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  کانديدای اکادميسين سيستانی   
  

  پشتونولی چيست؟
  

  پس پشتونولی چيست؟ است ، Pashtonwaliلیپشتونَو عمده ترين مشخصۀ قبايل پشتون،
 عشق به آزادی، وفاداری به دوستان، قوم پالنه يا قوم : چون پسنديده به مجموعه ای از آداب ورسومپشتونَولی

که پسنديده  )ضديت با سلطۀ بيگانه( وبيگانه ستيزی، تسليم ناپذيری یدوستی، مهمان نوازی، شجاعت، ميهن پرست
به توضيح فشردۀ .  اطالق ميشود)که ناپسند اند(،بينی، غرور و خودبرترانتقام يا بدل:  چونخصايلیبه همچنان  واند

يس الفنستون که مهمترين ازرشهای اجتماعی با توجه به تحقيقات قيمت دارمردم شناسی محقق ودپلومات نامدار انگل
  .دوقرن قبل در باره مردم افغانستان نموده ، پرداخته ميشود

  :مهمان نوازی
هرکه . يکی از بارزترين مشخصات افغانها، مهمان نوازی است واين صفت يکی ازافتخارات ملی آنان بشمار ميرود

اگر . وت از اين حق استفاده کندهرکس ميتواند بدون تفا.ندارد)افغانيت( »پشتونولی«مهمان نوازنباشد، گويند که 
برای يک  .مسافری با دست خالی در سراسر کشورسفر کند، گرسنه نخواهدماند، گرچه شايد در شهرها چنين نباشد

در چنين . بود که کسی بزور مهمان او را  از خانۀ اش بيرون ببرد تحقيرآميزتر از اين نخواهدپشتون هيچکاری 
  .ه مهمان را وادار به رفتن کرده استصورتی خشم ميزبان برکسی است ک

اگر کسی . رسم پناه بردن وحمايت خواستن،از رجال وشخصيت های با اعتبار محل يک رسم بخصوص افغانی است
از شخصی توقع وخواهش مهمی داشته باشد، به خانۀ فردصاحب رسوخ محل رجوع ميکند وتا بخواهش وتوقع او 

َرد تقاضای مهمان صدمه .  از خوردن طعام صاحب خانه خود داری ميکندجواب مثبت نگويد، از نشستن برفرش يا
اين رسم چنان قوی است که فردی که بيم دارد بزودی گرفتاردشمن ميشود، به . ای برشأن ومقام صاحب خانه است

شيند خانه شخص ديگری داخل ميگردد واز او پناه وحمايت ميخواهد وصاحب خانه هم برای آنکه مهمان برفرش او بن
صاحب خانه  . را می پذيرد) حمايت خواه يا ميارآورده"( ننواتگر"ويا دست به طعامش ببرد ناگزير تقاضای شخص

، خود داری ميکند که يا از هرگونه مداخله ای ناتوان باشد و )حمايت خواه(تنها هنگامی از پذيرش تقاضای ميارآورده 
حمايت . ين عملی، حمايتخواه را درحمايت صاحب خانه درمی آوردچن. يا وجود شرايطی، مداخله او را ناموّجه سازد

اين اصل ضرورت تأمين امنيت شخص . خواه اگرچه دشمن سرسخت ميزبان باشد، تا درحمايت او است درامان است
 اتفاقات بسياری مانند فراردادن يک زن ،با همين خاطرجمعی.  به ميان می آورد- هرجرمی که داشته باشد-فراری را

حفاظت از ننواتگرمحدود به حوزۀ روستا يا منطقه است وبيرون . ا قتل وفرار ودخيل شدن در اولس ديگر رخ ميدهدي
  ) ١٧٣_١٧٠بيان سلطنت کابل، ص .( از آن محدوده رعايت نمی شود
يا واين رسمی که زنی چادرش را در جلوپای مردی هموار کند و.  استچادر انداختندشوار ترازپناه خواستن، رسم 

