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 وطن، اسم، نفوس، منشأء: 

قوم پشتون، پختون )پشتانه یا پختانه در جمع( قوم بزرگی است که وطن اصلی شان سرزمین وسیعی 
از چترال و کنر و اتک و پشاور در شمال دریای سند تا ملتان و کویته، قندهار، هلمند و فراه، ارزگان، 

 غور تا دریایها بزرگترین قوم مناطق جنوب هندوکش از کابل و لغمان و ننگرهار میباشد.  پشتون
ملیون تخمین  50م تعداد مجموعی نفوس پشتونها در افغانستان و پاکستان 2019سند هستند. در سال 
ملیون نفر در آنطرف خط دیورند در پاکستان(.  35ملیون در افغانستان وحدود  15شده است )در حدود 

افغانستان در نظر  مرجع معتبر را در مورد ترکیب قومی نفوس 19هرگاه تخمینهای منتشر شده 
فیصد قلمداد کرده بودند  ۷0فیصد و حد اکثر  3۵بگیریم، که فیصدی سهم پشتونها رادر میان حد اقل 

فیصد میباشد که  ۵۵)به جدول ضمیمه مراجعه شود(، میزان متوسط سهم پشتونها در نفوس افغانستان 
 با برداشت عوام سازگاری دارد.
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پشتونها در هندوستان به نام پتان، افغان و همچنان روهیله معروف اند و در ایران بنام افغان شهرت 
پشتونها حد اقل از عصر شروع iم( 2012دارند.  بر اساس تحقیقات ژنیتیکی )مجله پلوس وان سال 

تا  های واقع جنوب هندوکشزراعت و تمدن مسی )از دوازده هزار سال به اینطرف( در سرزمین
 دریای سند مسکون بوده اند. این مردم برای سرزمین خود اسم مشخصی نداشتند. 

ها که بزرگترین قوم مناطق جنوب هندوکش از غور تا دریای تبارها و اعراب به پشتونها، ترکفارس
گان دهای عتیق به سوارکاران و نجیب زاگان، اپگان و باالخره افغان را که از زمانهسند بودند لقب آوه
ها را "افغان" خطاب کرده و قلمرو شان را "افغانستان" شد اعطا نموده و آنها داده میدر این سرزمین

نامیدند. در سفرنامة ابن بطوطه حین سفرش به کابل آمده است: "پس به کابل سفر کردیم در اینجا 
ز قدیم پایتخت پادشاهان افغان شوند... کابل ا کند که افغان نامیده می گی می ای از عجم زندهطایفه 

. این برداشت ناشی از آن iiم("1320سفر به کابل  ۴0۶بوده است ... )ابن بطوطه متن عربی صفحه 
است که فارسها، ترکتبارهای شمال هندوکش و فارسیوان های ساکن شمالی و کابل و از زبان آنها 

که در قرن هفتم  iiiکتاب تاریخ هرات اعراب پشتونها را "افغان" میگفتند. متعاقب او سیف هروی در
رفتن ملک شمس الدین به افغانستان" به م( نوشته شده از "1321هجری شمسی معادل ۷21هجری )

به همین ترتیب در کتاب بابرنامه یا توزک بابری شخص ظهیرالدین محمد   1.تفصیل یادآوری میکند
 م مینویسد که جنوب کابل همه "افغانستان" است. 152۸از قول مردم کابل در سال  ivبابر

 vهایی مانند کتاب ابن بطوطه، سیف هروی و بعداً تاریخ فرشتهها و با استفاده از کتاببه تأسی از آن
اپ چها توسط یک نویسنده مهاجر فارسی زبان به نام ابوالقاسم فرشته در هندوستان که در زمان مغول

چنان بابرنامه یا توزک بابری که در عصر امپراطوری اکبر در هندوستان چاپ شده بود شده بود و هم
  ها را افغانستان گفتند.ها را "افغان" خطاب کردند و سرزمین آنها و سایر اروپاییان پشتونانگلیس

"افغان" و قلمرو شان  ها( تمام مردم جنوب هندوکشها )ایرانیاما باید توجه داشت که برای فارس
اجیک های پشتون و ت"افغانستان" بوده است. در کتب تاریخی ایرانی در اشاره به مردم افغانستان از اسم

هرگز استفاده نشده بلکه از کلمه افغان و جمع آن افاغنه استفاده شده است. بنابر آن طبیعی است که بعد 
ستان و ملت افغان در منطقه رواج یافت تا جایی که از ایجاد دولت احمد شاه ابدالی اسم کشور افغان

م در 1۷۸9هفده سال بعد از وفات احمد شاه درانی حاجی ابراهیم وزیر اعظم دولت قاجار در سال 
برد )صدیق فرهنگ، افغانستان مکتوب رسمی عنوانی وزیر اعظم زمانشاه از کشور افغانستان نام می 

طالع دارم این اولین کاربرد رسمی اسم افغانستان توسط یک . تا جایی که من اviدر پنج قرن اخیر(
دولت خارجی است. به جواب این مکتوب رسمی در همان سال وفادار خان وزیر اعظم زمان شاه نیز 

برد )صدیق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر(، در مکتوب رسمی خود از کشور افغانستان نام می
 . شوده اسم افغانستان توسط دولت افغانستان نیز شمرده میکه اولین کاربرد رسمی و ثبت شد

