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 جوامع مخصوص ؛تفكر قبيله يي
 فقط به ما نمي چسپد! ،روستايي ست

 
 

ل یشود، مقوله ي تفكر قبیله یي ست كه فقط با بر شمردن زي ها و خ كه بهانه براي تاختن به پشتون ها مي ییكي از سوژه های
، فصاالي براي ون شااناخت از ماهیت تفكر قبیله یيكرده اند و بدما  مخصااو ، این تفكر را ها در میان شاااخه هاي پشااتون ها

نشاااني اي ودود دارد تا آیا ، همه هیاهو پیرامون تفكر قبیله یيتاكي و بي حرمتي در برابر قوم ما قرار مي دهند. و اما با این ه
، يعبارت از كردار و پندار چند چپ ند،چه را تاكنون به عنوان تفكر قبیله یي بر ما بهتان بسااااااته ا تعریفي از این تفكر دهد؟ آن

پشااتوانه نمي دهد و فقط بازتا   ،فكرات آنان در هیچ كداي فرهنگ ماراسااتي و بنیاداراي افراطي ساات كه نمونه ي اعمال و ت
 . طرز تفكر چند آدم و آدمك است

آن كه همانا محیط روساااتایي سااات، تو ااای  تفكر قبیله یي را با توده به خاسااات اه هاي ی ، كوشاااي مي كنم مقوله در این مقاله
 دهم.

، تنها مدلي دلوتر از مدل ت و مي دانیم كه زنده اي روسااتایي، اكثریت افغانان را در روسااتا ها دا داده اساادامعه ي افغانسااتان
 ا ومشود و با عادت بر سر مسكن ازین مي دارایي هاي حیواني و انساني خویيكوچي اري ست؛ یعني روستا نشین با همان 

، خودي را آموزي مي دهد تا دی ر باره درایر طي طریق كره ي خاكي نشااود. زنده اي روسااتاییان افغان از ارماي فصاال ها
تمامي اقوام افغانسااتان كه اكثریت مردم افغانسااتان را مي سااازند، پس از رساایدن به مقام روسااتایي اري، مشااغله ي دی ري مي 

مواظبت كند.  ي اي نبود كه در اذشته ي كوچي اي ناازیر بود در همه حال، از آن هاستیابد كه تنها حفاظت از دارایي ها و ه
، نابع تامین زنده ااني اي یا زمین، او را در ارو همان منداسااااااكان او كه نیاز ها براي تامین معیشاااااات اي را حتمي مي نمود

دا مي بینیم كه محیطي  ایندر د، قرار مي دهد و ترین مردمان دور اوین نزدیكاني كه در امور خوي و بد، خانواري از نزدیك
شاااریكي را ارد مي آورد و این مردم كه زنده ااني و بقاي  نبه ودود مي آید كه مردماني از قرابت خو حصاااار قلعه ها همانند

شند و یا تادیكان و یا هم از اوزبیكان و هزاره اان، ب شان از این ره ذر تامین مي  ه شدت در برابرشود، اار از پشتون ها با
كه تهدید هاي بسایار كنن  ی، در دایشاوند و شادت این حسااسایت ، محافظه كار ميقلعه، ده و روساتامردمان بیرون از محیط  

 ، محروم مي كند. قلعه یي آنانز محیط خون شریكي ورونما نباشد، آنان را از حس مسوولیت در برابر افراد بیرون ا
س ساختار مشابه آنان را تركان و ده ها قوم دی ر دتان را صرف با آورتفكر قبیله یي در افغان شتون كه  ن و ردیف كردن قبایل پ

در كنار مكدر نمودن چهره ي آنان، فرهنگ هاي  د، منحصااار به پشاااتون ها كرده اند تاهمانند پشاااه ییان و نورساااتانیان نیز دارن
 در واقع، چنانچه حقیقت ودود و تفكر انساااني، زماني بردسااته ميریف كنند؛ اما اساانمي آنان را نیز تحهای ني و ارایي انسااا

، دامعه ي پشااتون هاي افغانسااتان باودود شااودشااود كه اندیشااه در میزان داوري عام قرار ایرد و كرداري مسااب  خیر و شاار 
خداوند مقرر كرده تعدد و كثرتي كه براي نام ها دارند، در دایي كه مساااااااله ي دین مطر  باشااااااد و رعایت حرام و حنلي كه 

اساااات، مو ااااع قومي را فراموي مي كنند و در دایي كه ارزي هاي انساااااني آنان، آنان را قناعت داده اساااات تا یاور دی ران 
، به كنار رفته اند. این كه چه عوامل دی ر در ارایي مردم ما به ارزي هاي دیني و انساااااااني نقي د، نیز از تفكر قومينباشاااااا
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چه  عد دی ر ق ااایه مي پردازم كه برخنف آنساااقوط در شاااوونیسااام، ق ااااوت را كنار مي اذارم و به ب  دارند، براي پرهیز از 
 ،، خیلي شاااادید و حادیي د كه تفكر قبیلهنسااااازند، مثال هاي زیادي ودود دار ، محدوده ميیرامون تفكر قبیله براي پشااااتون هاپ

