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 ۱۱/۰۷/۲۰۱۵                               نجات  عبدهللا

 

 آزاد قبایل به نسبت پاکستان و افغانستان  دولت های سیاست
 «قبایل درمسیر بازی بزرگ»به ادامه 

زعه قبایل میراث بجا مانده استعمار هند بریتانوی است.بریتانیا درضعف ساختارسیاسي افغانستان بازور و ترفند این منطقه منا
توانمندي دولت افغانستان در مرز شمالغربي هندبرتانوي و ایجاد حایل میان دولت افغانستان و را به هدف تضعیف 

د. نیم قاره هند پس از مجادالت وجانفشانیهای بسیار به ثمرنشست که در نتیجه دوکشور هند و کرهندبریتانوي ازافغانستان جدا
تباین دو فرهنگ دینی وآیین مذهبی توجیه و تجویز کردند. این  پاکستان عرض وجود کردند .بنیاد این دو بودن را هم بر زمینه

تضاد وخصومت با تشکیل دوکشور حاد وخشونت آمیزترگردید و میانه خونبار و پرعداوتي را بین دوكشور پی ریزي و به 
د که بر روند سیاسی اقدامات آنرا سمت و سوداد. مسلم لیک یکی از آن دو محوری بو –نمایش گذاشت. دومحور ایدیولوژیک

 شکل گیری حوادث وتشکیل پاکستان اثر مستقیم داشت .
بزرگ، واحد و یک پارچه که با منافع استرا تژیک بریتانیا متباین بود داعیه آزادی را  کانگرس در پرتو تلقیات وطرزدید هند 

و جدا از هند بوده از تشکیل هند بزرگ بخاطر دفاع میکرد وموافق دوکشور نبود مسلم لیگ علم بردار داعیه كشور مستقل  
زیرا میدانست كه مناسبات عادي ونورمال   خطر فرودستي مسلمانان)!( واهمه داشت. بریتانیا هم با تشكیل دوكشور موافق بود.

قابل كنترول كالسیك هند ومسلمان برهم خورده  شاید وضعیتي بوجود آید كه اداره وكنترول آن از حیطه بریتانیا بیرون وغیر 
گردد . تا اینکه ناسازگاری های مذهبی و عزایم سیاسی استراتژیک به ثمر نشست. پاکستان وهند دوكشور با هویت متضاد در 
جغرافیای هند عرض وجود کردند و مرز و موجودیت كشور پاكستان در شمال غرب نیم قاره باکشور افغانستان تا 

 هند برتانوی بود.  آنجامشخص  گردید که تحت سیطره و قلمرو
حكومت های افغانستان در زمان سیطره حكومت هند برتانوي خالف میل واراده باوصف ناموجه بودن آن این حدود و قلمرو  

اما رویداد استقالل  نیم . و واپس بدست آرندیری  ګپی را تحمل کردند. بیشتر به این امید كه با خروج برتانیا از نیم قاره آنرا
و پشتون بلوچ آن سوی خط را با  دور جدید بازي دولت افغانستان د دیني وچشم اندازهای دیگری رقم خورد کهقاره با تضا

چالشهای جدی تر و وپیچیده تر مواجه کرد.  .در مورد جبری بودن خط دیورند جای تردید نیست. قضیه تثبیت این قلمرو 
است. ضعف ومنافع شخصی و خانوادگی و وابستگی ها نقش و  بحیث منازعه فی مابین کشورها تا امروز مایه نگرانی بوده

جای خودرا داشته اما در روشنی تجارب سه دهه اخیر چگونگی پس منظر بازیهای استعماری و استحماری دیروز را نیز 
در  که  بهتر وروشنتر میتوان حدس زد. اینکه از لحاظ حقوقی مواضع  افغانستان قابل توجیه هست و یا خیر موضوعیست

 . سرور  رونا یک دیپلمات افغان میگوید:  رهیافت های ریالیزم ولیبرالیزم پاسخ های جداگانه دارد 
"در این زمینه در وزارت امور خارجه میموراندم وجود دارد من )رونا (شخصا" اولین بار در موقعی که دوسیه موضوع 

