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 باشد ینم نین آناللزوماً نظر افغان جرم سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
 ۰۴/۰۶/۲۰۱۸                                                      وطندوست

 یمشترکات پشتونوال
 

ارزش  یمحتو رسد،یپشتون ها که قدامت آن تا قبل از اسالم م ینانوشته ا نیقوان  ای یپشتونوال
 یپشتون افغانستان و بعضاّ حت ریتمام اقوام غ نیپشتون ها مهم است، بلکه ب یکه نتنها برا ست،یها
 رانیا کشورصر وابسته به اواخر عنا نیتمام انسانها در سراسر جهان  مروج است. متأسفانه در نیب
اقوام پشتون  هینامند و جهت پروپاگند عل یم یقرون اوسطائ ایعقبگرا  ،یارزش ها را  بدو نیا

تمام اقوم  نیرا  ب یپشتونوال یمثبت و منف یتعداِد ازمشترکات ارزش ها نیکنند. در پائ یاستفاده م
 .رمیگیافغانستان نام م

 تیاز اهم زیپشتون ها ن ریغ یتمام اقوام افغانستان مروج و برا نیکه ب یمثبت پشتونوال یها ارزش
 .بسزأ برخوردار است

 
 :  ی= مهمان نواز ایملمست
  .ستین ید و تنها مختص پشتونوالدار یکه تمام مردم افغانستان به آن شهرت جهان یارزش

 
 : یپناهندگ ی= اعطا پناه
در  یحت راند،ینم رونیخود ب ۀاو پناه ببرد، از خان ۀرا که به خان یاز اقوام افغانستان کس کی چیه
اقامت در کشور ما داده شده  ۀسرپناه و اجاز گانهیب نیمهاجر و یاسیطح حکومت ها به پناهندگان سس

  .است
 

 :     یگناه کس دنی= بخشش، ُعذر، بخش یننوات
 یدگیشخص مجرم، در اکثر کش یکه در صورت عذر خواه ستیاز ازرش ها یکیعفؤ و بخشش 

 .ستین یبه  پشتونوال صارزش تنها مخت نی. اشودیسبب عفؤ طرف مقابل م یقوم ای یلیفام یها
 

 مهمان:     ی= داشتن محافظ برا بدرقه
 کیو بدقه در شب تار  یکه مهمان خود را بدون همراه ست،یاز اقوام افغانستان حاضر ن کی چیه

 .کند یم یامن همراه یتا جا  لالاق ایسحرا کند، بلکه اورا تا منزل مقصود  ۀروان
 

 مساوات:    ،ی= برابر یکیشر
 .دارند دهیبه آن عق  زین ایکه نتنها تمام  اقوام افغانستان بلکه مردم دن ستیارزش

 
 مشورت:     ی= نشست کوچک برا معرکه

 یمدن یو جنجال ها یشخص یهمه اقوام افغانستان مائل اند که در قدم اول دعوا ها، خصومت ها
 .ندیشان حل وفصل نما  ۀمنطق یبزرگان و اشخاص با رسوخ و مذهب یگریانجیشانرا با م
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 حل مشکالت:     ی= مجلس بزرگ ) شورا( برا جرگه
اند و در  لیقا تیافغانستان درج است و همه اقوام کشور به آن اهم یدر قانون اساس یکه حت یارزش

 .رندیگیآن سهم م
 

 : تی= حق مالک زار
 یدر کشور ها  یمدن نیاز قوان یکی یافغانستان درج است، بلکه حت یکه نتنها در قانون مدن یارزش
 .رودیبه شمار م زین  یغرب

 
 در نبرد:    ی= مردانگ تُوره

 .جان شان تمام شود متیولو به ق رند،یپز یاز اقوام افغانستان شکست را در نبرد نم کی چیمردان ه
 

 =  پرده، شرم، حراست از ِحرم:   ناموس
 .ستین یپشتونوال  ۀکه نزد تمام اقوام افغانستان در صدر ارزش ها قرار دارد. تنها خاص یارزش

 
 = استقالل:  یخپلواک
از ارزش  یکیسابق،  یشورو یۀعل ای ریکب ینایتایتجاوز بر یۀدر نبرد عل ،یآزاد ایمرگ  ایشعار 

 .برخوردار است یبسزا تیتمام اقوام از اهم نیارزش مشترک ب نیمردم ما بود. ا ۀعمد یها
 

 :       یداری= پا استقامت
استقامت  طیشرا نیتوانند تحت سخت تر یتمام اقوام کشور ما، که م ۀخاص ستیاز ارزش ها یکی

 .کنند
 

 = جبران خسارت:      پور
 نیبوده است، نتنها در ب تیقبل از اسالم تا حال حائز اهم یجبران خسارت، که در قانون پشتونوال

 .ست، شناخته شده یتمام اقوام افغانستان بلکه در سراسر جهان ارزش
 

 عار:      ،یشرمسار ،یآبروئ ی= افتضاح، ب ننگ
 چیپشتون ها حائز اهمت است، بلکه ه یکه نتنها برا ست،یمشترک پشتونوال یاز ارزش ها گرید یکی
 .ستندین حافتضا ایننگ  رفتنیاز اقوام افغانستان حاضر به پز کی

 مروج است زین رپشتونیاقوام غ نیکه ب یپشنوال یمنف یها ارزش
 یبرجسته ساخته م لیذ یسه ارزش منف نیاقوام پشتون فقط هم یۀدر اکثر پروپاگند ها عل متأسفانه

  .پشتون مروج است ریاقوام غ نیب زیسه ارزش ن نیهم کهیشود در حال
 

 جهت جبران خسارت: یخواه نی= ک بََدل
پشتون  ریتمام اقوام غ نیآن همان قانون قصاص است که هنوز هم نتنها ب یارزش در شکل افراط نیا

 .شود یم ادهآن استف زازین  یغرب یکشور ها یدر بعض یبلکه حت
 

 : شودیجا به کار برده م نیدر هم زیحل دعوا ها، که بََدل ن ی= اجبار دختران به ازدواج برا سواره
ها   لیقام نیموجود است. جهت حل نزاعِ ب زین رپشتونیغ یها لیدر بسا فام یانسان ریارزش غ نیا
 یمجبور ساخته م ممتخاص یها لیدر فام یجبران خسارت، دختران خانواده  به ازدواج اجبار ای

 .و جنگ ها افزوده شده است یاسیس یها یبه علت نابسمان عیرسم شن نیشوند. به تعداد ا
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 : ربهایش  انه،ی= طو  ولَور

  .تمام اقوام افغانستان مروج است نیو فروش زنان که متأسفانه ب دیخر تیدر واقع

 ست. سندهیاگر از قلم باز مانده باشند، خواهش نو یپشتونوال یافزودن ارزش ها ای حیتصح
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