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 قبایل پشتون  اقتصادی -ساختار اجتماعی
 

 امپراتوران قرون گذشته! و

 )قسمت اول(

 

و در همان سال در یک بخش نشر شده است، حال پس از اصالح اشتباهات  م  انجا یافته۲011جنوری  ۲9یادداشت: تحریر این مقاله بتأریخ 

 ، ارسال شده است.«آریانا افغانستان آنالین»تایپی، در دو بخش،  دوباره جهت نشر به آدرس 
 

امروز، در طول قبایل پشتون در قطار گروپ های اجتماعی یی عصر ما محسوب می گردند، که در مقایسه با سایر طوایف و قبایل جهان »

تاریخ، برخی از خصوصیات معین خود را در تحت نفوذ و حاکمیت سیستم های مختلف قدرت،  سر سختانه حفظ نموده اند. شرایط محیط 

زیست، از شمال غرب و غرب پاکستان امروزی الی مرز های غربی افغانستان امروز با ایران،  بیشتر ساحات بود وباش این گروپ های 

 می و قبیلوی را نشان می دهداجتماعی قو

خصوصیات متفاوت در اقوام و طوایف آن، شیوه ها و نحوه های زندگی قومی و یا غیر دولتی، باتفاوت های معین تا مدت های دیر در 

ست، نسته امقایسه با یکد یگر، مشاهده شده است. مطالعات غیر کافی و تا حدی پراگنده باعث شده است که تا همین حاال هیچ دولتی نتوا

قق حمناسبات مؤثر را با آنها برقرار نماید، و در نتیجه گذار کامل از ساختار قومی و قبیلوی در همه نقاط  به مراحل پیشرفتۀ شیوۀ زندگی ت

، همۀ سلطنت سال اخیر را، پس از ایجاد حاکمیت احمد شاه درانی )احمد شاه بابا(، در نظر بگیریم  (۲71)حال  ۲۶۳هر گاه، تنها تاریخ  یابد.

های بعدی، نتوانسته اند، مناسبات دولتی را در همه قبایل پشتون بطور کامل جا نشین مناسبات قومی بسازند. با وجود آنکه در بحرانهای 

ه ک در مقابله  برسر قدرت، از نیرو های ذخیروی فردی جنگویان قومی، یعنی از قطار همین اقوام، استفاده نموده اند« شهزادگان»عدیده، 

انی بوده اند کسداده خواهد شد ولی با فروکش نمودن بحران،  از به اصطالح کیک یا شیرینی قدرت سهمیۀ ، پس از کسب قدرتگویا به آنها

دو باره در تحت همان مناسبات دیرینه برگشتانده شده اند. اما با وجود همه صحنه های غم انگیز، باز هم از درون جامعۀ قبایلی پشتون، که 

به پیروزی رسانیده اند. همین حقیقت است که قهرمانان  ن رهبرانی قد علم نموده اند، که مبارزات همین اقوام را در مبارزه علیه استعمارچنا

 کان خود فراموش نمی کنند.ارا در صف پدران و نی
 

ز ا در حیات گذشته، م و قبایل پشتون رااقتصادی وسیاسی اقوا -حال با مطالعۀ صفحات تاریخ می خواهیم، برخی از جهات زندگی اجتماعی

د را به شیوۀ خو ی)پشتون ها(، کلمات و تلفظات متنوع« پتان ها» ، در کتاب ضخیم خویش، تحت عنوان«کروی اوالف»نظر بگذرانیم: 

تون ها، نسب شناسی پشپشتون ها را نیز توضیح نماید.  درعین زمان در رابطه با «  ایتنی» تعبیر نموده، کوشیده است، ریشه های تاریخی

، نسبت به منابعی که از خودش را هم افسانه های تحت شک و تردید و نا درستی را هم به نشرسپرده، با وجود آنکه خود نیز شک و تردید

