
рохбари илмй ба рисолаи Шарафуддин Шарафёр дар 
мавзуи «Хусусиятхои мочарохои сиёсй дар 
Афгонистон ва дахолати давлатхои хоричй ба онхо», 
ки барои дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои 
сиёсй аз руи ихтисоси 23.00.06 -  низоъшиносй 
пешниход гардидааст.

Дар олами мураккаб ва пурасрори сиёсй Ч,умх,урии Исломии Афгонистон бо 

тамоми мушкилот, муковиматхои хаёти чамъиятй ва фардй ва кушишхо барои 

дарёфти рох,у воситахои бехтари хдлли онхо чойгохи хосаеро пайдо намудааст. 

Солхои зиёдест, ки дар ин кишвари офатзада чанги шахрвандй идома дорад, Он 

хам чу н монеа ва мушкилоти асосии инкишоф ахолиро ба таври сартосарй ба 

муковиматхои гуногун ру ба ру гардонидааст. Х,аёти сиёсии Афгонистон 

хамчун давлат дар тули асрхо кариб давраи оромй ва инкишофи мутаносибро 

ёд надорад. Хдмин аст, ки дар давлатшиносии муосир онро хамчун давлати 

“ношуд” тавсиф менамоянд. Аммо мураккабй, ифротгароихои гушношунид ва 

мочарогарой бештар аз солхои 70-уми асри XX хосияти тезутунд ва 

оштинопазир пайдо намудааст. Нерухри гуногуну зиёде ташаккул ёфта, 

хокимияти давлатй, ба он расидан ва гасби онро хамчун х ад аф и  асосии 

фаъолияти худ карор додаанд. Фаъолияти нерухои сиёсии Афгонистон дар сатх 

ва шакли канора зухур мегардад. Дар кишвар хам нерухои демократа ва хам 

нерухои равияхои оштинопазири бахамзидро пайдо намудан чандон мушкилй 

надорад. Яке аз онхо агар хосияти радикалй дошта бошад, дигаре доимо дар 

бораи чомеаи маданй гуфтугузор менамояд. Яке агар неруи конунманд бошад, 

дигар хеч гуна низомро ба эътибор намегирад. Х,амин аст, ки Афгонистон ва 

мардуми сарсахти он дар муддати зиёда аз 40 соли охир муддате хам оромиро 

эхсос накардаанд.

Масъалаи марказии раванди сиёсии Афгонистонро мочарогарихои сатхи

гуногун, пеш аз хама, мочарохои сиёсй, хусусиятхои инкишофи онхо ва низоми

таъсиррасонихо ба онхо ташкил менамоянд. Аз ин чост, ки рисолаи
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диссертатсионии Шарафуддин Шарафёр дар омузиши амики масъалахои 

гуногуни мочарохои сиёсии Афгонистони муосир, муайян намудани 

руоварихои арзишию идеологии онхо ва хусусиятхои онхо чойгохи хоса пайдо

менамояд.

Шарафуддин Шарафёр кушишхои зиёде ба харч додааст, ки сабабхо, 

омилхо ва унсурони асосии ташаккули мочарохои сиёсй дар Афгонистонро 

муайян намояд. Ч,ойгохи мочарохои сиёсиро дар низоми сиёсии кишвар ва 

самтхои инкишофи он мукаррар намояд. У кушидааст, ки асосхо, захирахо ва 

тамоюлхои асосии инкишофи мочарохои сиёсиро вобаста ба вазъияти сиёсй 

ва холати тагйирпазирии онхо нишон дихад. Макоми мочарохои сиёсиро дар 

системаи сиёсй муайян намояд. Дар рисола диккати асосй ба раванди 

дахолатнамоихо ба корхои дохилии Афгонистон аз чониби акторхои 

байналхалкию минтакавй дода мешавад. Бехуда нест, ки муаллиф боварии 

комил дорад, ки сабаби асосии холати тулонии мочарохои сиёсии 

Афгонистон ба омили беруна, ба дахолати давлатхои абаркудрат вобаста 

мебошад.

Таваччухи Шарафуддин Шарафёрро масъалахои асосй ва пешомади 

инкишофи мочарохои сиёсй ва таъмини инкишофи муътадил ва окибат, 

суботи сиёсй дар кишвар ба худ кашидаанд. Муаллиф ба натичахо ва 

хулосахои зарурие расидааст, ки дар раванди инкишофи ходисахо ва 

падидахои мухими хаёти сиёсии Афгонистон ва кишвархои хамсояи он 

мавриди истифода карор хоханд гирифт. Зеро бисёре аз масъалахо хосияти 

минтакавй дошта, методологияи ягонаи омузиш ва натичагирихоро талаб 

Доранд.