: "با مراجعه به منابع دست اول تاریخی، کلمة افغان ریشه گرفته شده از اصطالح viiنویسدحامد نوید می 
گان به معنی سوارکار در زبان سانسکریت، اوه گانا در زبان پرکریت، آوه (Aśvakan)اسوه کان 

باشد که در ادوار اسالمی به گونة افغان تلفظ ابگان در زبان پهلوی ساسانی میدر زبان کهن اوستایی، 
... اصطالح 'افغان' به اساس  گردید و نگاشته شد و در هر دو زبان یعنی پشتو و دری معمول گشت

                                                      
 

1
نامه هرات را کتاب تاریخ  به تصحیح غالمرضا طباطبایی مجد.، (؟ق6۸1-۷21) سیف بن محمد بن یعقوب الهروی نویسنده، تاریخنامه هرات

ویا مانده از آن در کتابخانه شاهی کلکته که گکلکته بر اساس یگانه نسخه باقی پوهنتونهای شرقی در ، مدّرس زبان«محمد زبیر صدیقی»نخستین بار 

در  1362در سال « خان بهادر خلیفه محمد اسدهللا»ای مبسوط به انگلیسی و فارسی و به کوشش هبه قرن هشتم هجری تعّلق دارد، تصحیح و با مقدمه

 .در تهران منتشر کرد 1383بر اساس همین تصحیح دوباره این کتاب را در « جدغالمرضا طباطبایی م»سپس  .کلکته به چاپ رساند
 

 

 



-Reclus، ایری کلیوس Martin Johnمطالعات مؤرخین و زبانشناسان معروفی چون جان مارتن 
E ن لیسن فرانسوی، کریستLassen Christian  نارویجی، مک کرندلMcCrindle  و الکساندر

ها به سوارکارن داده بریطانوی لقبی بود که از دیر زمانه Cunningham Alexanderکنینگهم 
آگره وال محقق معروف هند در زبان سانسیکریت نیز تائید کرده و  Agrawalaشد، این نظر را می

ف نام قوم و تباری خاص نبود. از اینرو در میان عشایر پشتون مانند زدران، به نظر او کلمة افغان معر
منگل، غلزی، درانی، هوتک، اندر، کاکر، احمدزی، سربنی، پوپل، سوری، گدون، لودی، احمدزی، 
ستانکزی، محمدزی، یوسفزی، بنوچی، خروطی، سواتی، سهاک، شینوار، ابدالی، توخی، بارکزی و 

ن اروکزی، بامی زی، هوت خیل و تره خیل قبیله و یا قومی به نام افغان زی و اقوام دیگر پشتون چو
 م(".2۷/2/201۸یا افغان خیل وجود ندارد )حامد نوید، آریانا افغانستان آنالین، ریشه یابی کلمه افغان، 

ی، غزنوهای در هندوستان کلمة "افغان" مترادف است با "خان"، با مقام و منزلت و پادشاهی که سلطنت
ها به کند. در هندوستان تمام این سلسلهغوری، لودی و سوری را در خاطر مردم هندوستان زنده می

های صفوی، در زمان سلسله شوند. حتیها درس داده میهای "افغان" در مکاتب و پوهنتوننام سلسله
گفتند. را "افاغنه" میگفتند بلکه افغان و جمع ما ما را خراسانی نمیها افشاری و قاجاری ایرانی

متأسفانه در ایران برعکس هندوستان از اسم افغان و افاغنه با نفرت و تحقییر و تبعیض ضد انسانی 
های هزاره تبار ما در معرض این این تنفر و های اخیر افغانگردد و صد افسوس که در سالیاد می

 تبعیض قرار گرفته اند.
های افغانستان در دنیا است و هویت ملی کشور و دولتامروز اسم "افغان" معرف تمام مردم 

خان به اینطرف میباشد. دنیا ما را به "افغانستان" در بیش از سه صد سال گذشته، از زمان میرویس
م( 1919م و 1۸۸0-م1۸۷۸م، 1۸42-1۸3۸افغان، )-های سه گانة انگلوشناسد، جنگاین نام می

خراسان درج نشده اند. -های انگلوکتابی به عنوان جنگ خراسان نبودند و در هیج-های انگلوجنگ
لب تازه طتوان باالی تاریخ معاصر کشور خود بخاطر خوشنودی مشتی ستمی سکتاریست و جدایینمی

 به دوران رسیده خط بطالن کشید. 
 نویسد که:می viii(Mashal.org) کریم پوپل در مورد قبایل پشتون در وبسایت مشعل 

از اقوام جنگجو هندو آریائی است که در کنار شرقی هندو اروپائی زیسته و از آنجا  "پخ یا پکت یکی 
به اثر فشار دیگر اقوام بطرف جنوب هندوکش یورش بردند. باالخره در محلی مسکن گزین شدند که 

وفیسور نمودند. پرها یاد میبه نام پکتیس، پکتین، پکتیا و مردم آن را پکتون )پختون( یا خانه پکت
مورگنسترن در مورد منشأی قبایل افغان نوشته است: پکتوکی برای اولین بار توسط هیرودت نوشته 

ها اند که از جنوب ها یکی از یازده قبیله آریائیشده است. موصوف یاد آوری نموده است که پشتون
ر حوالی های آسیای میانه مهاجرت را آغاز نموده پس از عبور از سلسله کوهای سرد هندوکش ددشت
نویسد که مردم پکتیک مردمان جنگجو و های کوهای سلیمان جای گزین شدند. هیرودت میدامنه