خوانده ام"وآن چنین است "به خلف من تا آ خرین روزی که سرحدات افغانستان را جهت مطالعه هیا ت مشورتی تهیه میکردم 
زنده باشم در مورد وتعیین حدود سرحدات افغانستان باهند بریتانوی یک قدم پیش نمی روم و هم چنین میگذارم و نامه های آ 

روی کار می آیند بتوانند آ  نها را جواب میگویم که تحمیلی وجبری بودن این قرارداد ثابت باشد. امیدوارم فرزندانم که در آینده
( در این میان آ نچه 1نقدر قدرت وقوت تهیه کنند که از حق خود دفاع وبه قرار داد شایسته ای حدود افغانستان راتعیین کند )

حایز اهمیت است سوای دو دولت ،مواضع وعالیق مردم آن سوی خط دیورند در گزینش حاکمیت و تعیین سرنوشت خود 
 امر پیوسته در موضع گیری ها وگزینش سیاستها وپالیسی های حکومات پاکستان نقش داشته است.  میباشد. ترس این

پاکستان از دشمنی تولدگردید وبا دشمنی پرورش یافت. بقای آن کشور برای زیست میان دو آسیا سنگ زماني دهشت بار 
ای پنهان وپیدا بیدار و به غلیان در مییاید. میگردد که داعیه کشمیر مرکز معرکه قرار میگیرد و آتش قهروغضب عصبیت ه

این شمشیر دموکلوس پیوسته در سیاست های درونی وبیرونی پاکستان سایه های تهدید را تشکیل داده است . این رویه وبحران 
 زا با بهانه ای سیطره جویی قدرتهای بزرگ، بازیگران آن سوی ابحار وسروران جنگ سرد همسوگردیده و آسیب هایی

 زرگي درمسیر ایجاد توسعه و همکاری درمنطقه گردید است.ب
جامعه غیر متجانس و واگرای پاکستان در جوار مترسک تهدید هند رو پوش دایمی استرار حاکمیت نظامیان را تشکیل داده و 

حوری با علم سبب گردیده تا سیاست کذاری در پاکستان پیوسته به دست نظامیان رقم زده شود. روند ملیتاریزم و ارتش م
كردن ناسیونالیزم و اسالم پناهی تهدید  امنیت نظام و  تامین توازن در برابر هند پیوسته چالشهاي سیاسي امنیتي  منطقه جنوب 
اسیا و رشد و رونق بنیاد گرایی در منطقه را سبب شده است . بر محور همین رهیافتها و استراتژی منطقوی ناسیونالیزرم 

وسیله ای بوده نیروهای امنیتی ونظامی کشور را تقویت مناسبات با دو کشور همسایه را درکشمکش مذهبی پیوسته–قومی 
وخصومت دایمی قرار دهد . این به نوبه خود سبب گردیده که هند هم تهدید چین و خطر بنیاد گرایی و تجاوز از حریم پاکستان 
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ی را بیشتر دامن زند. در نتیجه این رویکردها رقابت نظامی  را بهانه قرار داده با تسلیح وتجهیز پیوسته مسابقه تسلیحات
 ومواضه خصمانه   هر دوکشور مسیر خطر جدی برای منطقه و جهان شده است .

 اما تاريخ مرز و منازعه  و سرنوشت قبايل 
تاسیس پاکستان میان دو کشور افغانستان و پاکستان روایتی دارد به این معنی که این معضله پیش از « خط مرزی»معضله 

بوجود آمده الزم بود در وقت و زمانش درمیان حکمرانان افغانستان و انگلیس ویا در فرصت هاییكه دست داد حتي با زور 
وتوسل به اراده مردم حل و فصل میگردید ولی ضعف و ناتوانی دولت های افغانستان وخودداری ومخالفت پذیرش آن ازسوی 

 begwardچنان الینحل بماند. دولت انگلیس در تعقیت سیاست های پیش روانه اش )انگلیس سبب گردید که موضوع هم
policy  بر افغانستان تحمیل کردکه منتج به معاهداتی گردید. ۱۸۷۸و ۸۳۹( در قبال افغانستان جنگ های را در سال های 

رابطه با همچومعاهدات وعلل و زمینه های آن درکتب درسی وسیاسي حرف هاي زیادی بیان گردیده وقصد ارایه گرچه در 
الگویی نداریم اما برای درک وآشنایی با برخی از پیش زمینه های موضوع ناگزیر به پردازش و بازگویی  بعضي از عوامل 