درچنين صورتی . به منزل يک افغان چادرش را بفرستد واز او برای خود ويا خانواده اش ياری وکمک بخواهد
اين رسم گرچه به قوانين مهمان نوازی ارتباطی . برمرد واجب ميگردد تا خواستۀ زن را هرچه باشد برآورده سازد

مادر زمانشاه ملکۀ . معروف است» لیپشتونو«به ندارد،مگربه قانون برتری ارتباط ميگيرد که در ميان افغانان 
تيمورشاه با همين تدبير حمايت سردار پاينده خان را برای به سلطنت رساندن پسرش جلب کرد وبا حمايت او زمانشاه 

با اين همه اهميتی که پشتونها به زن قايل اند،متاسفانه براثرتسلط ذهنيت مردساالری .[ برسرير سلطنت قرارگرفت
همسر زندگی را خود انتخاب کنند، بلکه دختر مجبوراست تا ه، پشتونها تاهنوز به دختران خودحق نمی دهنددرجامع

 در ميان قبايل پشتون آدم خان ودرخانیداستان عشقی .که پدربرای او انتخاب کرده است به شوهری راضی باشد
، واين  را می آزارد پشتون جامعۀ بشدت  بيسوادی.ميتواند نمونه ای از اينگونه سختگيری يا تعصب به حساب آيد

  .]علت عمده ايست که مانع رشد وشکوفائی فرهنگ وارتقای سطح شعور اجتماعی درقبايل گرديده است
توصيف . اين عشق در تمام  افکار واعمالشان نمايان است. يکی ديگر از صفات بارز افغانان استعشق به آزادی

کسی به کسی غرض «، يا »خود ميکارند وخود ميخورند«:خوب چنين استآنان از يک کشور آزاد ودارای ادارۀ 
  » .ندارد

مگر افغانها به [ يکی ديگر از خواص افغانهاست، گرچه خصلت قبايلی از روحيه ميهن پرستی ميکاهد، ميهن دوستی
مين های زادگاه وميهن خويش چنان عشق ميورزند که کوهسار خشک وبيابان های لم يزرع خود را با بهشت سرز

  :شاهد اين ادعا غزلی از احمدشاه درانی است که ميگويد .ديگر برابر نميکنند
   زما دشکلى پشتونــخـوا د غرو سرونه      مړک د دهلى تخت هيــرومه چى راياد

   زما خوش دى ستــا خالى تش دګـرونه       که تمامه دنيا يــوخوا ، ته بــل خوايى
  کــه وينــسى د تمــام جــهـان ملکــونه       هيـرنه کا احمدشاه به دغـه ستا قــدر 
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   :ترجمه
  .تاج وتخت دهلى فراموشم مى شود، وقتى قله هاى زيباى کوهسار افغان رابياد مى آورم(

  .سو، من ميدان هاى خشک وخالى ترامى پسندمــر تمام دنيا يکسو شود وتو يکــــاگ
  .)ند، ولو تمام کشورهاى جهان را فتح کندشاه هرگزاين قدرترا فراموش نميک دـــاحم

  
افراد خون شريک نيز از خصوصيات ديگر حيات اجتماعی قبايل پشتون  با برخورد محبت آميزيا  قوم دوستی

اين ذهنيت که قدرت هرشخص متناسب باتعداد طايفه وخويشاوندان او است، باعث افزايش عالقه ميان افراد .است
افغانان با وابستگان . فغانی نيست که در برابرمسايل قوم وطايفۀخويش بی تفاوت باشدطايفۀ خويشاوند ميگردد، وا

زما :بالفصل خويش بسيار مهربانند و ابراز خودمانی ويک جهتی ميکنند وبرای  ابرازيگانگی ميگويند
  ).، از خون منستعزيز منست(عزيزدی
بنابرين افغانان بيش از ديگران به نسب  است و انيز يکی از خصوصيات افغانهاصالت خانوادگی ونسب قومیتکيه بر