ها داخل ها همیشه در هم زیستی قرار داشتند. مسیر احتمالی که پشتونها با بلوچدالوری بودند. پشتون
غزنی پکتیا. راه دوم  غزنی و پکتیا شدند دو نظر است. از راه مرو داخل سیستان قندهار غور بامیان

ها در ها مردمان مالدار و خانه بدوش بودند در تابستانآسیای میانه بلخ بامیان غور غزنی پکتیا. پشتون
ها در قندهار بلوچستان ارزگان پرداختند. گروه کوچک از اینهای هندوکش وبابا به مالداری میکوه پایه

ها خانه بدوش بین غزنی و سیستان روه بزرگ آنبامیان غور غزنی و پکتیا متوطن اصلی شدند. گ
های ورود های قسمت غربی درسالاند. پشتونبودند. این قوم الی ورود اعراب خط ونوشته نداشته

ها مسلمان گردیدند. قسمت شرقی قوم پکت همزمان با حمالت اعراب به کابل مسلمان نگردیده عرب
مسلمان گردیدند. که مسلمان شدن این قوم مشکل بوده با ها پس از اینکه مردم کابل مسلمان شدند آن

 گفتند. شکنجه مسلمان گردیدند. که به نام سوته مسلمان می
پس از اینکه تعداد این قوم ازدیاد یافت به والیات قندهار هلمند لهوگر کابل هجرت نمودند. اعراب، 



ها( در لشکر خود استفاده نمودند. ها از گروه این قوم )سوریسلطان محمود غزنوی، غوریان در جنگ
های شنسب )فخرالدین(، امیر پوالد امیر امیرکرورو باقی شاهان سوری در کوهسار تخارستان اوالده

رود که غرزوی، شدند. امکان آن میو غور و هرات و خراسان حکمرانی داشتند و به نام غرشاه یاد می
کثرا سوریان غور با غزنویان متحد شده در لشکر غرزی و غلجی از همین دودمان نام گرفته باشد. ا

کشائی غزنویان به هندوستان سهیم بودند. درین لشکرکشائی غوریان که به آل شنسب هم معروف اند 
های ملیت پشتون زیاد بوده در ها تا هندوستان رسید. کنون تعداد شاخهصاحب قدرت شده نسل آن

 گی دارند." )کریم پوپل، افغان، وبسایت مشعل(. ن زندههرگوشه وکنار افغانستان پاکستان وهندوستا
باید نوشت که تیوری مهاجرت اجداد پشتونها را از آسیای میانه به سرزمینهای جنوب هندوکش الی 
کنار دریای سند هیچ منبع باستانشناسی، زبانشناسی و ژنیتیک تأیید نمیکند. بر عکس معلومات ژنیتیکی 

 را در این سرزمینها به بیش از دوازده هزار سال ثابت مینماید.قدامت موجودیت این مردم 
 در مورد منشأ اقوام پشتون یک دوست فیسبوکی سوال کرد: 

ها خودشان ادعا دارند که ما از قوم بنی اسراییل خالدی صاحب بزرگوار بعضی از پشتون”سوال: 
ها نویسندهای معاصر ما پشتون… است ها مبنی از استناد کتاب به نام خورشید جهان هستیم و ادعا آن

را آریایی معرفی نموده به دلیل اینکه از لحاظ زبان شناسی هیچ حرف عبری در زبان پشتو یافت 
شود، درحالیکه کلمات آریایی فروان است تا در مورد رد ویا تأیید این ادعا یک مقاله بنویسید با نمی

 )عبدهللا حبیب سرحدی(.“ احترام.
ها و معلومات ژنیتیکی که ادعاهای فوق با معلومات دست داشتة تاریخی، مهاجرت حقیقت آنست 

 شود:تطابق ندارد که در زیر به اختصار به آن پرداخته می
های قیس و خالد را که اصالً دو قوماندان عرب در خراسان بودند افرادی بنابر عقاید مذهبی اسم  -اول 

نشین اقامت گزین شده در همین مناطق با پشتونها  پشتونو بعد از ختم ماموریت شان در مناطق 
ازدواج کرده از بازگشت به عربستان خودداری کردند و از آنها نسلهای بعدی باقیماند؛ با خالد بن ولید 
یکی فرماندهان معروف صدر اسالم اشتباه گرفته و شایعات بی اساس منشأ بنی اسراییلی بودن قوم 

 پشتون را بنیاد نهادند.
ها را در تمدن وادی سند و مطالعات ژنیتیکی )سلول شناسی( سالهای اُخیر موجودیت پشتون -دوم 

های غور تا چترال و بلوچستان شمال هند و پاکستان در هزاران سال گذشته ثابت کرده است. از کوه
ال هند د و شماقوام پشتون مسکن دارند. مطالعات ژنیتیکی قرابت اجدادی پشتونها را در تمدن وادی سن

و پاکستان ثابت کرده است. این مردم حد اقل از دوازده هزارسال به اینطرف یعنی از شروع زراعت 
 ها بوده اند. در این سرزمین

رسد و در  ها در افغانستان و در پاکستان به بیش از پنجاه میلیون نفر مینفوس پشتون تعداد -سوم 
یر کشورها منجمله هندوستان، ایران، امارات متحده و سراسر حدود ده میلیون پشتون مزید نیز در سا