پژوهش  از . ولی برخی، هم چنان برای تقویت شک و تردید خودش، منابع نسبتاً معتبر را نشان داده است.آن کار گرفته شده، نشان داده است

در مشابهت و مطابقت دید. آنچه خود  های تاریخی از دوران قبل از عیسویت، جالب است که پیوند های تاریخی آنرا از سایر منابع می توان
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مورد مناطق کوهستانی شمال شرق و  مشاهدات او در را طرز مشاهده نموده و نوشته است نیز ازاهمیت برخوردار می باشد. توجه بیشتر

 افغانستان بخود جلب می نماید.شرق 

 

را که هدف از اقوام پشتون می « پتان»دیدگاه و موقف آنوقت استعمار انگلیس، به این منطقه اصطالح سرحد و برای مردم آن اصطالح  از

. یمرانگذباز نظر  است. در رابطه با کلمۀ پتان بی ربط نخواهد بود، هر گاه اشاراتی را که از منابع بدست آمده است، شده باشد، بکار برده

ا" تعیدر بعضی از منابع آمده است که باشنده های بومی هندوستان به قشون امپراتورها، همین اصطالح پتان را بکار می برده اند، که طب

ه ب ،همین کلمه رابناًء اشغالگران بر تانیه می آیند،  هاهم دیده شده اند و بعد از آن ،پشتون ها ،ن در قرون اخیرپشتون نبوده اند. چو ،همه

در همین منبع، نسبت های "پشتون"، . در حقیقت این نسبت کامال" نا درست ورد زبان شده است.عنوان نسبت به "پشتون ها" نگهداشته اند

 ه "ایتنی" پشتون و یا شاخه های آن، یاد شده است.ب "، "پختون" و "افغان"ښتون"پ

 

سخن می زند، در جایی می محالت زیست پشتون های منطقۀ خیبر ضمن آنکه از موقعیت د شوار جغرافیایی  به ادامه «اوالف کروی»

)ص، دهم حساب رومی، اوالف کروی، سال « ، اما مرد ها نه برای این سرزمیناست این سرزمین برای این مرد ها ساخته شده» گوید: 

مدعی کنترول و ادارۀ این سرحد  که در گذشته زمامداران امپراتوری های مختلف ای» ( به ادامۀ مقدمۀ کتابش هم چنان می نویسد:  م19۵۸

 هرده اند. فقط فکر می شدها، به چنان کنترول  دست به درحقیقت، تنها بر سطوح هموار و یکی الی دو راه عبوری از مسیرکو شده اند،

برد، تا اقوام این بلندی ها و  می که به اقدامات جدی دست ، لیکن زمانیمنطقه فهمیده بود ، مغل اعظم به ارزش  کنترول آن است که گویا

. حتی در ته اسخود ناکام گردید ، به هدفه استکه دیده شد طوری ،کنترولش را تأمین کند خود درآورد و بر آن کوه ها را در تصرف

به مشکالت زیادی در برابر اقوام سرکش مواجه  ،ای قویوجود  کاربرد قو ند از داخل همین کوه ها عبور کنند، باه اکه می خواست زمانی

، یتوضیحی  بدست می اید  که این کمر بند اقوام بطور کل با درک این حقیقت، ند.ه اند، که مسیر راه را در زمان عبور می گرفت ه امی شد

آنها، در ناکامی تحمیل هر گونه مالیات برآنها  بدور مانده اند. سمبول آزادی ،خارجی هر قدرت و کنترول قرار گرفتن در تحت تابعیت از

یا قلمرو با چنین عمر  شود. این همچنان یکی از دالیلی است که شکل قومی جامعه، با روحیۀ  قوی، ثابت قدم  دریک کشور و شناخته می

 ،ت نموده است، که در مسیر راه ، اشغالگران بی شمار، بشمول اسکندر، چنگیز خان، و تیمور لن، مشهور ترین فاتحان دنیادراز زیس