دشوار .  است) پشتونولی( در ميان درانيان فهميدن نام هفت پشت نياکان ازشرايط ضروری افغانيت. شان می نازند
به همين دليل آنان حتی در گفت وگوهای .  است کسی  را که نتواند تا هفت پشت نام نياکانش را ياد کند افغان بشمارند

به ياد دارم که با يک : الفنستون ميگويد.[مولی که از کسی نام می برند به ذکر نام های پدر ونياکانش می پردازندمع
او درجواب .  که بزرگترين شهر منطقه دولت خيل استمتن از قبيله دولت خيل درباره ُتک ودامان صحبت ميکرد

طان خان، پسرشاه عالمخان، پسر ظفرخان، پسر تک شهر سرورپسر کتل خان، پسر سليم خان، پسرسل: سوالی گفت
  .] زمانخان است که در روزگار جهانگيرمی زيست

وگاهی زنی  )٢۴١-٢۴٠صالفنستون، افغانان ، ترجمه فارسی،(  خود نيز کم نظيراند شجاعت ودالوریافغانان در
  .استبا لشکر باُبر  شاه بوری ت جنگ مثال اين ادعا واقعي .يک تنه با لشکری می جنگند

که محل بود و باش طايفۀ دالزاکها بود حمله برد و تمام » کالی پت«برمنطقۀ  شاوردرپبابردر ربع اول قرن شانزدهم 
 قبايل دالزاک را قتل عام کرد و مال ودارائی مردم آن دهات را غارت» شاه پوری«و» داراپوری«افراد نرينۀ دهات 

 که لشکريان باُبر بر دهکده شابوری حمله کردند، شاه بوری به ، هنگامیحافظ رحمت خانی  بروايت تواريخ .نمود
شاه بوری هم به تنهايی . اما شوهرش بسخن شاه بوری گوش نداد! بايد ما جلو لشکر مغول را بگيريم: شوهرش گفت

هريک از سپاهيان . بجای شوهرش برچپرکت قرارگرفت واز داخل خانۀ کپری خود با سپاهيان بابر به جنگ پرداخت
تير او هرگز خطا . بابر که ميخواست از مقابل خانه او عبور کند، هدف تير شاه بوری قرارميگرفت ونقش زمين ميشد
سرانجا سپاهيان که . نميکرد و بدين سان شاه بوری تعداد زيادی از افراد بابر را زخمی واز صف محاربه خارج کرد

را تباه اينجا بالی عظيمی جای گرفته که عالمی ! جمع شويدهمه : جرئت پيشروی را از دست داده بودند، فرياد زدند
از هرطرف بسوی خانه شاه بوری حمله کردند و با رها کردن تيرهای خود بدن لطيف او پس از آن سپاهيان . ساخت

سپس سپاهيان بدرون خانه رفتند تا ببينند که اين چه کسی بوده که به چنين مقاومتی دست . را سوراخ سوراخ کردند
زده است؟ وقتی به خانۀ کپری شاه بوری داخل شدند، ديدند که بجز يک زن  کسی ديگری درخانه نيست که بدنش با 

بابر . متعجب شدند وخبر به بابر بردند . تيرهای بسياری سوراخ سوراخ شده است وآخرين نفس هايش را ميکشد
ا تا اين خبر به سپاهيان رسيد، شاه بوری درگذشته ام. بزودی کس فرستاد که او را نکشيد و زنده  به نزديک من آريد

وقتی بابر از مرگ اين زن شجاع مطلع شد، سخت متاثر گرديد و افراد خود را مالمت کرد که چنين زنان را . بود
هيچکسی نميکشد و بايد تا پيش من می آورديد، گفتند او چنان تير ميزد که زره ما هم جلوش را گرفته نميتوانست و ما 