ها در جهان در حدود شصت ملیون نفر تخمین  کنند. با این حساب نفوس پشتونجهان زندگی می
رسد. تمام نفوس یهودیان در اسرائیل و سراسر جهان به بیش از پانزده میلیون نمی گردد.  در حالیکهمی

شاخه کوچک یک قوم بیشتر از پنج برابر تمام یک قوم باشد و تاریخ چگونه امکان دارد که یک 
شاهدی برای مهاجرت این کتله بزرگ انسانی از مصر و فلسطین به حوزه دریاهای هلمند و سند 

 نداشته باشد؟
ها دین اسالم و زبان دری را به ها و غوریدهد که پشتوناز جانب دیگر تاریخ نشان می -چهارم 

م اولین زمامدار پشتون تبار، سلطان جالل الدین )که شهر 1220ترش دادند و در سال شمال هند گس
سال بعد از  ۶00رسد یعنی در کمتر از جالل آباد بنام او مسمی است( ، در هندوستان به قدرت می

دهد که اقوام پشتون از نظر تعداد نفوس و سابقه زندگی و نفوذ سیاسی معرفی اسالم. این خود نشان می
های میان دریاهای هلمند و دریای سند آن قدامت و پختگی الزم را داشته بودند که آنها را در سرزمین



 قادر به تشکیل حکومت در هندوستان ساخت. 
دالیل فوق نظریۀ بنی اسراییلی بودن قوم پشتون با مهاجرت از شرق میانه به این  بنابر آن با توجه به

 ها اساس علمی ندارد. سرزمین
“ اپگرش”بعضی محققین، از جمله کهزاد و ارغندیوال، به این عقیده هستند که قهرمان اسطورۀ  -پنجم 

پشتون است. “ رغشتغ”گرشاسپنامه اسد طوسی و شاهنامه فردوسی طوسی همان چهرۀ افسانوی 
 ها از اقوام پشتون بودند. ها معتقد اند که صفاریعالوه بر آن این

های مغولی، صفوی و نادر افشار شدند. ها جاگزین دولتهای ما پشتونتصادفی نیست که در سرزمین
ش از یها بزرگترین کتلة واحد قومی این سرزمینها را تشکیل داده قبل از تأسیس دولت افغانستان، بآن

ها، ها و سوریها تا لودیها از غلجیهای آنچهار صد سال در هندوستان حکومت کردند و حکومت
ا ها اسالم رها بودند که به عنوان نظامیان غوریاز بنگال تا کابل و قندهار امتداد داشت. این پشتون

 در شمال هند گسترش دادند. 
 

 :ها فرهنگ پشتون
 

ها  جلسة تدریسی به شاگردان خود چند سال قبل بیان داشته بود که پشتوناحمد شاه مسعود در یک 
های اخیر بعضی نویسندگان هزاره و  عالوه بر آن در سالفرهنگ و عقب مانده هستند!  یک قوم بی

های افغانستان اصطالحات  تاجیک با به کار بردن اصطالحات دولت قبیله و یا قبیلوی در معرفی دولت
، قبیله و قبایل را در حالة مفاهیم تحقیر آمیز "عقب افتاده"، "بی فرهنگ"، "بدوی"، "ابتدایی" قوم، اقوام

 پرستانه اثرات مخربی در تکامل ذهنیتهای نادرست قوم  گیرند. تکرار این برداشتو غیره به کار می
شتون در مجموع ها در مقابل قوم پ های جوانان تاجیک و هزاره و بخصوص در طرز دید و رفتار آن

های اجتماعی و انترنتی ها و بخصوص رسانه تبار بخصوص برجا گذاشته که در رسانهو افراد پشتون
همه روزه شاهد آن هستیم. این طرز دید مخرب تا جایی پیش رفته که شخصی با سطح علم و دانش 

شهری کابلی و رییس جمهور اشرف غنی را که از چند نسل در شهر کابل تولد شده و با فرهنگ 
های دنیا درس خوانده و ترین شهرهای دنیا، بزرگ شده در عالیترین پوهنتون همچنان متعاقباً پیشرفته

ها در کنند. بیایید ببینیم فرهنگ چیست و فرهنگ پشتونیی" خطاب میتدریس کرده "کوچی" و "قبیله
 ها کدام است!ها و هزارهمقایسه با فرهنگ تاجیک 

کنم ، تعریف ترکیبی آتی فکر می“Culture”تعریف بسیط و مغلق موجودة فرهنگ  از میان صدها
ها، رفتار های با اعتبار موجوده است: "فرهنگ مجموعة دانش، عقاید، ارزشحاوی عصارة تعریف

گیرند که و وسایلی است که جوامع بشری در حیات روزانه خود و در رابطه به همدیگر بکار می
 انجامد."های بعدی میتداوم بوده و به انتقال این دانش به نسلمتکی به آموختن م

که احمد شاه مسعود در یک جلسة تدریسی به شاگردان خود چند سال قبل بیان ها همانطوریآیا پشتون
 مانده هستند؟فرهنگ و عقبداشته بود یک قوم بی

ً بررسی این مسئه آسان است. انعکاس فرهنگ باالتر در چه چیزهایی است؟ آیا سیستم ی هااتفاقا
زراعتی در مناطق تاجیک نشین )پروان، کاپیسا، پنجشیر، غوربند، سالنگ و بدخشان( بهتر و 