ی فاجعه بار افغانستان هم با وصف تصادفات که محمل ومحل ظهور آن هستیم. هر معلول پیش زمینه و عللی دارد و رویداد ها
فرهنگی وسطح رشد فرهنگی و دایره شعور اجتماعی مسلط  –ضرورت ها میباشد ناشی از علل اجتماعی و نظام سیاسی 

ری وکوتاه زمان خود میباشد.تیمورشاه فرزند احمد شاه ابدالی برای رهایی از بن بست معضالت عشیروی وشکل گیری دولتدا
قدرت را به کابل انتقال  امور نظام سیاسی و پاره ای از عوامل مرکز در نظم عشیروی ساختن دست مداخله مستقیم بزرگان 

اداره امور نظام مهم بود اما ناکاره گي اولیای امور وبنیاد اشرافیت عشیروی با لشکری از  داد که این امرگرچه برای سوق و
وپیآمد اختالفات سرداران باركزایي کشور  یالنفس برادران و سرداران امپراتوری احمدشاه میراث خوران رنجور، ضعیف

دستخوش جنگ های قدرت طلبان خانوادگی شد و این غایله تاسرحد قتل های سیاسی وموضع گیری های خشن وسر برآوردن 
 ملوک الطوایفی و دشمنی و رقابت های ویرانگر عشیروی امتدادیافت.

ز فساد وسربریدن ها وکورکردنها تا جایی گسترش یافت که امپراتوری ابدالی ها را دستخوش تجزیه کرد . دست . این موج ا
اجنبی های دور و نزدیک ازغرب وشرق در قلمرو این امپراتوری دراز گردید.کشور در نتیجه ضعف بالقوه وبالفعل 

مناطقی ازکشور را از دست داد هم چنان استقالل سیاسی  تنهاه سیاسی در میان بازی بزرگ و تجاوزات استعماری ن-اجتماعی
را نیز از دست داد وبه وابستگی استعمار بریتانیا ی کبیر کشیده شد. بریتانیا بعد ازتسخیر هند و رسیدن تا آستانه افغانستان 

بابا هم  -ار هندوکشو دژهای استو -بالدرنگ شروع کرد تا باپیشروی به سوی شمال غرب  و تسخیر  سنگرگاه های سپین غر
از هندوستان مدافعه کند وهم پیشروی هایش به آسیای میانه را یقینی گرداند و در راستای این مامول  دو بار عزم تسخیر 

 مستقیم افغانستان کرد. 
ست آرد . در نتیجه این جنگ ها اگر چه در تسلط بر سرنوشت مستقیم افغانستان توفیق نیافت ولی توانست امتیازات فراوانی بد

گندمک و معاهده -استقالل افغانستان باسقوط امیر شیرعلی خان ازمیان رفت ودر نتیجه توافقات با امیران طی معاهدات الهور
کابل با امیرعبدالرحمن خان )معاهده دیورند( قسمت های زیادی از امپراتوری احمد شاه ابدالی از قلمرو کشور جدا و تابع 

امانقش منفي بدویت عشیروي و ، امل، دالیل و شرایطی متعددي را در وقوع آن میتوان محتمل دانست اراده بریتانیا گردید. عو
فرزندان تیمورشاه و فرزندان و اخالف پاینده  -بخصوص كشمکش هاي خصومت آمیز وجاه طلبانه میراث خوران خانوادگی

مل وزمینه داخلی و هجوم سبعانه استعمار به حیث فرهنگي جامعه  بمثابه عوا–منش وكنش فكري  محمد خان بارکزایی  وبستر
 فکتور خارجی را عوامل مهم میتوان ارزیابی کرد که این فساد وبحران سیاسي وکاستی ها تا سرحد تجزیه كشور پیش رفت.