پادشاه و تمام لشکريان از شجاعت آن زن درتعجب . ر ميکرديم که او بايد يک مرد باشد و بنابرين کشته شدفک
برده ميشد، دالزاک از آن پس هر وقت که درحضور باُبر نام طايفۀ عمرخيل .وحيرت فررفتند و او را آفرين ميگفتند

- ١۵١پشتانه صص حبيب اهللا تژی،.(  مينمودبابر از آنها تعريف ميکرد وبخصوص از شجاعت شاه بوری توصيفها
  )١١٩- ١١١رحمت خانی صفحات  تواريخ حافظ ،بحوالۀ١۵٢

  :انتقام يا بدل
ظيفه وحق هرانسان است که خود مجری عدالت باشد وانتقام بيدادگريهايی را که بروی شده خود بگيرد، واين باور که 

اين رسم بايست هنگامی رايج . ازميان نميرود ه اين زوديهادر ميان افغانان چنان ريشه داروپايدار است که هرگز ب
کسی که ظلمی درحقش شده باشد،قويًاحق دارد از ظالم انتقام . شده باشد که حکومت توان حمايت افراد را نداشته است

ق ديگر گرچه در بسياری نقاط کشور عدالت از طري. در چنين احوالی اين رواج نه تنها مفيد، بلکه الزم است. بگيرد
تأمين ميگردد وهرچند ماليان مردم را از انتقام جوئی برحذر ميدارند وحکومت هم آن را منع کرده است، بازهم اين 

چشم بجای چشم ودندان . کار، حق قانونی، روا وحتی افتخارمحسوب ميشود که هرکس خود شيوه انتقام رابرگزيند
  . بجای دندان

در مواردی ممکن است .  ممکن است انتقام از خويشاوندان ظالم گرفته شوداگرمتجاوز از دسترس مظلوم دور باشد،
از هرفردی از اقوام ظالم که به چنگ او افتد انتقام بگيرد واگر فرصت نيابد، شايد سالها انتقام را به تاخيراندازد، ولی 
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بر خويشاوندان وگاهی براقوام اوفرض است که . انتقام منصرف شودمايه شرمساری است که آن را از ياد ببرد يا از
البته چنين انتقامی در گيريهای تازه می آفريند ودشمنيها وجنگها را دايمی تر ميسازد و گاه . او را در گرفتن ياری کنند

کوشش هايی برای اين است که در هر قبيله، .کشمکش هايی پيدا ميشود که از نسل پدران به پسران منتقل می گردد
  .به عمل می ايد» جرگه«مهارکردن اين خشونتها از طريق تدوير 

اما اگر ظلم يا جراحت .  در برخی از قبايل، رئيس وبزرگان قوم جانب مطلوم را به گذشت ومصالحه تشويق ميکنند
در بيشتر .امش را بگيردچنان کاری وعميق باشد که مظلوم حاضر به مصالحه نشود، او را به خود او ميگذارند تا انتق

 جرگه در چنين موارد دخالت ميکند و طرف را مجبور ميسازد تا به فيصله مردم گردن نهد،در غير آن از قبيله -قبايل
هدف عمدۀ از اين حل وفصل ها، آشتی طرفين واز ميان رفتن کدورت وپيش گيری ازدشمنی قومی . خارج ميگردد

 نه تنها متجاوز را مجبور ميکند تا رضائيت مظلوم را -گر نيرومندباشد ا-در بعضی احوال، جرگه يا خان. است
در [،١٨٠٨حضورالفنستون در پشاوريعنی در زمان در  .حاصل کند، بلکه جريمه ای هم برای دولت از او ميگيرد

ا بدل قطع يک دست، گوش، ي. بود) بدون جهيز٦ با جهيز و٦( زن جوان١٢ يک قتل، َبَدلغرب، پشتونهای ميان 
که بهبود آن ( جراحت زير پيشانی. بينی، شش زن، بدل شکستن دندان سه زن، بدل جراحت باالی پيشانی يک زن بود