 ص بیست ویک، حساب رومی، اوالف کاروی (..« ) موقعیت داشته اند

 ی را تعریف نموده است در جایی در بارۀفریدریش اینگلس، در کتاب خویش که جامعۀ  قدیمی یونان را مطالعه نموده و اساسات جوامع قبیلو

یا خلق مسلح را بکار برده، نوشته است که در آن اجتماعات قبیلوی، همه تصامیم را در جلسات، « خلق با سالح » مفهوم  یلوی،قب ساختار

ده است، بتصویب می رسانی یاد  کرده« یا کنسنسس» با نوعی از فیصله های که اتفاق آرا  شده است، که بعدا" اصطالح جرگه بکار برده

                               جلسه قومی در تمام ادوار اخیر متکی بر چنین اصول، مسایل قومی را حل وفصل می نموده است.                                           اند.

  

 هکه کروی در رابط نان نکاتی ایچبر خوردار می باشد. هم انچه اوالف کروی در فوق، لحظاتی از تاریخ را توضیح نموده است، از اهمیت 

هم چنان  ،جلب می نماید، که در همان مناطقرا بخود قبل از میالد مسیح (، توجه  ۴۲۵ – ۴۸۴) می نویسد "هیرودوتس"باقبایل از آثار 

 ، که در جامعۀبقایای عساکر یونانی می نامنداز  سلسلۀ در صحبت های شفاهی، را آنها اقوام پشتونی بسر می برده اند و بعضی ها خود 

 پشتونی مدغم گردیده، با کلتور و فرهنگ پشتونی زندگی می کنند.

   

یوند پ که کروی از آن نام برده است، در کسب استقالل افغانستان نیز ثبت تاریخ شده است. سهم همین قبایل پشتون،مسکون در مناطق ای 

لیس، انگ –ی افغانستان امروز، می توان ازتبلیغات  دولتی برتانیه ای استعماری در زمان جنگ سوم افغان میان مردمان آنرا با سایر خلقها

افغانها می خواهند با استفاده ازجنبش ملت گرا یان هند ، »... ، نیز درک نمود: ه استعلیه افغانستان، که منتج به استقالل افغانستان گردید

می بینیم  سال( 99)درین تأریخ نشر  سال بعد 9۲(. حال م19۶9گریگوریان ، ...« ) ال پنجاب دست یابندبه دوباره اشغ نیرومندی پتان ها

انیۀ که برتاز نیم قارۀ هند ، پس از خروج نیرو های اشغالگر برتانیه )از افسران سابق در اردوی هند برتانوی( که یک زمامدار، پاکستان

 : چه گفته استاستعماری همان بقایای "اُردو" خود ساخته را بر سینۀ مردم این منطقه در تحت نام "اسالم"، به عنوان جانشین نشانده است، 

 

ته ش، چاپ آلمان فدرال دا«شپیگل»مصاحبۀ با هفته نامۀ  جنرال ضیأالحق زمامدار وقت پاکستان در مراحل آغاز بحران اخیر افغانستان،

: آیا برای شما این همه مهاجرین بار سگینی نیست .....؟ جنرال ضیأ، زمامدار وقت پاکستان به متن که پرسیده شده است اووقتی از  است.

 ....«.  مهمان اقوام خود اند ،نخیر، این ها اقوامی اند که از آنطرف سرحد آمده اند، در ساحۀ قبایل» تقریبی ذیل جواب می دهد: 
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که  معلومات حاصل نموده ایم که  قلمرو    هائی ،از دیگران و ریکارد های بهتر »نان در یک فصل کتاب خود تذکر می دهد: کروی همچ

یائی، کشور دیگر آس ادوار تاریخ بطور مقایسه با هر حال افغانستان و ایالت شمال غرب پاکستان نامیده می شود، اتفاقا" اشغالگرانی را  در

درین قلمرو ها باقی  که، از آن عبور نموده است، عالیم و بقایای باشندگان را ح جهان، بیشتر د یده اند. هر اردو اییا در حقیقت در سط