ظل الهیان جنگ های خانوادگی گردید . هرگاه امر رعیت و راعی فرهنگ   ملت نیز در تلقي اولوالمر آله دست ولشکر 
آن صورت وقوع بسیاری رویداد ها نامحتمل  مقدس وتلقیات باورشدني باشد و هستی كشور ملکیت اولوالمر تلقی گردد در

نمیباشد. در نتیجه اختالف و نزاع برای کسب تاج و تخت و رقابت های شهزادگان و اختالفات و دشمنی عمیق اخالف 
م آشوبها  و نزاع ها گردید . اختالفات داخلی کسب قدرت وخصومت ها تیمورشاه و پاینده محمدخان بارکزایی افغانستان مصدو

و انتقام جوییها دست بیگانه ها را فرصت بیشتر مداخله داد هرگاهی یکی از این مدعیان تاج وتخت شکست میخورد به کشور 
ان تیمورشاه برای کسب همجوار پناهنده و زیرچتر حمایت وسیله برای تداوم جنگ واجرای برنامه های بعدی میگردید.پسر

 قدرت بجان هم افتادند  به بیگانه ها پناه و توسل جستند.
شهزادگان بارکزایی هم چنین کردند. از تیمورشاه تا امیر عبدالرحمن خان وحتی بعدتر از آن  غایله فساد ادامه داشت. در   

 .بدسرنوشتي کشیده شد  های فاجعه بار متن همین فساد و بحران امارتهاي خانوادگی کشور بسوی ورشکستگی ها وگسست 
ند. با یدابزآنچه اجانب خواست بر این کشور تحمیل گردید. حتی قربانی های عظیم ملی هم نتوانست آسیب ها و درجازدگیها را 

 آمدن انگلیس به نیم قاره هند وپیشروی هایش بسوی افغانستان وعزم تسخیرآسیای میانه و در نتیجه سیاست جنگ و پیشروی
دو بار مرکز کشور را اشغال که گرچه باهمت رزمی مردم بساط تسلط واستیال برچیده شد؛ اما کاستی های تلقیات اجتماعی و 
ضعف زعامت وعوامل دیگر افغانستان را در وابستگی سیاست های انگلیس نگهداشت و منتج به عقد قرار داد ها و تعهدات 

 شرم آوری هم گردید.
میان امیر عبدالرحمن خان و مارتیمور دیورند امضا گردید که نه تنها بر معاهده  م.۱۸۹۳کابل در سال  در همین راستا معاهده

قبلی بایعقوب خان صحه گذاشت بلکه دستاویزی شد که تحوالت استقالل کشور هم نتوانست آن راازمیان بردارد وبرحدود 
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رال، سوات باجور، ارنوی، وزیری داور وچاغی از افغانستان توافقهاي قبلي بسنده كرد . در ماده سوم این معاهده مناطق چت
جدا و به قلمرو هند بریتانوی شامل گردید. افغانستان به روایت این معاهده استقالل خارجی را از دست داده وفرمان روایانش 

بلی پیش شرط متارکه جنگ هم به دلیل ناتوانی وحفظ قدرت در انقیاد انگلیس قرارگرفته اند .زمانی هم که تائید معاهدات ق
دفع الوقت شناسایی  درقرار گرفت دولت انگلیس فرصت آن را یافت تا  استقالل و به رسمیت شناختن استقالل افغانستان

و دولت نو تاسیس افغانستان را در تنگنا قرار دهد. دولت شاه امان هللا  رفتهاستقالل از استرداد سرزمین مغضوبه طفره 
 نهایی استرداد سرزمین های از دست رفته را دنبال کند. نتوانست تا داعیه 

میخواست گام نخست را بردارد وبا تقویت اقتدار سیاسي  وآمادگیهاي الزم موفقیت گام ها ی بعدی را استوارتر و محكمتر  او 
پیکر دولت نوپای  تحوالت ضربه را ازمتن جامعه در البالی توطیه ها بر درجامعه ، تدارک ویقینی گرداند. اما عقب گرد

امانی که در راه تجربه تجدد وترقی گام مانده بود وارد کرد. و دولت تازه پای نادر شاهی هم مصروف تصفیه مخالفین 
نادرشاه  از پسوبساطش را برچید. حكومت  ومدعیان بالقوه وترمیم نظام حاكمیت بود که مرگ نابهنگام فرصت بیشتر نداد

 موجود بود. همو غمش خاموشي و حفظ وضعیت
 حصارهای دایره ودرگیري در یک معادله ساده نبود. افغانستان جیوپولتیك ایستا و اسیر در (عاملی)مشکل افغانستان یك بعدي