، تعداداين َبَدلشرقی در قبايل در ميان . وجرايم کوچک با تسليم وعذرخواهی فيصله ميشود) ديک سال را در برگير
تاوان گيرنده ميتواند در صورت تمايل به . بکتر استزنان جوان کمتر ومبلغ پول بيشتر وبصورت عموم مجازات س

الفنستون علت اين رسم را در پرخرچ بودن ازدواج وسختگيريهای مالی پدر عروس . مبلغ معينی پول بگيردَبَدلبجای 
به طرف شخص مظلوم داده ميشود که البته ) بدل"(بد"ولی امروز معموًال يک دختربه عنوان ] ح١٧٢ص .می داند

  )١٧١-١٧٠الفنستون، افغانان، ص ( .بود ای چنين  دختری بسيارتحقيرآميز وهمراه باخشونت همراه خواهدزندگی بر
  :ننواتی

در موضوعات جدی، مانند قتل، مجرم غالبًا ميگريزد، اما اگر نخواهد يا نتواند که قبيله اش را ترک گويد، برآن 
 خانه يکی ازبزرگان پناه می برد وبه او متوسل ميشود تا پس به. ميشود  که تسليم مظلوم گردد واز او بخشايش جويد

برطبق سنت افغانان، پناه جو وشفاعت خواه به ندرت رانده ميشود وميزبان، خود را موظف به . به شفاعتش برخيزد
قبول توسل وشفاعت خواهی او ميداند وبا تنی چند از نام آوران قوم وسادات وماليان به اتفاق آن شخص به خانه 

اگر ستم رسيده نخواهد توسل . اکنون اينان همه پناه جو وشفاعت خواه شمرده ميشوند. ظلوم ستم رسيده می روندم
اگر اورا بيابند شخص گناهکار . وشفاعت را بپذيرد، پيش از رسيدن آنان خانه خود را ترک ميگويد ويا پنهان ميشود

ی اينک گردن من وشمشير تو، ميخواهی گردنم را بزن، کفن می پوشد وشمشيری برهنه به گردن خود می آويزد ، يعن
ن حال بزرگان وماليان با التماس از جانب مظلوم بخشايش ميطلبند و در نتيجه ستم در آ! واالزندگی را برمن ببخشای
ما ا. اين نمونًه اقوامی است که آميخته از عناصر قومی مختلف نباشد. تاوان را می پذيرد رسيده متهم را می بخشد و

ممکن است بخشهای دوگانه قبيله در يک . آت خالی نيست اگرچه اين معمولی ترين شکل جامعه است، بازهم از استثنا
  . شان مشترک ورفتار شان واقعًا مانند يک بخش استن با آنکه هريک رئيسی دارند، جرگۀآنا. روستا زندگی کنند

آنان در جرگه جايی ندارند،اما . ند وهمسايه خوانده ميشوند نيستپشتوندر ميان قبايل مردمانی هم زندگی ميکنند که 
آن زندگی ميکنندحافظ منافع شان است، نيزافرادی که با آنان ارتباط دارند، از حقوق ومنافعشان دفاع  بخشی که با

. فروتر ازفرد اصلی قبيله است» همسايه«عمل افتخار آميزی است و در نتيجه مقام» همسايه«حمايت . ميکنند
  )١٧٤،ص  اثرهمان. (صورت عموم شمار همسايه گان کمتر از افراد قبيله است که عمومًا زمين ندارندب

  : شورای قضائیجرگه به مثابۀ يک
به هرکس حق می دهد تا صدمه ای که به او رسيده، جبران کند و انتقام يا بدل خود را از کسی که اين » پشتون ولی«

 هرکس پيوستگی دارد، ونهانکاری  غيرتتثبيت حق به عزت وشرف وقبايل  نظردر.رسانده بگيرد صدمه را به او
  .ی دهداهوگچنين حقی درآن جای ندارد، مگر آنکه جرگه به نادرستی 