Тахлил ва натичагирихои раванди сиёсии Чумхурии Исломии Афгонис

тон, бахусус, пайвастхои вазъияти сиёсй, мочарохои сиёсй ва ба эътибор 

гирифтани омили беруна имконият медиханд, ки роху воситахои бехтари 

халли масъалахои мубрам, тахкими раванду ходисахо ва рушди муътадили 

кишвар пайдо гарданд.



Муаллиф тавонистааст, ки масъалахои асосии тахкикотро ба таври 

басанда ва зарурй дар сарсухани рисола асоснок намояд. Асосхои 

методологи, навгонихои рисола ва масъалахои барои дифоъ пешниход- 

шударо ба таври бардаста нишон дода, х,олати истифодаи вокеии онхоро 

мукаррар намояд. Дар ду боби рисола онхоро ба таври амик мавриди тахдил 

ва хулосагирихо карор дихад. Дар хулосаи рисола масъалахои матрахшуда 

натидагирй ёфтаанд, ки ахамияти мухими назариявию методологи ва 

амалиро касб менамоянд.

Боби аввали рисола - “Асосхои назариявию методологии тах^ики 

модарохои сиёсй дар Афгонистон” аз се кисмат таркиб ёфта, бештар 

масъалахои назариявию методологиро фаро гирифтааст.

Дар боби мазкур раванди ташаккул ва инкишофи модарохои сиёсй ва 

хусусиятхои асосии он дар шароити Афгонистон мавриди тахкикот карор 

гирифтаанд. Дар шароити Афгонистон модарохои сиёсй вобаста ба вазъияти 

сиёсй ва хусусиятхои маконию замонй раванди хосаи таъсир ва рушдро 

пайдо намудаанд. Макоми муайянкунандаро унсурхои таркибии вазъияти 

сиёсй ва таъсири он ба ташаккули модарохои сиёсй касб менамоянд. 

Шароити инкишофи хаёти сиёсй, яъне вокеияти инкишоф, теъдод ва холати 

рушди субъектхо ва нерухои сиёсй, хусусиятхои маконии инкишоф, низоми 

пайдоиш ва инкишофи модарохои сиёсй ва руоварихои арзишию идеологии 

онхоро муайян намуда, самтхои баъдинаи фаъолияти онхоро мураттаб 

месозанд.

Инъикоси вокеияти дамъиятй ва махсусан, вазъияти сиёсии инкишофи

мамлакат, ки зери таъсири хоридиён бештар инкишоф меёбанд дар дахонби-

нй ва рухи одамони одй ва мукаррарй тавассути унсурхои гуногун ахамияти

мухим пайдо менамоянд. Дар байни онхо талабот, тахминхо, эхтимолиятхо

ва барномахои махсус, ки аз дониби давлатхои дахолаткунанда ба амал

бароварда мешаванд, ахамияти мухим доранд. Хусусиятхои мазкурро дар

раванди ташаккул ва инкишофи модарохои сиёсй ба эътибор гирифта,

муаллиф тавонистааст, ки макоми онхоро дар раванди халли масъалахои
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хаёти сиёсии Афгонистон нишон дода, чойгохи онхоро дар халли масъалахои 

асосии инкишофи кишвар муайян намояд.

Дар кори диссертатсионй ба масъалаи тарзи муносибатхо ба раванди 

таснифоти мочарохои сиёсй, муайян намудани хосиятхои асосии онхо 

диккати махсус дода шудааст. Адабиёти зиёду мухимро мавриди омузиш 

карор дода, муаллиф мавкеъгирй ва самтгирии фаъолияти мухаккикии 

муалифони гуногунро мавриди тахлил ва натичагирй карор дода, низоми 

таснифот ва муносибати хосаи чунин амалро ба миён овардааст. Аз чумла, 

тарзи муносибат ва методологияи таснифи олимони шинохтаи соха -  К. 

Боулдинг, И.Галтунг J1. Козер, М. Дойч, Р. Дарендорф, Кисинчер Г., Е. 

