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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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وطندوست

مشترکات پشتونوالی
پشتونوالی یا قوانین نانوشته ای پشتون ها که قدامت آن تا قبل از اسالم میرسد ،محتوی ارزش
هایست ،که نتنها برای پشتون ها مهم است ،بلکه بین تمام اقوام غیر پشتون افغانستان و بعضا ّ حتی
بین تمام انسانها در سراسر جهان مروج است .متأسفانه درین اواخر عناصر وابسته به کشور ایران
این ارزش ها را بدوی ،عقبگرا یا قرون اوسطائی می نامند و جهت پروپاگند علیه اقوام پشتون
استفاده می کنند .در پائین تعدا ِد ازمشترکات ارزش های مثبت و منفی پشتونوالی را بین تمام اقوم
افغانستان نام میگیرم.
ارزش های مثبت پشتونوالی که بین تمام اقوام افغانستان مروج و برای غیر پشتون ها نیز از اهمیت
بسزأ برخوردار است.
ملمستیا = مهمان نوازی:
ارزشی که تمام مردم افغانستان به آن شهرت جهانی دارد و تنها مختص پشتونوالی نیست .
پناه = اعطای پناهندگی:
هیچ یک از اقوام افغانستان کسی را که به خانۀ او پناه ببرد ،از خانۀ خود بیرون نمیراند ،حتی در
سطح حکومت ها به پناهندگان سیاسی و مهاجرین بیگانه سرپناه و اجازۀ اقامت در کشور ما داده شده
است .
عذر ،بخشیدن گناه کسی:
ننواتی = بخششُ ،
عفؤ و بخشش یکی از ازرش هایست که در صورت عذر خواهی شخص مجرم ،در اکثر کشیدگی
های فامیلی یا قومی سبب عفؤ طرف مقابل میشود .این ارزش تنها مختص به پشتونوالی نیست.
بدرقه = داشتن محافظ برای مهمان:
هیچ یک از اقوام افغانستان حاضر نیست ،که مهمان خود را بدون همراهی و بدقه در شب تاریک
روانۀ سحرا کند ،بلکه اورا تا منزل مقصود یا الاقل تا جای امن همراهی می کند.
شریکی = برابری ،مساوات:
ارزشیست که نتنها تمام اقوام افغانستان بلکه مردم دنیا نیز به آن عقیده دارند.
معرکه = نشست کوچک برای مشورت:
همه اقوام افغانستان مائل اند که در قدم اول دعوا ها ،خصومت های شخصی و جنجال های مدنی
شانرا با میانجیگری بزرگان و اشخاص با رسوخ و مذهبی منطقۀ شان حل وفصل نمایند.
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جرگه = مجلس بزرگ ( شورا) برای حل مشکالت:
ارزشی که حتی در قانون اساسی افغانستان درج است و همه اقوام کشور به آن اهمیت قایل اند و در
آن سهم میگیرند.
زار = حق مالکیت:
ارزشی که نتنها در قانون مدنی افغانستان درج است ،بلکه حتی یکی از قوانین مدنی در کشور های
غربی نیز به شمار میرود.
توره = مردانگی در نبرد:
ُ
مردان هیچ یک از اقوام افغانستان شکست را در نبرد نمی پزیرند ،ولو به قیمت جان شان تمام شود.
ناموس= پرده ،شرم ،حراست از ِحرم:
ارزشی که نزد تمام اقوام افغانستان در صدر ارزش ها قرار دارد .تنها خاصۀ پشتونوالی نیست.
خپلواکی = استقالل:
شعار یا مرگ یا آزادی ،در نبرد علیۀ تجاوز بریتاینای کبیر یا علیۀ شوروی سابق ،یکی از ارزش
های عمدۀ مردم ما بود .این ارزش مشترک بین تمام اقوام از اهمیت بسزای برخوردار است.
استقامت = پایداری:
یکی از ارزش هایست خاصۀ تمام اقوام کشور ما ،که می توانند تحت سخت ترین شرایط استقامت
کنند.
پور = جبران خسارت:
جبران خسارت ،که در قانون پشتونوالی قبل از اسالم تا حال حائز اهمیت بوده است ،نتنها در بین
تمام اقوام افغانستان بلکه در سراسر جهان ارزشی ست ،شناخته شده.
ننگ = افتضاح ،بی آبروئی ،شرمساری ،عار:
یکی دیگر از ارزش های مشترک پشتونوالیست ،که نتنها برای پشتون ها حائز اهمت است ،بلکه هیچ
یک از اقوام افغانستان حاضر به پزیرفتن ننگ یا افتضاح نیستند.
ارزش های منفی پشنوالی که بین اقوام غیرپشتون نیز مروج است
متأسفانه در اکثر پروپاگند ها علیۀ اقوام پشتون فقط همین سه ارزش منفی ذیل برجسته ساخته می
شود در حالیکه همین سه ارزش نیز بین اقوام غیر پشتون مروج است .
بَ َدل = کین خواهی جهت جبران خسارت:
این ارزش در شکل افراطی آن همان قانون قصاص است که هنوز هم نتنها بین تمام اقوام غیر پشتون
بلکه حتی در بعضی کشور های غربی نیزاز آن استفاده می شود.
سواره = اجبار دختران به ازدواج برای حل دعوا ها ،که بَ َدل نیز در همین جا به کار برده میشود:
این ارزش غیر انسانی در بسا فامیل های غیرپشتون نیز موجود است .جهت حل نزاعِ بین قامیل ها
یا جبران خسارت ،دختران خانواده به ازدواج اجباری در فامیل های متخاصم مجبور ساخته می
شوند .به تعداد این رسم شنیع به علت نابسمانی های سیاسی و جنگ ها افزوده شده است.
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ولور = طویانه ،شیربها:
َ
در واقعیت خرید و فروش زنان که متأسفانه بین تمام اقوام افغانستان مروج است .
تصحیح یا افزودن ارزش های پشتونوالی اگر از قلم باز مانده باشند ،خواهش نویسنده ست.
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