حتی اشخاص با تجربه از طبقات پائين تر نيز درجرگه .  بزرگان وماليان قبايل است متشکل از خانان، ملکان وجرگه
يا کلی (قضايای جزئی در جرگۀ قريه. انجام ميگيرد» جرگه«کمات جزائی در برابر تمام محا. شرکت کرده ميتوانند

اما فيصله رخداد های مهمتر در اولسهای منظم، برحسب اهميت به جرگۀ . يا در محل حادثه حل وفصل ميشود) جرگه
  .خانها وبزرگان قوم ارجاع ميشود، اما بخشهای غير تابع مستقًال عمل ميکنند

ًال يک رئيس محلی تشکيل ميدهد، اما در بيشتر قبايل هرکس که عضوجرگه باشد، ميتواند جرگه را جرگه را معمو
پس از گردهمائی اعضا، رئيس . کسانی که درجرگه حاضر نگردند مکلف به پرداخت جريمه ميگردند. تشکيل بدهد

 را به ) فولکلوريکبيت(يک لندی جرگه پس از دعای مختصری توسط مال ويا در صورت عدم حضور مال،خود 
همه امور از جانب خداست، ولی برای بنده هم اجازه فکر ومشورت « :زبان پشتو ميخواند که مفهوم آن چنين است

  ».داده است
 سپس ماجرای مدعی شنيده ميشود واگر دفاع متهم مغايرآن باشد، شاهدان فرا خوانده ميشوند ومی پرسند تا حقايق 

 داليلی برای حقانيت خويش داشت، جرگه  نپذيرفت و اگرمتهم حقايق را،يشتر معمول استچنانکه ب. کامًال آشکار شود



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
4

 بجز در .برای هر ُجرم جزائی معين است. ردبررسی ميکند و فيصله مناسب در مورد به عمل می آو موضوع را
مراسم . ی همراه است اين ماجرا پيوسته با تسليم و پوزش خواهن که جرگه مجازات را تعيين ميکند،ميان بردرانيا

همه ميدانند که اين کار بايد براساس توافق جرگه . برگزار ميشودجرگه در برابر » بدل«تسليم متهم به مدعی وانتخاب 
» سالم عليکم«سپس طرفين با درود وسالم  وگفتن. مدعی آنچه را که جرگه تعيين ميکند بايد بپذيرد. صورت گيرد

مهمانی همديگرمی روند و در بسياری از قبايل به اين صورت آشتی وصلحی ودست دادن وبوسيدن دست مدعی به 
اگر متهم حاضر به شرکت دراين جرگه نشود، در برخی از قبايل فيصله يکطرفه در غياب او . بادوام حکمفرما ميشود

ردازند ودارائيش در برخی ديگر از قبايل يا مجرم را به جرگه ميکشانند، يا ماليان به سرزنش او می پ. صادر ميشود
همين رفتار در برابر هرکس که از فيصله جرگه سرپيچی کند، . تبعيد ميکنند) قبيله(از اولس  تاراج وخودش را را

.  مدعی را به تحصيل آن مختار ميسازد،جرگه معموال در صورت امتناع متهم از پرداخت تاوان معين. عملی ميشود
 .لبًا مدعی را تشويق ميکند تا مقداری از آن را تخفيف دهد و ببخشدجرگه پس از تعيين غرامت در سطح باال، غا

ی و قضاوت وضعيت که جرگه ها بيشتر از بررسی ُجرم متهم به تحقيق و داورالفنستون با شگفتی دريافته است 
 ديده ند که متهم درآن مرتکب جرم شده است، ونيز در مورد تاوانی که بايد متهم به جانب ستموشرايطی می پرداخت

  .ندبپردازد، به قضاوت می پرداخت
در بيشتر موارد اين جرگه ها بيطرفی نسبی . در ُکل،جرگه های قضائی سازمان های مفيد اند: الفنستون ميگويد