Примаков, Г.И. Козиревро мавриди таваччух карор додааст. Дар такя бо 

таълимоти эътирофгашта, муаллиф тавонистааст муносибати худро дар 

масъалаи пешгирй аз мочарохои сиёсй ва роххои рафъи онхо мукаррар 

намояд. Дар ин маврид дар рисолаи диссертатсионй дархост ва пениходоти 

мушаххас мавчуданд (ниг.: сахифахои 139-145-и рисолаи диссекртатсионй).

Дар рисолаи диссертатсионй чойгохи хосаеро тахлил ва таркиби 

дахолати давлатхои абаркудрат ва давлатхои манфиатдори минтака ба 

мочарохои сиёсй дар шароити Афгонистон касб намудаанд. Амали мазкур ба 

сифати яке аз омилхои асосии идомаи чанг дар Афгонистон дониста 

мешавад.

Афгонистон пайваста мавриди таваччухи давлатхои бузург карор 

гирифтааст. Мудохилахои Иттифоки Советй, ИМА, Арабистони Саудй, 

Эрон ва Покистон бештар мочарохои сиёсии Афгонистонро шиддат 

бахшидаанд. Хдр яке аз ин давлатхо дар Афгонистон манфиатхои хешро 

мечуст. Бинобар ин, ин кишварро ба майдони харбу зарб табдил додаанд. 

Хоричиён аз масъалахо ва ракобатхои дохилии мардуми Афгонистон 

истифода намуда, худро хамчун бозингарони сиёсй вориди масъалахои 

дохилии кишвар мегардонанд. Аз чумла, хоричиён ва идеологияи онхо аз 

мушкилихои масъалаи миллй дар Афгонистон истифода менамуданд.



Бар асари набудани сиёсатмадорони варзида ва давлатмардони к;авй 

назм, амният, осоиш мардум ба амал бароварда намешаванд ва орзухои 

мардум ба ноумедй мубаддал мегарданд. Мочарохои сиёсй, фасоди идорй, 

ришвахорй, муковиматбор гаштани муносибатхои кавмй, забонй рушд 

мегарданд ва тазоди байни хукумат ва мардумро афзоиш медиханд. Мардум 

аз кашшокй ва бекорй ба танг омада, кишварро тарк мекунанд. Чунин омилхо 

дар якчоягй боиси тезутунд гаштани модарохои сиёсии Афгонистон 

мегарданд.

Дар боби дуюми рисола -  “Кушишхо ва тачрибаи танзими мочарохои 

сиёсй” бештар масъалахои амалии мочарохои сиёсй ва низоми танзим 

намудан ва дарёфти роху воситахои зарурии халли онхо мавриди баррасй 

карор гирифтаанд.

Дар аввал заминахо ва омилхои асосии ташаккули модарохои сиёсй дар 

Афгонистон мавриди тахкик гардидаанд. Модарохои сиёсй Афгонистон аз 

заминахо ва омилхои зиёде бархурдор аст. Бештари мушкилот ва заминаи 

мочарои Афгонистон заиф будани низоми давлатй аст. Дар инкишофи 

мочарои сиёсии Афгонистон омилхои дохилй ва хоричй накши асосй 

бозидаанд. Омили мухими идомаи мочарохо дар Афгонистон омилхои 

дохилй мебошанд. Афгонхо пайваста дучори ихтилофотхо гардидаанд. 

Ихтилофхо бар сари ташкили хукумат ва сохиби кудрати сиёсй гаштан 

мочарои дерина аст. Асоси онро бартарихохии як кавм бар кавми дигар 

ташкил менамояд. Афгонистон хамеша сарзамини акаллиятхо буд ва хеч 

кавме, ки аксарияти пурраро касб намояд, дар шароити Афгонистон 

вучуд надорад.

Ба гурухи омили хоричй кишвархои хамсоя ва минтака, кишвархои 

фароминтакавй дохиланд. Хдр кишваре дар асоси манфиатхои худ ба корхои 

Афгонистон дахолат намуда, вазъиятро печидатар мегардонад. Махсусан, 

макоми ИМА, Британияи Кабир, Федератсияи Россия, Ч,умхурии Мардумии 

Чин, Покистон, Эрон, Арабистоди Саудй ва кишвархои халичи Форс,



кишвархои дигари арабй дар мураккаб гардидани мочарох,ои сиёсии 

Афгонистон бештар эхсос мегарданд.