آیا  .باشد؟ جواب این سوال منفی استتر از ننگرهار، کنر، لغمان، پکتیا، قندهار و هلمند میپیشرفته
 نشین است؟مناسبات زراعتی در مناطق تاجیک نشین بهتر از مناسبات زراعتی در مناطق پشتون

های هنری در مناطق تاجیک نشین پروان و بدخشان بهتر از بازهم جواب آن منفی است. آیا خالقیت
ر شین بهتننگرهار و کندهار است؟ بازهم جواب آن منفی است. آیا روابط اجتماعی در مناطق تاجیک ن

 نشین است؟ بازهم جواب آن منفی است. از روابط اجتماعی در مناطق پشتون
 ها در افغانستان در چه عناصری انعکاسها در برابر پشتونبنابر آن این ادعای برتری فرهنگی تاجیک

ق ها در مناطیافته است؟ طورکه قبال اشاره گردید مثال احمد شاه مسعود موضوع شهر نشینی تاجیک



رگون ها در اباشد. آیا این درست است؟ باید یادآوری کرد که تاجیکنشین اورگون و گردیز میپشتون
ها دهند و این جوامع اقلیت به زمین دسترسی نداشتند. تاجیکو گردیز جوامع اقلیت قومی را تشکیل می

 ذیر به مشاغل حرفوی،در ارگون و گردیز مانند هر جامعة اقلیت در جوامع فیودالی در سراسر دنیا ناگ
ها در ننگرهار، پروان و کندهار توجه کنید. به تجارت و صنعت پرداختند. به هندوها و سیک

ها شهرنشین و تاجر پیشه بوده اند چون به زمین های در سراسر دنیا توجه کنید. همة این اقلیتیهودی
 دسترسی نداشتند. بنابر آن این فرضیه درست نیست. 

های آن یک دولت ها یک جامعة شگوفان فرهنگی خراسانی را درهم شکسته و بر خرابهآیا پشتون
نظر مرادی در مقالة تحت عنوان از "احمد شاه فرهنگ عقبگرای قبیلوی ایجاد کردند؟ داکتر صاحببی

 ixسدنویه.ش. می 1390قوس  2۸ابدالی تا عبدالرحمن خان" در جریده انترنتی "خراسان زمین چاپ 
 که:

م منجر به بروز تحوالت تازه سیاسی و قبض و بسط 1۷4۷" مرگ نادر افشار خراسانی در سال
جغرافیایی در قلمرو ایران و خراسان بزرگ و به دنبال آن در هند و ماورالنهر گردید و... احمدخان 

ار اساس در قنده ها متشکل از چند قبیله پشتون راابدالی ثم درانی رئیس قبیله غلجی... حکومت افغان
گیری گذاشت. از آن به بعد حاکمیت سیاسی خراسان در محوریت قندهار... قرار گرفت؛ که روند شکل

ها را به تصاحب کشوری که بعدها به اسم "افغانستان" مسمی شد، مساعد ای آنو توسعه نظام قبیله
ر حکومت گذاو قبایل پشتون اساس نمود... احمد شاه ابدالی با فراخواندن کنسرواسیونی متشکل از اقوام

نظر مرادی، جریده انترنتی "خراسان زمین چاپ ای بر بخشی از خراسان بزرگ گردید ]صاحبقبیله
 ه.ش[". 1390قوس  2۸

ای و قبایل در حالة مفاهیم تحقیرآمیز "عقب افتاده"، در این برداشت کاربرد اصطالحات قوم، قبیله
که موجودیت یک سیستم دموکراسی کامالً واضح است. در حالی  فرهنگ"، "بدوی"، "ابتدایی""بی
والی به مثابه یک پدیده مثبت به حاکمیت رهبران پشتون مشروعیت ای با یک کود اجتماعی پشتونقبیله

 کرد.ها را فراهم میاجتماعی بخشیده و مرجع قدرت نظامی آن
و ایجاد سلسله هوتکی و متعاقب او احمد  خانواقعیت آن است که در دو صد سال قبل از قیام میرویس

ها و نادر افشار حکومت کردند. با مطالعه نوشته  ها و صفویها مغولشاه درانی در این سرزمین
ها یک دولت صاحب نظر مرادی یک جوان کم اطالع تاجیک و هزاره فکر خواهد کرد که گویا پشتون

ه عوض یک دموکراسی پیشرفتة جفرسونی که با عقب افتادة قبیلوی را در خراسان بزرگ و ایران ب
شد، برقرار کردند! واقعیت آن ها و نادر افشار اداره میاحترام به موازین حقوق بشردر زمان صفوی

بود که شاه اسماعیل صفوی به درباریان خود هدایت داد تا گوشت بدن مردة شیبک خان اوزبیک را 
ی ایرانی )بهرام مشیری( دولت صفوی به گورگین خان هدایت بخورند! به تأیید محقق و گوینده تلویزیون

های سنی مذهب فروگذاشت نکند. همچنان نادر افشار"خراسانی" داده بود که از هیچ ظلمی باالی افغان
آنقدر در خراسان و سایر بالد ظلم کرد و آدم کشت، از جمله پسر خود را کشت و به قتل عام مردم 

 اطرافیانش سرش را ازتنش جدا کردند و الشه اش را در بیابان انداختند!دهلی پرداخت، که باالخره 
امروز هیچ شاعر، نویسنده، معمار، افسر نظامی، رهبر ضد استعماری، عالم دینی تاجیک تبار و 
هزاره را که در این دوران میزیسته و از خود اسمی بجا گذاشته باشد بخاطر نداریم. برعکس این 

