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زي "ست كه فقط با بر شمردن ا قبیلویتفكر  ۀشود، مقول كه بهانه براي تاختن به پشتون ها مي موضوعاتییكي از 

اخت از ون شنند و بدراانگشت میگذ خاصبه صورت این تفكر را به ، در میان شاخه هاي پشتون ها "یل هاخ"و  "ها

 همه هیاهواما با این  قرار مي دهند. پشتونتاكي و بي حرمتي در برابر قوم ه، فصلي براي ویماهیت تفكر قبیل

 بیلویقچه را تاكنون به عنوان تفكر  آن نشاني اي وجود دارد تا تعریفي از این تفكر دهد؟ آیا ، ویپیرامون تفكر قبیل

كرات فاعمال و ت ۀست كه نمونا، راستي و بنیادگراي افراطي عبارت از كردار و پندار چند چپي ند،بر ما بهتان بسته ا

 . طرز تفكر چند آدم و آدمك استپشتوانه نمي دهد و فقط بازتاب  ،آنان در هیچ كجاي فرهنگ ما

 

 دهم. یحست، توضاآن كه همانا محیط روستایي هاي را با توجه به خاستگاه  قبیلویتفكر  ۀكنم مقول، كوشش میاین مقالهدر

دل از ما پیشرفت نمونۀ، تنها روستایيت و مي دانیم كه ، اكثریت افغانان را در روستا ها جا داده اسافغانستان ۀجامع

شود و با عادت  مسكن گزین مي دارایي هاي حیواني و انساني خویشكوچي گري ست؛ یعني روستا نشین با همان 

زندگی خاكي نشود. ۀ، خودش را آموزش مي دهد تا دیگر باره درگیر طي طریق كرگرماي فصل ها ما وبر سر

افغان از تمامي اقوام افغانستان كه اكثریت مردم افغانستان را مي سازند، پس از رسیدن به مقام روستایي  روستاییان

كوچي اش ناگزیر بود در ۀي اي نبود كه در گذشتستدیگري مي یابد كه تنها حفاظت از دارایي ها و هۀگري، مشغل

، او را در گرو همان ندش را حتمي مي نمودمعیشتمین أتها براي مواظبت كند. اسكان او كه نیاز از آن هاهمه حال، 

د، ناوی نزدیکترین مردمان  نزدیك ي ازدگخانواو بد،  خوب، نزدیكاني كه در امور گاني اش یا زمینزند تأميننابع م

 نبه وجود مي آید كه مردماني از قرابت خو حصار قلعه ها همانندجا مي بینیم كه محیطي  ایندر قرار مي دهد و 
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شود، اگر از پشتون ها باشند  مي تأمينگاني و بقاي شان از این رهگذر زندآورد و این مردم كه شریكي را گرد مي 

 ، محافظهقلعه، ده و روستامردمان بیرون از محیط   ه شدت در برابرگان، بهزارو یا تاجیكان و یا هم از اوزبیكان و 

ولیت در ؤمسكه تهدید هاي بسیار كالن رونما نباشد، آنان را از حس  ی، در جایشوند و شدت این حساسیت كار مي

  ، محروم مي كند.قلعه یي آنانز محیط خون شریكي و برابر افراد بیرون ا

تان را صرف با آورن و ردیف كردن قبایل پشتون كه ساختار مشابه آنان را تركان و ده ها قوم در افغانس قبیلویتفكر 

ن، آنا ۀدر كنار مكدر نمودن چهر د، منحصر به پشتون ها كرده اند تادیگر همانند پشه ییان و نورستانیان نیز دارن

در واقع، چنانچه حقیقت وجود و تفكر انساني، ریف كنند؛ اما اسالمي آنان را نیز تح تمایالتني و فرهنگ هاي انسا

پشتون ۀ، جامعشودشود كه اندیشه در میزان داوري عام قرار گیرد و كردارش مسبب خیر و شر  زماني برجسته مي

دین مطرح باشد و رعایت حرام و  ۀلأمسهاي افغانستان باوجود تعدد و كثرتي كه براي نام ها دارند، در جایي كه 

خداوند مقرر كرده است، موضع قومي را فراموش مي كنند و در جایي كه ارزش هاي انساني آنان، آنان حاللي كه 

 ایلتم، به كنار رفته اند. این كه چه عوامل دیگر در د، نیز از تفكر قومينرا قناعت داده است تا یاور دیگران باش

سقوط در شوونیسم، قضاوت را كنار مي گذارم و مردم ما به ارزش هاي دیني و انساني نقش دارند، براي پرهیز از 