 ، اوالف  کروی ( ۲۵ص،   « ) بطور ثابت روی هم  قرار گرفته است. یگذاشته است، که طرز زندگی یکی پی دیکر

ف همین قبایل پشتون در سراسر منطقه، استعداد های مختلف، در همه   ساحات علی الرغم همه پرابلم های تاریخی فوق، باز هم ازصفو

ست دحیاتی سر بلند نموده اند. فرزندان چنین اقوام ازخود چنان قابلیت نشان داده اند که نه تنها به تأسیس پادشاهی ها و دول درین منطقه  

رن، به دنیز از خود نشان داده، بهتر بگوئیم توانسته اند، در نظامهای مختلف مُ برده اند، بلکه  قابلیت تطابق با زندگی در شرایط غیر قبیلوی 

 یتحصیالت مؤفقانۀ عالی بپردازند و در جوامع آ نها زند گی نمایند. اقوام و قبایل پشتون  در قرون متمادی در قلمرو کنونی افغانستان ال

زندگی داشته و دارند. گروپ های مختلف خلق پشتون که تا حدی خیلی  مناطق مربوط نیم قارۀ هند، غرب و شمال غرب پاکستان امروزی

و هم « خلق دولتی»ران، در جمله خلق هایی محسوب می گردند که همه در قطار خویش هم ظنا همگون رشد نموده اند، از د ید صاحب ن

ن و چون زمی یستم اشتراکی بروسایل تولیدی،با خود  داشته اند، که استفاده از طرز زندگی س را نیز کتگوری یی از گروپ های قومی

 روشن عمال" در برخی نقاط بخصوص در شمال شرق کشور بقایای چنین مناسبات تا سه دهه قبل، بطور جنگالت را به پیش می برده اند.

وجود  داشته است. این  در غرب افغانستان، )قرار اطالع در اقوام مامون در ولسوالی مروره( و حتی در مناطق بین کوه های سیاه کوه

چون زمین و جنگل در بسیاری  قبایل پشتون تا عمق قرن های  ،نشان می دهد که مناسبات مالکیت  ثابت و دایمی بر وسایل تولید یتوضع

ار ک اخیر وجود نداشته است. در حالیکه درعدۀ ازجمعیت های غیر از قبایل پشتون، مراحل باالتر ازتکامل و تحوالت در پروسۀ تقسیم

اغاز طبعیت برای انسانها بطور همگون زمین و جنگل و  اجتماعی و تشکل های قشرها و طبقات اجتماعی، دیده شده است. از آنجائیکه در

در اختیار نگذاشته بود، همین قبایل برای اینکه از دید آنها عدالت را برقرار و  آب را درهمه مناطق و محالت زیست و تحت اشغال آنها،

نیز کمک شود،  ،همدیگر تحکیم  اتحاد و اعتماد بین ۀپروس ازین جهت هم در ای احتمالی مناقشه و برخورد را مرفوع نگهداشته وزمینه ه

دانشمندان بین المللی، این شیوۀ ملکیت را بر منابع، عادالنه ترین  را انتخاب نموده بودند.« ویش»خود  بدون داشتن سازمان دولتی، سییستم 

 ته اند.در جهان دانس

دفاع صورت گرفته است، و بر اساس آن درجۀ  اکادمیک دوکتورا  م19۸7 دریک اثر تحصیلی در یونورستی هومبولدت برلین که در سال

ا در چه اینکه  پشتون ه» به دفاع کننده، تفویض گردیده است ، در رابطه با قبایل پشتون و یا گروپ های ایتنی پشتون چنین آمده است: 

، در مناطق مسکونی افغانستان و غرب پاکستان امروزی آمده اند، بطور دقیق  نمی توان معلوم کرد. تصور آنست که از تپه مقطع زمانی

بکار می رود، ناقل شده اند. نخستین اشاره در مورد آنها، در منابع « شتیپن»ها و دشتهای آسیای میانه که در ادبیات جهان اصطالح 