شاه محمود هوتکی، شاه اشرف هوتکی و احمد شاه ابدالی بود که اقوام خود را خان هوتکی، میرویس
در مقابل استیالی بیگانه تجهیز کردند و سلطه بیگانه را نه تنها خاتمه دادند بلکه امپراطوری صفوی 
را نیز ساقط کردند. آیا مؤفقیت قیام رهبران پشتون تصادفی بود و یا نتیجه طبیعی و منطقی تکامل 

 باشد؟ها میها در این سرزمینیل پشتون و نقش تعیین کنندة آنقبا
زی شان ها در پیروعوامل مؤفقیت قیام رهبران پشتون چه بود؟ آیا سیستم پیشرفته روابط قبیلوی آن

خان و متعاقب او احمد شاه ابدالی تفوق عددی قوم پشتون به حیث سهم داشت؟ اولین مزیت میرویس



ها از خراسان تا قندهار، کابل و پشاور بود. مزیت دوم او آگاهی ن سرزمینبزرگترین قوم ساکن ای
های پوسیده صفوی و مغولی و افشاری بود که توانستند رهبران پشتون از شرایط مسلط در امپراطوری

ک کود ای با یاز آن به نفع مردم خود استفاده کنند. مزیت سوم موجودیت یک سیستم دموکراسی قبیله
پشتونوالی بود که به حاکمیت رهبران پشتون مشروعیت اجتماعی بخشیده و مرجع قدرت اجتماعی 

کرد. مزیت چهارم آن بود که اقوام ساکن کشور به درجات مختلف از شرایط مسلط نظامی را فراهم می
اجتماعی و سیاسی مسلط استیالی مغولی هند و صفویان فارس راضی نبوده یک زعامت بومی را 

زمان فعاالنه و یا خاموشانه . رهبران اقوام تاجیک، اوزبیک و هزاره در بطن حوادث آنترجیح دادند
ول ها اند پذیرفته در طها را با آگاهی عملی از این که بزرگترین قوم ساکن این سرزمینرهبری پشتون

 سه صد سال هیچ جنبش قابل مالحظة جدایی طلبی در این کشور به ظهور نرسید.

 ها: یلوی پشتونسیستم روابط قب
 اصول پشتونولی: 

 

در کتاب اصلی و معروف خود راجع به افغانستان )اولیور روی، اسالم و مقاومت در  xاولیور روی
ها یا "پشتونولی را "دموکراتیک" خوانده )ص ( کود مدنی پشتون1990افعانستان، کمبریج، چاپ دوم 

ها های قومی یک سیستم مثبته که شامل کود مدنی پشتونولی و سیستم جرگه  نویسد "در زون( می36
باشد. پشتونولی از یکطرف یک ایدیولوژی بوده و از جانب دیگر یک مجموعة حقوق اند موجود می 

دهد. کود مدنی قبایلی در ذات خود غیر مذهبی بوده و در سطح قانون، پشتونولی مدنی را تشکیل می 
 :xiغرزئ الیق مینویسدمخالف همدیگر اند". و شریعت حتی 

 یها، دستورها و هنجارهای نانوشتهها، ضابطهها، نرخ"پشتونولی" چیزی نیست جز گردآورد ارزش
های خود ها را به مثابۀ یاخته ها هستار باهمی پشتونها و هزارههای پشتون که در جاری سدهقبیله

ساخته است. قانون و فرداد های حقوقی رسمی را منتفی میچرخانده و نبود گردان انسان ... می 
انی ی خودمختار همبود انسی هستهگی بدوی قبیلوی و نیاز قبیله به مثابهاز ذات زنده« پشتونولی»

ش و پا با پیدایرسد. همگی رسیده و با زوال قبیله با پایان خردورز خویش میگرفته، به پخته مایه
با احکام شریعت « پشتونولی»های پشتون، جوهر های زیست قبیلهنگسترش اسالم در سرزمی

با زیور شریعت آمیزش تنگ یافته و به « پشتونولی»ی مایهتر گردیده، در آتیه اما، درونآراسته
ی بخشیده است. پروسهگی میها را نظم و آراستههای قبیلهگیعیار روزمرهمی یک قانون تمامثابه

سبب  های پشتونهای قبیلهداری در سرزمینشدن گام به گام دولتجی قبیله و چیرهسرشتی زوال تدری
جان ی سختگردیده، در گستره« پشتونولی»های ها و هنجارهای نوین به جای نرخشدن قانونجاگزین

 هایدر کنار قانون« پشتونولی»های اما، ضابطه« دیورند»نهاد مرز با خط نامهم« مناطق قبایلی»
با تمام تندی و درشتی خویش « پشتونوالی»های هنجارها و نرخ .می دولتی هنوز جاری و باقیسترس

وپان برای خان قبیله و چ« پشتونولی»باالی تمام افراد قبیله، بدون تمایز، قدرت اجرایی دارد. فرداد 
گی رای زندهوچچونسان قابل اجراست. پشتونولی بازتاب بیقبیله و برای زنان و مردان قبیله هم

های ی هستار مادی و روحانی قبیله از چشم تیزبین نرخباهمی و غیرطبقاتی قبیله است. هیچ گوشه
یله را های قبگیمانده، پرسمان کیفر و سزا با تمام ظرافت و کلیت روزمرهپوشیده نه« پشتونولی»