تنها از  كشور جامعه دهاتي پراگند در قهر كوهسارها كه درسنت هایش مي زیست . -هاي چندگانه ولي بهم مرتبط قرارداشت
زبرقومي وسنت های دیر پاه وسخت جان آن آسیب نمی دید بلکه محاط به خشکه  ورگه هاي درشت ومناسبات بجامانده قبایلی 

روسیه و هند برتانوی  و فشار های چند سویه اجانب که  -ودرمحاصره بودن و گیرماندن  در منگنه بازي ابرقدرتهاي وقت 
ت کشور بجاگذاشت و زمانیکه سرنوشت وبقاي چشم طمع به سیطره بر افغانستان دوخته بودند اثراتی ناگواری برسرنوش

حكومت ها وتوانمندی مادی و تخنیکی كشور  ازكیسه اجانب ومنابع غیرتامین گردد طبیعی است که چنین کشوري نمی 
اجتماعي سیاسي را بوجود   تحرك توانست ثبات را تامین واعتماد به نفس را تضمین و عقب ماني و در جازدگي رامرفوع و

طرز دید  استوار درتلقیات و نار این چالشهاي آسیب زا درعرصه رشد فكري،اجتماعي واقتصادي سنخیت محكم ودرك آورد.
 وباورهاي مردم موجود بود كه روایت ماندگاري ،اصالت وعامل بقا وتداوم   این جفرافیا بود.

 نویسد:خود میکتاب  ۶۹-۶۸الکساندر لیاخفسکی نویسنده کتاب توفان در افغانستان در صفحه 
پشتون ها ارزش هاي مقدس خود شانرا دارند كه مجموعه آن ها را په نام پشتونولي یاد میكنند پشتونولي مجموعه ایست از 
قوانین نا مدون كه مهم ترین پایه هاي آن عبارت انداز ننگٌ، میلمستیاٌ ،غیرٌت، ننواتي ،امانتدارٌي،بدل ،قصاص و......پشتون 

اقوانین اسالم و شریعت میدانند وپیروي میكنند ...بیگانه ها در نظر آن ها غیر دشمن وحتی پست می ها این قواعد را همترازب
نه !(.با این همه ازمهمان ها با گرمی پذیرایی میکنند.هر پشتون به تبار خود میبالد وآزادی خود را دوست –آیند )هربیگانه 

جمله معروف افغان هارا در  ۱۹۲۱می روس در کتاب افغانستان دارد.  آقای سنیسارو خاورشناس و تاریخ دان برجسته نظا
.این مسئله داخلی ماست. وپاسخ به نیشخند انگلیس ها آورده است: بگذار ما نا دارباشیم و در سرزمین ما خون ریخته شود 

نیاکان خود دارند و با مگر ما افغان ها همیشه و در گام نخست آزاد هستیم "افغان ها سپاس فراوانی به یاد وبودها وخاطره 
تعصب آن ها را گرامی میدارند .این یکی از سجایای پسندیده افغان هاست زیرا خلقی که از گذشته خود سنت های خود و باور 

 پیشینیان خود رو بر میتابد آینده ندارد و به تدریج میمیرد و یا سر از نو تولد دوباره میابد. های نیاکان و
کلمه ایست زیبا وآرمانی، فریبا و شیرین نامانوس وسکر آور که افغان ها به آن رنگ ویژه ای داده و در برابر آن در آزادی 

آزادی آرزو و امید قشنگ و دست نیافتنی است و از همین رو است که دلپذیر است میلیونها و سده ها سر تعظیم فرودآوردهاند.
..بگونه سنتی دفاع از و "ماآزادیم" مگر کجاست ملتی که بتواند بگوید: میدهد. انسان زندگی خودرا درقربانگاه آن ازدست

 خانواده، قوم، قبیله، ملت و مذهب موضوع شرافت هر افغان است.
میپردازد و از جنگ  نویسنده بصورت مبسوط در باره خصوصیات پشتون ها)که این مواصفات شامل حال همه افغان هاست(

آخر اسالم و،م یاد میکند در جهاد کسانی که جان میبازد کشته نه، بلکه شهید راه ایمان یاد میشوند.مقدس و جهاد افغان ها ه
گام های ؛وجهان بینی اکثریت باشندگان بود که در نظر آن ها روحانیون خدمت گذران پروردگار در زمین به شمار میرفتند .

