ته کړې ده  
چې په ننۍ نړۍ کې هم هغه د نوې انرژۍ مبدا ګڼل کېږي هغه بادي ژرندې دي چې کله د لرغوني خاورې ته اسالمي  

 .نوې لیدنه وهفاتحین راغلل دا د دې لپاره 
دا چې هسکې غونډۍ د پاسه لوى برجونه ودان شوي دي چې کړکۍ یې د باد پر لوري ور خالصي وې چې د دې  
محرکې قوې پواسطه به لوى څرخونه په خوځښت راتلل او د ژرندې چارې به یې پرمخ بولې چې نن ورځ له دغه  

.چې نن ورځ په دغه نامه سره دا غونډى چې په ځینوکې اریایي نوښت څخه د بریښنا د تولید لپاره ترې استفاده کېږي
یې کنډوالې هم لیدل شوي دي. د جغتو ولسوالى د سلطان بند تر څنګ دنګه او د سیداباد ولسوالى د ساالرو کلي شاته 
په دې نامه سره غونډى شتون لري، چې د جغتو ولسوالى دا کلیوال بنسټ په داسۍ ځاى کې چې ورسره نږدې د  

 .و مرکز شتون لري او دې کلمې ته ورته د آبتلې په نوم کلى هم شتون لريیفتلیان
دقصاب ځوانیمرنګ غونډۍ : دکابل وردګ دلویې الرې پرسر دپغمان ولسوالۍ دڅوکۍ دساحې څخه په تیریدو دتخت  

 یوه دوه دریو کیلومترو په واټن دخښتو دپخولو دکارخونو له مینارونو اولوګي لږوړاندې-سیمه کې ښي لورته دوه
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دارنګه غونډۍ دپغمان دغره په لمن کې را اوږده شوې اودنوروغونډیوپرتله راوتلې ده چې په لمر مخی اړخ باندې 
یې په تور رنګ سره داوښ څیره په خاګستري رنګه تابلو کې ترسیم شوې ښکاري چې سیمې ته یي بیله ښکال  

 . .وربښلې ده
ړنه ده بله خوا دسیمې خلک یې دقصاب ځوانمرد په نوم سره که څه هم ددې غونډۍ جوړښت دځمکې طبعي ځانګ 

یادوي او وایي نوموړی قصاب له قده اوهډه غښتلی اوقوي وو دا غونډۍ دنوموتي قصاب مسلخ)حالل ځای( وو دلته  
به یې زبحه کوله اولدې څخه لږ وړاندې به یې چې لدې ځای څخه لیرې دې ته ورته ځای په عین رنګ ښکاري چې  

به دزبحې پاتې برخې دلته اچولې له همدې امله دا ځای هم دنوموړې غونډۍ دډبرو ځانګړنه لري تو پیر نوموړي  
 . دی چې دا ځای له نوموړي حالل ځي څخه لږڅه زیات واټن لري په همواره دښتیزه برخه کې قرار لري 

پرتله کولی شو،کره والی په که اولسي روایتونو ته ځیرشو دقصاب ځوانمرد نوم هم موږ دحاتم طایي له نوم سره  
لپاره   موخه ډیری السوندونه شته دي هغه داچې دا اسم دهیواد په زیاتو برخو کې دډیروعامه ځایونو اوپلورنځیو 
کارول شوی دی دبیلګې په توګه په میرویس میدان کې یو مسجد د دروازې دپاسه په ځوړند دړه دانوم کاږل شوی 

 . نه کابل کې زیات شمیر هټۍ هم په دنوم سره نومول شوې ديښکاري نه تنها دا بلکې په پالزمی
چهل گِزی غونډۍ: دچهل ګزي په نامه غونډۍ دهیواد دنورو برخو په څیر دګربت دغره په منځنۍ قسمت کې هم  
شتون لري چې دنومونې المل یې دهمدې غونډیو په برخوکې نوم ورکي شهیدان دي چې دافغانستان دوالیتونو جغرافیه 

چې دغالم جیالني عارض لیکنه ده دازیارتونه داسالم راتلو سره برابر بولي نوله دمخې ممکن اصحابومقبرې    کتاب
هم په کې وي ځګه په دغونډیوکې دپخواني وخت دغیشواونورو ټوټې هم موندل کیږي،بلخوا دسیمې خلک هم ورته 

 . په درنه سترګه ګوري اودکراماتو یادونه یې کوی
ځای غونډۍ : دا غونډۍ چې د کلیو سره په نږدې موقیعت کې شتون لري ځګه پدې نامه سره  دالصلوت یا دتکبیر

یادیږي چې خلک دخپلو عباداتو لکه داستسقا دلمانځه چې د وچکالۍ پروخت ادا کیږي اونورو ناوړو پیښو دمخنیوي  
 . ځيلپاره دهللا )ج( دربار ته عذر،دعا او زاری دکولو په موخه سیموال د غونډیو ته ور

دریشکې غونډۍ: دا غونډۍ چې د جغتو دچک ولسوالۍ دسرک لویدیځ څنګ ته دځمکې پرمخ راهسکه شوې ده دا  
نومونه دبزګرۍ دچارو څخه اخستل شوي ښکاري هغه وخت چې کرنیزې تکنالوژی وده نه وه کړی پدې وخت کې 

نم دریبلو، دغوبل کولو اوبادولو څخه  به خلکو دبشري او څارویو په مرسته کرنیزې چارې ترسره کولې کله به چې غ
وروسته له نیمایي زیات پاک شول اوچاڼولو ته به چمتوشول غنم به یې په مخروطي بڼه راټول کړل چې به ورته  

 . ریشه ویل کیدل همدا غونډۍ هم نوموړې بڼې ته ورته ده چې ریشکه ورته ویل کیږي
نځ کې شتون لري په سره حاصلخیزه خاوره باندې پوښل ګوړکی: دا سور رنګه لوړه غونډۍ چې دګربت دغره په م

 . سیمې په لهجه ګړی شوې ده د
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