ها و اتحادهای ها، قبیلهلدر میان خی« پشتونولی»های باید از یاد برد که نرخکند. نهمدیریت می
لوی ی هر کانون قبیگی با نیازهای روزمرهبوده، بلکه در وابستهگونه نهسان و یکبزرگ قبایلی هم

های ی مثال در سرشتهبه گونه« پشتونولی»دار ها و هنجارهای نامنرخ ...» .راه اندهایی همبا ناسانی
خواهی، تور، تربور، توره، تیږه یا ناموس، خون حقوقی قبیلوی چون جرگه، بدل، ننواتی، ننگ و

سایه، برمته، مالتړ، لنگی، ناغه، روغه، حجره، پور، کاڼی، میراث، بدرگه، څوری، څلوېښتي، هم
یافته اند که هر کدام به واکاوی جداگانه های دیگر بازتاب ویژه میډېره، چیغه و سری از ارزش



 (.2021نوامبر  21باشد." )فیسبوک بیرون می ی این کوتاههنیازمند است که از حوصله
دهد نویسد در جوامع غیر پشتون چوکات اصلی اصول جزایی را "شریعت" تشکیل میاولیور روی می

اما در شرایطی که پیروی از شریعت صرف در حد شعار باقیست، هیچ سیستم دیگری موجود نیست 
ود وجنشین بهلتی در روستاهای غیر پشتون(. نتیجه طبیعی چنین حا35که جای آن را بگیرد" )ص 

باشد که اشکال افراطی آن را در آمدن حاکمیت مطلقه خوانین و زورگویان محلی و رهبران دینی می
 کنیم.جات مشاهده مینشین هزارهدهات هزاره

 های"پشتونولی":جنبش طالبان و ارزش   

کود  هاید از تضاد نهفته درونی میان ارزشداننآنانی که جنبش طالبان را جنبش خاص قوم پشتون می
ر مرادی نظخبر اند. در باال به نقل از صاحبمدنی "پشتونولی" و ماهیت عمیقاً مذهبی جنبش طالبان بی

خواندیم که احمد شاه ابدالی مقررات وضع نمود. دلیل وضع مقررات توسط احمد شاه ابدالی آن بود که 
از قول اولیور روی دیدیم در سطح قانون با "شریعت" در تضاد  که در باالاصول "پشتونولی" طوری

ها، در دهات، مقام مال در آن سطحی نیست که در قرا و قصبات قرار دارند. در جوامع سنتی پشتون
نشین افغانستان، بخصوص در میان اقوام هزاره وجود دارد. مظاهر آن را همه روزه در غیر پشتون

کنیم. مقام ها مشاهده میتوسط هواداران هزارة او در صفحات تلویزیون های محمد محققبوسیدن دست
جات، در میان شیعیان، در سطح پیشوا، مرجع تقلید است. مال چنین مقامی مال و روحانی در هزاره

شوند. نقش مال در جوامع های قومی دعوت نمیدر جامعه پشتون ندارد. اکثر این مالها حتی در جرگه
گیرینده. از این رهگذر یک تضاد درونی میان جنبش ها نقش مشورتی است نه نقش تصمیمپشتونسنتی 

 ها موجود است.طالبان و سیستم عنعنوی قومی پشتون
ن نشین در پاکستاهای مذهبی در مناطق قبایلی و پشتونآورد مدرسهفراموش نکنیم که طالبان دست 

هاجرین در خاک پاکستان تولد یافته بزرگ شده و با ایدیولوژی های مباشند. اکثر این افراد در کمپمی
وهابی تطبیق بدون چون و چرای"شریعت محمدی" تدریس شده اند که با پول عربستان سعودی و با 
امامان سعودی و وهابی پاکستانی طرف اجرا قرار گرفته است. در وجود اکثر این افراد آن احساس 

 های ملی افغانستان، اصول پشتونولی و ناسیونالیزم افغانستانان، ارزشتاریخی تعلق داشتن به افغانست
ان های بامیتوانیم ببینیم. مجسمههای بودایی بامیان میوجود ندارد. یک مثال آن را در تخریب مجسمه

ی هاهای عنعنوی پشتون در افغانستان، به حیث سمبولدر طول حیات نزدیک به سه صد سال دولت
که طالبان بنابر تعصب مذهبی خود و  ی کشور دست نخورده باقی ماندند. در حالیملی و باستان

ا ها لذت بردند. ببخصوص با همدستی با متعصبین آی اس آی در ضدیت با هندوستان، از تخریب آن
هم، در زمان حاکمیت خود طالبان جرأت مداخله در اموری را که بر اساس اصول پشتونولی در آن

 گردید، نداشتند.نشین اداره و اجرا میهای پشتوندهات و روستا

 جرگه ها:   

تعدادی هم طالبان و تفکر طالبانی را تبیین فرهنگ قوم پشتون قلمداد کرده این گروه را مبین اهداف 
دانند. واقعیت آن است که در طی بیست و دو سال گذشته جنبش سیاسی و اجتماعی قوم پشتون می

روی اجتماعی، سیاسی و نظامی در افغانستان فعال بوده باالی اوضاع امنیتی، طالبان به مثابه یک نی
باشد. گروه طالبان از نظر سیاسی و فکری پیروان یک اندیشۀ سیاسی و اجتماعی کشور اثرگذار می