نجامید که آنان زیر درفش اسالم و به نمایندگی از مسلمانان رهبری  ؛ به آن ا خشونت بار رژیم در برابر روحانیون بلند پایه و
 (2نیروهای مخاصم با دولت جدید را بدست گرفتند.)الف

آن ها)شوروی( به گونه بایسته این عامل را در نظر نگرفته بودند که در نتیجه پیکار چندین سده یی باکشورکشایان گوناگون 
رفته است که سپاهیان خارجی با نیات "خیرخواهانه "باز هم بیگانگان اشغال گرندکه در ذهنیت هر افغان این تصور پاه گ

 .(.جامعه باچنین ویژگي ومردم با این خصوصیات بیشترازیك سده شرایطي دشوار در212بایست با آنها باید جنگید.)ص 
ای نست درپي داشته باشد. قبایل گوشه دایره ازبازي هاي بزرگ تجربه كردندكه جزنفرت وكینه از اجنبي خاطره بهتري نمیتوا

 .دمیان این بازي بوده ان در از پنداشتهایی
گرفته تا سپین بولدک وچمن در جوار خط مسمي به دیورند منظومه یا صورت بندی قبایل ترسیم  از ارندوی کنر و از دیر

ن است در آن سوی مرز در هفت ایجنسی میگردد. منطقه) قبایل آزاد( از فاصله اسدآباد تاگومل که با منطقه ژوب هم استا
تقسیم گردیده اند. این تقسیم بندی بخاطر رسیدگی به امور قبایل که پیوسته با دولت های مرکزی در کشمکش و فاصله قرار 

 داشتند صورت  گرفته است.
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ف ششم حصة آن میدانی زیست گاه قبایل در دامنه ها، دره ها و وادی های کوه های سلیمان وهندوکش مو قعیت داشته که صر
مناسبات اقتصادی  كیلومتر مربع مساحت دارد.۶۹۹۵۹و هموار و پنج بر شش آن کوهستانی میباشد. شش میلیون نفوس )!( و 

ف اقتصادی و مشکالت مادی ایکه تا حدودی زیادی برآن ها عزراعت جنگالت بنا یافته و نسبت ض -اجتماعی بر دامداری
کندی نرخ رشد شده مردم معموال بخصوص در موسم سرما برای تهیه بخور نمیر  وماندگی  تحمیل گردیده، سبب فقر عقب

اقلیم گرم  می روند. در دهه های پسین شماری قابل دید این مردم شهرنشین گردیده  ومناطق با بخاطر كاریابي به سایر شهر ها
دی از پشتون ها منجمله شماری زیادی است. اکنون شماری زیا رکو نقش شان در روند شهری شدن محسوس و قابل د

فامیل به مناطق تحت  ۱۲۰۰۰ازقبایلي ها درکراچی اسکان وصاحب شغل وكار اند كه تعداد آن را تا دو میلیون میرسد)ساالنه 
سال خورشیدي كه این رقم درسالهاي بعد رشد بیشتر داشته  ۶۰و ۵۰میانگین دهه  –قانون پاکستان زندگي اختیار میكنند 

روند تعامالت مغلق بازی های چند دهه اخیر در زندگی اجتماعی وکلتوری مردمان منطقه تحوالت چشم گیری ایجاد  (است.
نظام قبیلوی   به سود نظام شهروندی و عالیق آن دگرگون گردیده است.  ونموده از چنبره عالیق قبیلوی شگاف برداشته 

والتی چشم گیری در عرصه های مختلف زندگی مردم هستیم اما آنچه باتغییر ارتباطات و پیوستن با زندگی شهری شاهد تح
و نصاب نظام اداری و سیاسی حاکم بر  -راكه هنوز کهنه و دست نخورده باقی مانده ساختار اجتماعي وكلتوري خود قبایل

 سرنوشت قبایل آن سوی  خط است .
اسی و بازی های استراتژیک قدرت ها بجاست تامکثی در بحث وبررسي قبایل  در بحبوحه فراز و فرود های رویداد های سی