رارعايت ميکنند، هرچند نميتوانند از تاثير دوستی ها ودشمنی ها دور بمانند وحتی ممکن است گاهی واسطه ورشوه 
طبيعتًا شايد کسانی مباحثات اين جرگه ها را پرآشوب و نامنظم پندارند، اما من دريافته ام که . دهم درآن ها راه ياب

  .هميشه چنين نيست و در برخی از قبايل اين جرگه ها بسيار منظم و موقرند و مورد پذيرش مردم خويش اند
ايت قانون توسط مردم بی اثر گاهی اين جرگه ها، با قدرت فوق العادۀ خان، غير ضروری وگاهی هم باعدم رع 

با وجود اين نيرومندترين خان هم وقتی موضوع مهمی را روی دست دارد، از مطرح شدن آن در جرگه . ميگردند
خوشحال ميگردد و در ميان درانيان که رئيس قبيله به صالحيت تفويض شده از جانب شاه وبا حمايت او عمل ميکند، 

لحت ومشورت جرگه باشد، اين مالحظه در تمام موضوعات ونيز در بحث  بازهم ترجيح ميدهد که کارش با مص
 به جرگه محول - درجايی که جرگه رواج کامل هم دارند-همه دعوا ها .وبررسی مجازات جرايم رعايت ميشود

که ( بزرگان وتوانمندان. نۀ ضعف وگرفتن حق به زور دليل عزت وحميت استشکايت بردن به جرگه نشا. نميشود
، پيوسته ترجيح ميدهند که در صورت برابری خسارت طرفين، باهم آشتی کنند وبا )اوندان بيشتری دارندخويش

 که به جرگه شکايت -اين روش تا وقتی اعمال ميگردد که جانب مظلوم. مراجعه به جرگه، خود را سبک نسازند
  . حاضر به آشتی نشود-برده

برخی وقتی مداخله ميکنند که هردو طرف . نند مداخله نميکننددر برخی از قبايل جرگه ها تاشکايتی دريافت نک
در بعضی قبايل هنگامی که رئيس قبيله از يک خالف کاری مهم آگاه ميشود، . حاضر به پذيرش فيصله جرگه باشند

  ) ١٧٣-١٧٢افغانان،ترجمه آصف فکرت ، ص الفنستون،( .د همآئی فراميخواندجرگه را به گر
پشتونها را با نرمش وصلح خواهی ودادن خلعت . کی ديگر از خصوصيات پشتونها است نيز يعدم تسليم پذيری

مثال . وجايگيرميتوان بخود فادار نمود، اما بازور واعمال خشونت نا ممکن است آنان را به تسليمی واردار کرد
م در درۀ ١۵٨۶/هجری ١٠٨٣محرم سال ٢تاريخی اين ادعا برخورد غرور آميز محمدامين حاکم مغولی کابل در

خيبر است که باو جود داشتن يکصد وچهل هزار قشون از طرف اقوام افريدی ومومند وشينواری بشدت شکسته شد 
  )٢٣-١٧رسالۀ ايمل خان، ص: ديده شود.( وناچار به فرار گرديد

اهی خلقی بودن درچجرم ند که مجاهدين  در موسی قلعۀ هلمند معلمی را به کردشاهدان عينی روايت برای من 
 ،اگر ميخواهی از سنگسار نجات يابیبه معلم گفته شد ، چاه را دوباره از سنگ وخاک پرکنندخواستند  انداختند ومی

کلمه  با زور هرگزاگر سنگسار هم شوم: ، ومعلم جواب داده بود واز خلقی بودن خود توبه کنکلمه ات رابخوان
 . حاضر نگرديدگفتن کلمه  با زور  بهولی اوشد ز سنگ پر او آنقدر سنگ زدند تا چاه ابرسرنخواهم گفت وبدينسان 

حال با اين خصوصيات نمی دانم امريکائيها ميدانند که پشتونها دارای چه مشخصات اجتماعی اند وهرگز با مباردمان 
   .وادار کنند، ولو که آنها رانابود هم بکنندنميتوانند آنان را به تسليمی 
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