سیاي میانه یي آن ب ذریم، دریافت پاسخ به و اار از مثال هاي فارسیست دوامع غیر پشتوني را دربر می ایرد ین سوال اي و آ
كه در زمره ي قابل منحظه مي آیند، با پشااتوانه  یآن اروه های خصااو به  -، اقلیت هاي افغانسااتانكه چرا و روي چه دالیلي
اتحادي به ودود ، حتي قادر نشااااااادند در میان مردمان خودشاااااااان نیز مایت هاي منطقه یي و فرامنطقه یيي عظیم كمك ها و ح

آورند كه در هن ام مو اااع ایري قومي، آنان را براي خوا  ها و خیال هاي شاااماري پشاااتون ساااتیز كه همواره آرزوي ایداد 
اار بخشاااي از پاساااخ ها عواملي چون خلط قومي، افتیده اي بخي  برابر پشاااتون ها را دارند،اتحاد واحد اقوام غیر پشاااتون در 

، باور بر ارزي ، احتراز از ارایي هاي قوم محوردغرافیاي افغانساااااتان ار هم و تقریباً در تمامان در كنبزرگ اقوام افغانسااااات
ترین تامل ها، ایساات بر  یكي از مهم ،دارنده عوامل مدیریتي و بازسااایر د و نقومي را نفي مي كها كه ارایي اساات هاي دیني 

ت كه با ترسیمي از زنده ااني روستایي آنان، به خوبي آااه شدیم مساله ي تفكر قبیله یي مردمان اكثراً روستانشین افغانستان اس
نبود ت ااااااامین محكم براي تداخل بیرون از زنده ااني قلعه یي و عدم قناعت براي پذیري زنده ااني اي كه مرز هاي منافع  در

افیاي دهان سااااوم، تمامي دوامعي كرده اساااات كه در دغر مخصااااو خا  بیرون از قعله ها را مي شااااكند، تفكر قبیله یي را 
 د. ننمونه هاي برتر و كم تر نیز دار

به درستي سند شد كه تفكر  تدربه ي ناشي از بحران ها و حاكمیت هاي غیر مشروع كه از زمان كودتاي هفت ثور آغاز یافت،
یان ده ها دنا  و اونه مردماني از یك قوم و یك منطقه را در مشاااااااتون، اوزبیك، تادیك و دی ران، چه قبیله یي حاكم بر یك پ

، در قریه ها هر هاي چپي و راستي، هركدام با م  بود و ش ف تر این كه این مردمان دا داده و راستي و اسنمیستچپي  ،حز 
و دن دویاني بودند كه از شاخه هاي كمونیستي  میان قلعه هاي خویي، نماینده اان افرادو روستا هاي خویي و اار ب ویم در 

، فقط مدعا نخواهد بود. این همه رقیبان تنظیمي و حزبي كه در نقد شااااترینه تبلور تفكر قبیله یي می شااااوندبی ،تا احزا  تنظیمي
آااهي افراد درایر در احزا  افغانستان، پایین تر از بي سواد اند، چه ان یزه اي داشته اند تا میدان هاي دنگ افغانستان را در 

ن ترین منابع تامی د؟ پاسخ روشن است: تفكر قبیله یي آنان كه آنان را براي مهمكوچك كنني خویي سط  دهكده ها و روستا ها
 محور. و روستا ان یزه مي داد؛ همان تفكر قلعه  و حفظ هستي شان

ن اري اختیار كرده ام، ایدا  مي كند  تفكر قبیله یي را به دور از ذهنیت هاي این چه آوردم با رویكردي كه براي  تفصاایل آن
كه فاكت ها و عطف توده اي را در هاد با پژوهي ها و مسااتندسااازي نكن ما قلمداد مي مخصااو تمامي منفي ها را قومي كه 

دا یادآوري مي كنم پسوند  پي ایري كنند و در این ، حداقل از آدرس هاي اونه اونهااختیار همه قرار دادم تا با تمركز بر آن 
د، كاربرد ادبیاتي دارند و تمام نام ها نپیي از آن كه معرف طرزي از تفكر باشااا، هاي پشاااتوني مانند زي ها و خیل هاهاي نام 

، رنگ پشااتوني مي بخشااند و فقط بخشااي از كلمه ها در مقوله ي نام ها و صاافت هایند. با برشاامردن را در حوزه ي زبان پشااتو
، همه غیر پشاااتون هاهمه ي دمع  ،شاااود و دامعه ي روساااتایي پشاااتون ها نمي «خا »فنن زي و فنن خیل، تفكر قبیله یي 

 ختم   ند. قرباني تفكر قبیله یي ا
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