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یونس نگاه

حکومتداری طالبان
در مقایسه با حکومتداری احمدشاه ابدالی
میر غالم محمد غبار در جلد اول افغانستان در مسیر تاریخ نوشته است که در دولت های اسالمی قبل از استعمار
قومگرایی در حکومتداری مثل امروز رایج نبود{ .غبار ،جلد اول ،صفحه .}359
او حکومت احمدشاه ابدالی را مثال آورده و نوشته است ،با آنکه احمدشاه از تعصب مذهبی و قومی بری نبود و قبیلهٔ
خود را با نام اعزازی درانی بر دیگران برتری داده بود ،اما در حکومتاش حقوق اقوام و مذاهب گوناگون را احترام
میگذاشت و ساکنان مناطق مختلف ،پیروان ادیان و مذاهب گوناگون در اداره شریک بودند .او با این روشاش شهر ٔه
زمان شد و حاکمیتاش از دریای آمو تا بحر هند توسعه یافت.
غبار والیان احمدشاه را نام گرفته که در بین شان فقط یکتن هملقب احمدشاه (ابدالی) دیده میشود (ترتیب نامها از
غبار است):
 . 1درویش علیخان هزاره ،هرات
. 2عباسقلی خان بیات ،نیشاپور
. 3اشرف خان غلجایی ،قالت
. 4دوست محمدخان کاکر ،شکارپور
 .5شهرخ افشار ،مشهد
. 6خواجه عبدهللا خواجهزاده ،کشمیر
. 7امیرسنگه سیکه ،پتیاله
. 8نصیرخان بلوچ ،بلوچستان
. 9زینخان مهمند ،پنجاب
. 1۰نورمحمد شهنوازخان سندی ،سند
. 11موسیخان ،دیره اسماعیل خان
. 12شجاع خان ابدالی ،ملتان
احمدشاه کار را به اهلاش میسپرد و خویشاونداناش را به چوکیهای مسلکی مقرر نمیکرد .رئیس داراالنشایش
میرزا هادیخان قزلباش بود ،وزیر مالیه یا مستوفی دیوان اعلیاش میرزا علیرضاخان قزلباش بود ،رئیس بانک
مرکزی یا خزانهدار کلاش یکنفر هندی بهنام یوسفعلی ملقب به التفات خان بود.
در ادار ٔه طالبان هرجا سربزنی یک حقانی خوابیده یا نشسته است .اگر روش طالبان اسالمی ،پشتونی و افغانی است
از احمدشاه چه بود؟
غبار نوشته است که احمدشاه رفتار طالبانی قطع دست و پای را منع کرده بود .احمدشاه زندگی ساده داشت و با مردم
با پیشانی باز سخن میگفت .از همین خاطر مردم او را پدر میخواندند و هر وقت الزم میشد برایش عسکر ،اسپ
و آذوقه ارسال میکردند .احمدشاه از مردم نمیخواست که برای نان بغاری بکشند.
طالبان عارضهٔ تهاجم استعمارگران و روسیاهی عقبماندگیهای مردم افغانستان و پاکستان اند.
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