بر تعریف مقوله قبایل آزادکنیم. ودریچه را باز بگذاریم كه بافت و ساختار قبایل آزاد در چارچوبه ها و متودهاي تحلیلي 
د یافتهاي آن براي رویكردهاي استراتژیك و اصالحات ضرور مفی وروشي مروج ومطرح بررسي وكالبدشناسي گردد. تا

وسودمند بیفتد.گرچه از لحاظ طرح موضوع و رهیافت و پاسخ های آن ناگزیر به دانستن تعاریف و شگافتن اناتومی قبیله 
وقبایل نیستیم و از آنجاییکه در بررسی قبایل پشتون از سوی برخی تاریخ نگاران نگرش قوم شناسانه ارگانیک ارایه گردیده 

مطابقت نداشته باشد اما بنا به بافت و توسعه قبیلوی اقوام پشتون نمودار معین و  وشاید با نگرش های برخی جامعه شناسان
ساختارمند ارایه میدارد شاید از برخی جهات مهم وپرسش آمیز باشد بناً روال حیات افغانی را که برخی از متاًخرین به آن 

 یری میکنیم . واما نخست پرداخته می گزینیم و با برشماری برخی ویژگی های آن ها اصل موضوع راپیگ
 

در باره مقوله قوم وقبیله تعریف های گوناگون صورت گرفته و هر دانشمند و پژوهشگر از دیدگاهی واز زاویه روشهاي 
ع دیدگاه ها وفكتورهاي بررسي ها وارزیابي هاي مختلف سبب گردیده  تا روایت و تعریف کنکرت وتن ،معیني به آن پرداخته 

را معتبر شمرده  ین مورد  وجود نداشته باشد ..هر دانشمند بنا به توجه به مورد خاص فاکت های ویژه ایو رای واحدی در ا
و در تعریف های قوم و قبیله شناسی اروپایی و آمریکایی هم نوعی تعاکس وتناقض آراءوجود دارد  . از همه مهم تر در 

ختي غربی استفاده گردیده بخصوص پیشینه شناسی تواًم با شایبات تعریف قبایل آسیایی دیدگاه مفهوماتی غرب ومتود جامعه شنا
 وتوهمات وتوام بامالحظات وكوته بیني بوده که از این رو مشکل  در افاده تعریف جامع مًسله تا امروز بجا مانده است.

یا همبستگی های سببی قبیله به هر رو برخی بر این باور اند که با گرد آمدن چند تا چندین قوم، به دلیل ازدواج های متعدد 
(." نظامی از سازمان اجتماعی است که 3شکل میگیرد که از فکتور های اصلی آن داشتن مذهب و زبان مشترک است )ب

چندین گروه مکانی را در بر میگیرد و معموالً مشتمل است بر سرزمین مشنرک، زبان و فرهنگ مشترک، اصطالح قبیله از 
خود را در آن شریك لحاظ آرمانی بر عامل بزر ًً گی از انسجام داللت می کند كه مبتني پر احساسات اولیه است كه همگي قویاِ

میدانند. انسان شناسان بطور کلی در باره معیارهای توصیف قبیله سرزمین مشترک، سنت مشترک، تبار مشنرک، زبان 
ظر وجود دارد  و اما بطور کلی در سه وفرهنگ مشترک و نام مشترک توافق دارند "در باب خصوصیات سیاسی تفاوت ن

 کتگوری تقسیم میگردد: 
(. اما لفظاً قبیله کلمه عربی است جمع آن قبایل در 4قبایل بی سر کرده منقسم وقبایل متمرکز" )ت -سرکردهبا قبایل ساده بی 

است وساختار اتنوگرافیک خیل در میان  )ټبر (عربی شجره گفته میشود و معنایش درخت است که معادل پشتوی آن خیل یا
که به این  .(. پشتون ها مانند رابطه شاخ وشاخچه است که از پی هم میاید که در هشت نسل امتداد میابد ))رشید وزیری .....