اي سازند، مثال ه ، محدوده ميیرامون تفكر قبیله براي پشتون هاچه پ عد دیگر قضیه مي پردازم كه برخالف آنبه ب  

 و اگر از مثال هاي ، جوامع غیر پشتوني را دربر می گیرد، خیلي شدید و حادیي د كه تفكر قبیلهنزیادي وجود دار

 -ستان، اقلیت هاي افغانو روي چه دالیلي ال كه چراؤساین ي و آسیاي میانه یي آن بگذریم، دریافت پاسخ به فارسیست

مایت هاي منطقه یي و فرامنطقه عظیم كمك ها و حۀقابل مالحظه مي آیند، با پشتوانۀكه در زمر یآن گروه های خاصتا  

اتحادي به وجود آورند كه در هنگام موضع گیري قومي، آنان را ، حتي قادر نشدند در میان مردمان خودشان نیز یي

برابر براي خواب ها و خیال هاي شماري پشتون ستیز كه همواره آرزوي ایجاد اتحاد واحد اقوام غیر پشتون در 

ار هم نان در كگي بخش بزرگ اقوام افغانست، افتیدچون خلط قومياگر بخشي از پاسخ ها عواملي  پشتون ها را دارند،

ا هكه گرایش است ، باور بر ارزش هاي دیني قوم محور تمایالت، احتراز از جغرافیاي افغانستان و تقریبا  در تمام

 یلویقبتفكر  ۀست بر مسالا ییترین تامل ها یكي از مهم ،عوامل مدیریتي و بازدارندهسایر د و نقومي را نفي مي ك

بود تضمین ن درگاني روستایي آنان، به خوبي آگاه شدیم زندت كه با ترسیمي از مردمان اكثرا  روستانشین افغانستان اس

 مرز هاي منافع خاص بیرون گاني اي كهزندگاني قلعه یي و عدم قناعت براي پذیرش زندمحكم براي تداخل بیرون از 

افیاي جهان سوم، نمونه هاي تمامي جوامعي كرده است كه در جغرمخصوص را  قبیلویاز قعله ها را مي شكند، تفكر 

 د. نبرتر و كم تر نیز دار

به درستي سند شد  ناشي از بحران ها و حاكمیت هاي غیر مشروع كه از زمان كودتاي هفت ثور آغاز یافت،ۀتجرب

ان یگونه مردماني از یك قوم و یك منطقه را در مشتون، اوزبیك، تاجیك و دیگران، چه حاكم بر یك پ قبیلویكه تفكر 

هر هاي ، هركدام با م  بود و شگف تر این كه این مردمان جا داده و راستي و اسالمیستچپي  ،ده ها جناح و حزب

اني و جنگجوی گان افراد، نمایندخویشمیان قلعه هاي ، در قریه ها و روستا هاي خویش و اگر بگویم در چپي و راستي

واهد بود. این ، فقط مدعا نخمی شوند قبیلویشترینه تبلور تفكر بی ،تا احزاب تنظیميبودند كه از شاخه هاي كمونیستي 

همه رقیبان تنظیمي و حزبي كه در نقد آگاهي افراد درگیر در احزاب افغانستان، پایین تر از بي سواد اند، چه انگیزه 

د؟ پاسخ روشن است: كوچك كنني خویش اي داشته اند تا میدان هاي جنگ افغانستان را در سطح دهكده ها و روستا ها

 محور.  وستاو رهمان تفكر قلعه داد؛ انگیزه می و حفظ هستي شان تأمینترین منابع  را براي مهمآنان كه آنان قبیلویتفكر 
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 را به دور از قبیلوینگارش اختیار كرده ام، ایجاب مي كند  تفكر این چه آوردم با رویكردي كه براي  تفصیل آن

كه فاكت ها و عطف هاسازي  و مستند جست و جو و تحقیقد با نكن قلمداد ميتمامي منفي ها را ذهنیت هاي قومي كه 

 پي گیري كنند و در این ، حداقل از آدرس هاي گونه گونهاتوجه اش را در اختیار همه قرار دادم تا با تمركز بر آن 

، دنپیش از آن كه معرف طرزي از تفكر باش، هاي پشتوني مانند زي ها و خیل هاجا یادآوري مي كنم پسوند هاي نام 

 ۀ، رنگ پشتوني مي بخشند و فقط بخشي از كلمه ها در مقولزبان پشتو ۀكاربرد ادبیاتي دارند و تمام نام ها را در حوز

ون روستایي پشت ۀشود و جامع نمي «خاص» قبیلوینام ها و صفت هایند. با برشمردن فالن زي و فالن خیل، تفكر 

 ند. ا قبیلوی، همه قرباني تفكر غیر پشتون ها ۀهمجمع  ،ها
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