  «چنان در منابع چینایی در قرن هفتم  عیسوی ثبت شده است. هندی در قرن ششم عیسوی و هم

و  "داریوش"، و بعدا" از  "سیروس"زمان  «پرزیپولیس» و یا اسنا د "هیرودوتس"که گزارشات  اوالف کروی، ضمن آنکه از منابع ای

گندارا )پشاور( امروزی و  از آاریا )هرات(، و هم درین منبع ، نام می برداست منتشر گرد یده "،هخامنشی ها"و یا زمان  "اسکندر مقدونی"

 . همهکنددرین کتاب نیز شواهد ثبوت را از مناطق پشتونی، بر حسب ریشه های نژادی یاد می  اراکوزی ) قندهار( امروزی  نام می برند،

در باره سابقۀ محل زیست قبایل پشتون با بعضی از نمونه های کلتوری، حتی نوع پوشاک آنها،  است، که شواهد تاریخی و همه نشاندهندۀ

 می باشد.  ،دیگر گروپ های اجتماعی درپهلوی

 

لی در م، ویآنرا ترجیح نمی ده یکه تفصیل رونویس کند، نقل می "هیرودوتس"هشت شماره، معلومات متنوعی را از کتب  در همین کتاب در

 لفظت اینکه از پشتون باتفاوت در صورت تحریر مبنی بر با  "پشتون ها" و "پارسی ها"در جمله،  ت از اقوامی نام می برد کهین گزارشا

درین  نام برده شده است. نیز عنوان مثال که کوچی بوده اند،ه ، ب«سگارتویی» از قوم  . هم چناناست آمده تذکر بعمل "پکتوان"و " پکتویس"

(. )  برخی از منابع، گروپ ایتنی  م19۵۸، اوالف کاروی  ۲9 – ۲۸ است. ) تفصیل صفحه یاد شده "پکتوان"و نیم  "پارسی"جمله نیم 

 ، می دانند.(                                                                                         نیز ارسی و احتماال" هیپتالیپ تاجیک را هم ادغامی از نژاد های متعدد، منجمله، ترک و

چنین حدس زده می شود، که آنها ... »در اثر دوکتورا که بیشتر متمرکز به منابع هندی و چینانی می باشد، به ادامه چنین می خوانیم: 

نتیجۀ ادغام مردمان متعدد قبلی باشند، که درتاریخ بکثرت دیده شده است. منجمله در قسمت آنها گفته ممکن،) یعنی پشتون ها: نویسنده ( 

جم در قرن پن گردیده بود، تعریف موکراسی نظامیی، با تمام خصوصیات و مشخصات، که در ساختار آنها، د«هپتالی ها»شده است، وقتی 
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لشکر می کشند، پس از فتح،  بر ویرانه های مناطق اشغالی آن، نمی توانند کلتور  عیسوی، به قلمروهای کنونی افغانستان و هندوستان

ات بدینترتیب، به احیأ وتقویت مشخص گردند. پشتون ها( مدغم می -در نتیجه با قبایل پشتون اولی ) پروتو اساس گذارند، را آنها خاص خود

 «  که جامعۀ پشتونی از نگاه ایتنی واحد نیست. یده بر آنستجامعۀ ایتنی پشتونی، سهیم می گردند. عالوتأ بصورت عموم، عق

 درین رابطه  می توان نقل  فوق را از کتاب "اوالف کروی" که از بقایای اُردو ها نام برده است، در نظر بگیریم. اقوامی هم  همین حاال،

. در صورت پذیرش تیئوری  منتشره، در کتاب "کروی"، در مناطق مختلف زیست پشتونی دیده می شوند که در بین پشتون ها مدغم گردیده اند

باید بعضی از اقوام غلزایی از طرف پدر تاجیک )غوری( واز طرف مادر پشتون باشند. از جانب دیگر صرفنظر از آنکه شاخه های متعدد، 