ترتیب تجمع وساختار بندی قبیله سیستم به همبسته وبهم پیوسته از نسب جد و پدر است که بصورت بندی مشخص تاریخی و 
که این ساختار بندی در درجات متفاوت از تکامل اجتماعی دیده میشود. حیات افغاني ترازبندي .قتصادی اجتماعی ارتباط داردا

 نسبي را به هشت سلسله تفكیك میكند : 
خانواده پیوسته،خانواده پیوسته بزرگ ،پدرنسب كالن خرد كالن بزرگ ،خیل وقبیله خیل بزرگ تراز بندي قبیله یي موجود 

كه .به این بند هاي هشت حلقه یي مطابقت دارد ونسل با ترتیب ساختار اجتماعي این نظام همسومیگردد ندرمیان قبایل پشتو
 « » کهول »، « پلرینه  »، «پښه «    ، « تپه » ،« خیل » ،«ټبر »  ازقبیله تاجمعیت اولیه بصورت زیر نامگذاري میگردد :

شروع وتا مرحله  « نیكه ».كه این مطابق است باشروع وختم سلسله نسبي :كه از  « ه یی کورنیړجو »او  « ستره کورنی
بعد از طي نسل بندي  و فكتور خون با ساختار قبیله یي همسویي زماني دارد این جا باشدختم میشود. در « بیگانه »هشتم كه 

یالت نو ایجاد گردد وفكتور خون حذف رابطه خون میگسلد .این روند سه الي وسه ونیم صد سال را دربر میگیرد تا تشك
بیگانگي  و از اینكه پدر ،پدر كالن نواسه است تا جایي امتداد مییابدكه نام )رابطه( خویشي قطع میگردد وزیري (  میگردد) 
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رابطه قطع میگردد. فرد از چوكات قبیله خارج اینجا  «نیكه)تیر(،ټر»  «پرنیكه  »، « غورنیكه »، « نیكه » –شكل میگیرد 
 « غورنیكه »شروع در تسلسل  « نیكه »از ، آن .میگردد. فصل نو روابط نو میآغازد جد یا نیاي قبیله هم متناسب بابا است 

نوسنده حیات ختم میگردد. این نسب بندي یك مودل ساختار قبیلوي است كه  امتداد مییابد وبا )بابا( « نیكهټر»  « پرنیكه »،
فراتر ازساختارهاي قبیلوي توسعه یافته  افغاني بكار گرفته كه اگر آنرا محك قرار دهیم اقوام پراگنده پشتون درحوزه بزرگتر و

دایره بسته نیست بلکه در متن تحوالت و صورت بندی  اند . ناگفته نماند که این ساختار بندی قبیله در روند شدن تكرار مکرر
عصر جدید و در مسیر تمدن و تجدد با روند شهروندی شدن پیوسته دستخوش تغییر قرار گرفته است  در –های کالن 

زیرا"تولید هدف مند بزرگ اقتصادی مانندکوره آهنگری است که اقوام و قبایل در آن ذوب میگردند و ملت ها را ایجاد میکند 
ر بندی هشت طبقه یی یا هشت حلقه یی مطابقت دارد و سلسله " ترازبندی نظام قبیلوی موجود در میان قبایل پشتون با ساختا

نسل با ترتیب ساختار اجتماعی این نظام همسومیگردد. فکتور خون باساختار قبل همسویی زمانی دارد و بعد از طی این نسل 
نکات مهم شناخت و موضوع اصليپشتونها که وقواعد زندگي جا دارد تا با کودها   ( .5بندی رابطه خونی قطع میگردد .)ث

آنها است  بطورمشروح وتفصیلی آشنا شد اما این مورد جامعه شناسانه از دایره موضوع مورد نظر این نوشته فراتر است  
 گیرااصول اجتماعی کلتوری و یادوبه عناوین کلی مولفاتی  هنجارها و بخاطر جلوگیري از اطاله كالم  دراین جا تنها و

 ن( اكتفا میكنیم واین بخش را پایان میدهیم :قبیله )پشتو ی ویژه كودها 
 زیست گاه مشترک یاسرزمین مشترک وفکتور خونشریکی.

 لیدر شپ یازعامت که ویژه گی های دارد.  
 جرگة اکابرو بز رگان .

 نرخ یا قانون قبایل که ارگانیزم ساده و متعارف است .
 کرښتی ولېښلوڅتشکیالت دفاعی که در سه کتگوری تقسیم می گردد: اربکی ،

 موسسات دینی مذهبی .
 مشترکزیارتگاه وقبرستان 

 تولید در سطح نازل .-خود کفائی
 ( ) ادامه دارد(6زیادتی لهجه ها )
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