افراطی عقبگرا اند که با موازین پیشرفتۀ علوم و تمدن درعرصه های تعلیمی، اجتماعی، حقوقی، 
ی زمان جاری سازگار نیستند. نه تنها طالبان مبین آرزوها و اهداف قوم پشتون در دولتداری، بشر

ریخی ها از ریشه با زعامت تاایجاد یک جامعه پیشرفته نیستند بلکه طرز تفکر و شیوه حکومتداری آن
 های افغانستان متفاوت است.دولت

 نظر مرادی صدق میکند که:در این مورد این صاحب



زمان خان رئیس قبیله ابدالی هم برای کسب رضائیت و جاری نمودن اقتدار سیاسی  "احمدخان فرزند
ها استفاده نمود، به  قندهار از شیوه تدویر این نوع "جرگه" در 1۷4۷ سال برابر رقبایش در خود در

ای وضع مقرراتی احمد خان با توجه به مناسبات جامعه قبیله ملی بخشید.... فیصله آن صبغه قانونی و
روی دست گرفت و... برای رهنمود سران قبایل مربوط خویش همچو اساسنامه دینی، سیاسی و  را

آید که احمد خان به فقه و شریعت نظامی به کار گرفت. از تدوین مقررات نامبرده به خوبی برمی
سرتاسری اسالم اکتفا نکرده برای تنظیم نظام قبیلوی خویش به وضع مقررات ویژه قبیلوی نیازمندی 

 [".1390قوس  2۸احساس نموده است ]صاحبنظر مرادی، خراسان زمین، 
 کسی هم ادعا ندارد که این سازمان های قبایلی اقوام پشتون هستند. هیچ ها سنت ها و لویه جرگهجرگه

های اجتماعی بر اساس اصول دموکراسی جوامع غربی ایجاد و انکشاف یافته اند. اما در طول تاریخ 
گیری مشترک باالی های الزم برای تصمیمبه اقوام شامل ملت افغانستان فرصت هااین جرگه

های نزدیک را در نظر بگیریم. تصامیم کنفرانس های سالموضوعات مبرم ملی فراهم کرده اند. مثال
بن تنها بعد از تصویب آن از طرف یک لویه جرگه مشروعیت یافت و متعاقب آن لویه جرگه سال 

ساسی جمهوری اسالمی افغانستان را تصویب نمود. من حتی یکی از رهبران تاجیک م قانون ا2004
های عقب افتاده محلی  و هزاره و اوزبیک را بخاطر ندارم که این دو لویه جرگه را به مثابه سنت

در مقابل لویه  2013ین تحریم از طرف داکتر عبدهللا عبدهللا در سال نقبایلی تحریم کرده باشند. اما چ
رگة مشورتی که از طرف رییس جمهور حامد کرزی دعوت شده بود صورت گرفت و حامیان او ج

با هیاهو به تحقیر و ذلیل کردن لویه جرگه پرداختند و تشکیل آن را در موجودیت شورای ملی غیر 
یه کردند که حامد کرزی لو ها فکر می الزم و یک عنعنة مردود قبیلوی خواندند. عبدهللا و حامیان آن

که حامد  ها معاهدة امنیتی با امریکا را رد کند. با وجود آن جرگه را دعوت کرده تا به واسطة آن
کرزی چنین توقعی داشت، اما خالف آرزو و نیت او لویه جرگه معاهدة امنیتی با امریکا را تأیید کرد 

های روزگار یکی  تیو نشان داد که قادر است مستقالنه از هدف حکمران وقت تصمیم بگیرد. از شگف
هم آن است که این روزها این داکتر عبدهللا عبدهللا و حامیان او اند که حاال بیصبرانه در انتظار تدویر 

تواند قانون اساسی کشور را تعدیل نموده  لویه جرگة بعدی هستند چون تنها و تنها یک لویه جرگه می
اضافه کند و به نقش او در دولت افغانستان مقام جدید "صدراعظم" را در تشکیل دولت افغانستان 

 مشروعیت ببخشد. 
های متکی به نظام به اصطالح قبیلوی در یک کشور کثیرالقومی افغانستان  داشت که دولت باید در نظر

توانست برای بیش از سه صد سال بدون کدام جنبش جدی تجزیه طلبی، دوام کند. جالب این است که 
اجتماعی بیش از ده نامزد ریاست جمهوری در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در برنامه سیاسی و 

م( نه تنها تجزیه طلبی بلکه حتی موضوع فدرالیزم گنجانیده نشده بود. عوامل این استقرار 2014)
، که xiiسیاسی را توماس بارفیلد در مقدمة کتاب خود تحت عنوان "تاریخ فرهنگی و سیاسی افغانستان"

م با وجودی که از نظام اجتماعی قبیلوی پشتون برخواسته 1۷۷۸تا  1۷4۷نی از سال "سالطین درا
داری خود را بر اساس یک مدل حکومت متکی بر سلسله مراتب درونی بودند، اما تسلسل زمام

داران از تطبیق مدل دموکراتیک قبیلوی که در سطح محلی کردند. این زمامگی خود تنظیم میخانواده
داران پشتون (." با این شیوه زمام4ن موجود بود، خودداری کردند )توماس بارفیلد، ص قبایل پشتو

داری را از حیطره وسیع قوم و قبیله خارج کرده در یک محدوده قادر شدند مدعیان سلطنت و زمام
 گی محدود بسازند و بالقوه سطح مخاصمات ممکنه را کاهش دهند. خاص خانواده
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