کار یافته است، شاخه های معینی درهر دو طرف دیده می شود، بدون آنکه پی منابع دیگر جست جو صوت گیرد،  طوری که قبال" نیز تذ 

هم تا  ناز قوم "افریدی"، به عنوان مثال، خود آنها را از نسل بقایای عساکر و یا افراد همراه با قشون یونانی "اسکندر مقدونی"، می دانند. ای

د و تکامل جوامع اولیه نقش حدی قابل فهم است، که یویان در آنزمان نیز از طوایف متشکل بوده است. به هر صورت، آنچه در مسیر رش

 عمده داشته است، هما نا تقسیم کار و تأسیس شهر هاست. 

بهر صورت قبایل پشتون در تاریخ با وضعیت بستگی قومی یا با مناسبات طایفوی، د » ... حال بار دیگر به اثر تحصیلی مراجعه می کنیم: 

یده شده اند، طوری که از وسایل عمدۀ تولیدی، نظیر زمین و مکان زیست، بحیث مالکیت اشتراکی یا اجتماعی کار می گرفته اند. این قبابل 

شهرت کسب نموده است.  این سیستم را می توان بمثابۀ نمونۀ بخصوص « ویش» یستمی را بوجود آورده بودند که به سیستم از خود س

ره کاشتراک تعاونی پشتونی و یا اتحاد یۀ خاص آنها دانست. بر اساس قواعد، در فاصله های معین زمانی، یا وقفه ها، تقسیم دوبارۀ امالک متذ

ر مبنای همین زمینه های اقتصادی، قبایل پشتون بطور خودی، به نخستین مرحلۀ  تقسیم کار، کار روی زمین و صورت می گرفته است. ب

تربیت و پرورش حیوانات دست برده اند. بخش تربیت حیوانات بار دیگر بدو قسمت تقسیم گردیده است. قبایل مسکون، پرورش دهندۀ  

بصفت مالداران در مناطق کوهستانی، جنگلدار، که بمثابۀ مرحلۀ عبوری بسوی تربیت و حیوانات شهرت داشته اند، که در چرا گاه ها، 

پرورش حیوانی به شیوۀ کوچی مانند، یاد شده است، مشغول بوده اند و الی مر حلۀ باال تر از آن، یعنی کوچی گری، با این چنین مشغولیت 

فیصد مجموع جامعۀ افغانی  و یا بیش از نیم پشتون ها را در بر می گیرد.  ۴0هم شناخته شده اند. این هر دو گروپ بطور یکجایی ، قریب 

در بین آنها، پیوند های عنعنوی ملکیت اجتماعی و مشترک، هنوز هم با قوت خود باقی مانده است. همین  نتایج قدیمی انکشاف اجتماعی، 

ر مشابه به "کاست" نیز، گردیده است که، در قریب همه کسبه در تقسیم کار، در قدم اول در جامعۀ قبیلوی پشتونی منجر به تشکیل عنص

ت نا کاس»کاران ای که در قبیله بسر می برده اند. این گروپ، یعنی کسبه کاران متذکره، با تفاوت از زمینداران آزاد ) بزگر(، در زمرۀ 

یچیده در نحوه و شرایط پذیرش بیگانه ها در قبیله محسوب می گردیده اند. احتمال می رود که  این وضعیت ناشی از تلسط سیستم پ« خالص 

 بوده باشد. 

، هازین وضعیت چنین بر می آید، که در انزمان سیستم پیشرفتۀ پذیرش در قبیله را انکشاف نداده بودند، ولی  حین پذ یرش بیگانه ها در قبیل

له، چون حق داشتن زمین و ملکیت غیر منقول به آنها نمی داد امنیت و مصئونیت آنها را بعهده می گرفته اند، اما حق عضویت در قوم و قبی

اند. این موقف عدم تساوی حقوق کسبه کاران، بمعنی آنست که قبایل پشتون، ازجانب خود، پروسۀ تقسیم کار را  تا سرحد کسبه کاران، به 

 لی راه یافته باشد. اما بعدها، اعضای قبیله نیز به شغلپیش نبرده بودند. این چنین تقسیم کار به احتمال قوی از خارج ، بداخل ساختار قبای

کسبه کاری، دست یافته اند، در پروسۀ بروز مالکیت خصوصی بر زمین، زمین و ملکیت خود را به نفع خان ها از دست داده بود ند. در 

ه است. همچنان یک مرحلۀ دیگری از حال حاضر این نوع برخورد عدم تساوی حقوق کسبه کاران در اقوام پشتون بطور کلی از بین رفت

ه، ک تقسیم کار را، پشتون ها خود انجام نداده  اند. تا همین امروز، اقوام آن در مدار اقتصاد پولی قرار دارند. بد ین معنی که فقط آنجائی

ل از چه در آنزمان، یعنی الی قباقتصاد قبیله بطور مستقیم با اقتصاد شهری، ارتباط می گیرد، نقش پول در تجارت بمشاهده می رسد. چنان

آغاز "بحران" اخیر، پس از چند کیلومتر خارج از شهر ها، تبادلۀ  کاالیی )جنس به جنس(، نزدیک به رویداد بزرگ روز شمرده می شود. 

ه به  پیش برد -هندوها –بار دیگر در قدم اول توسط افراد بیگانه از قوم و قبیله، عمدتاً از جانب ا قوام  –یک موضوع مهم  –تجارت پولی

می شود. این حالت مبین آنست که، جامعۀ قبیلوی پشتون، از جانب خود الی این مرحلۀ تقسیم کار هم انکشاف خودی نداشته  است. این بخش 

پولی  تجارت بیشتر از خارج نفوذ نموده و بعبارت دیگر تعبیه شده است، که الی درجۀ معینی، بدون آن کار دهد، زیرا  تجارت تبادله، با

فیصد تجارت کوچک، تجارت تبادله است. لیکن در حال حاضر نفوذ سریع پشتون ها در تجارت نیز محسوس می  ۸0سروکار ندارد. قریب 

 باشد.
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تا اکنون، جامعۀ اقوام پشتون، بدون شک با شرایطی روبرو گرد یده است که با پس لگد های بی شمار همراه بوده  1۲از زمانه های قرن 

است. این حاالت پروسه های متفاوت انحالل اقتصادی را با خود داشته است... علی الرغم زوال بنیاد ابتدایی ای ملکیت اشتراکی، باز هم، 

حفظ ساختار قبایلی پشتون ها را، ساختار های سیاسی قرون در افغانستان، با خود داشته است. در قطار یکی ازین فکتور های مهم خارجی، 

ن مشابه با همی«  اخالت اشغالگرانۀ ایرانی، ترکی، هندی و تجاوزات استعمار برتانوی، علیه افغانستان امروزی، محسوب می گردد.همانا مد

وضعیت که در تاریخ بسیاری از خلق ها دیده شده است، قبایل پشتون نیز بنابر عوامل فوق، نوعی از همبستگی خاص خود آنها را حفظ 

ی قوی شجاعتمند و طرزالعمل های مورد قبول، سران چنین اقوام، که در بین اقوام و مانند آنها زندگی ساده داشته اند نموده بودند. کرکتر ها

و با استفاده از عنعنات، چون جرگه ها و مشوره ها، مسایل خود را  خود حل وفصل می نموده اند، چنین اتحاد و زندگی در نظام قومی را 

ت چنین حالت و شیوۀ زندگی ممکن بوده است تا غالف مصوونیت را بدور اقوام و قبای، بوجود آورند ، که امکان بخشیده بودند. در تح

 زمینه های نفوذ قدرت های بیرونی را درچنین تشکل اجتماعی دشوار و حتی نا ممکن می  ساخت.

 

 ختم قسمت اول
 داردادامه 

 
 
 
 

 