Дар рисола ба масъалаи маком ва накши нерухо ва ахзоби сиёсй дар 

ташаккул ва инкишофи мочарои сиёсии Афгонистон тавачуххи хоса зохир 

гардидааст. Дар кишвар хизби зиёди расмй амал менамоянд. Онхо 

намояндахои дохилй мансуб мегарданд, ки манфиатхои мардумро инъикос 

менамоянд. Тарафхои мунокиша, ахзоб ва нерухои сиёсй ба мохияти низоъ ва 

роххои халли мушкилотро аз мавкеъхои мухталиф ва мухолифи якдигар 

нишон медиханд.

Яке аз масъалахои халли низои Афгонистон вучуд надоштани вахдату 

ягонагй дар сафи хукумати кишвар мебошад. Хукумати ба хеч вачх вокеияти 

имрузаи кишвар ва манфиатхои сокинони онро ифода намекунад. Дар натича 

холате ба вучуд омадааст, ки тарафхои даргир, аз як тараф хукумат ва аз 

тарафи дигар, мухолифони он дар идомаи низоъ манфиатдоранд.

Дар байни нерухои сиёсии Афгонистон макоми пешбар ва барчастаро 

хизбхои сиёсй пайдо намудаанд. Онхо, ки дар сатх ва шаклхои гуногун 

фаъолият менамоянд дар доираи арзишхои гуногуни идеолога фаъолият 

намуда, самтхои мухталифи инкишофро сохиб гардидаанд. Х,избхои сиёсии 

Афгонистон гуногунчабха буда, доираи мухталифи одамон ва электората 

хосаро пайдо намудаанд.

Муаллиф таваччухи хосаро ба масъалаи маком ва накши хизбхои сиёсй 

дар хаёти чомеаи Афгонистон равона намудааст. Низоми сиёсию хукукии 

Афгонистон имконият медихад, ки одамон ба таври сода ва осон дар 

ташкилотхои гуногун, аз чумла хизбхои сиёсй гирд оянд. Набудани 

принсипхо ва меъёрхои мушаххасе, ки хамчун талаботи катъй пешниход 

мегарданд, боис шудаанд, ки дар шароити инкишофи бухронй ва 

мочарогароии бехад ташкилотхои сиёсии зиёде пайдо шаванд. Аз ин хотир, 

дар рисола таваччухи хосаро амалхо ва фаъолиятхое ба худ кашидаанд, ки 

барои танзими хизббозихо равона гардидаанд.



Масъалаи дигаре, фаъолияти ахзоби сиёсй накш дорад, рушди тафаккур 

ва рухияи фардгарой мебошад. Зухури шахсгарой сабаб мегардад, озодй ва 

баробарии одамон ва химояи манфиатхои фардй дар аввалият карор гирад.

Муаллиф таъкид месозад, ки баъд аз шикасти Толибон дар конферен- 

сияи Бонн миёни тарафхои сиёсии Афгонистон бо рохбарии СММ мувофика 

ба амал омад. Ахзоби сиёсй ба паймоне расиданд, ки ба сулх ва эчоди 

давлати мардумсолор таъкид дошт.

Дар рисола масъалаи кушишхо барои дарёфти роху воситахои танзим ва 

халли мочарои сиёсии Афгонистон макоми хосаеро касб намудааст. Дар 

мочарои Афгонистон бо огози хазораи сеюм мудохилахо бо неруи тоза сурат 

гирифтанд. Ин бо номи Эътилофи байналмилалй мудохиларо дар 

Афгонистон огоз намуд. ИМА барои фиреби афкори умумй терроризми 

чахониро бахона карор дод ва гуё каламрави Афгонистон барои терроризми 

байналмилалй кароргохи асосй бошад.

Дурнамои халли низои Афгонистон норавшан аст. Масъалахои мушкил 

ва халношуда, вучуд надоштани идораи босуботи давлат заминаи шиддат 

гирифтани мочарохои сиёсй мегарданд.

Монеахо, масъалахои асосй ва пешомади мочарохои сиёсй дар 

Афгонистон яке аз башхои рисоларо ташкил медиханд. Дар баробари 

масъалахои мухталифи мазхабию этникй, мушкилихои зиёди хаёти 

ичтимоию иктисодй раванди ташкили артиши миллии Афгонистон ба 

мушкилоти чиддй ру ба ру гардидааст. Аксарияти силохбадастон ба 

хукумати марказй итоат намекунанд.

Муаллиф инчунин дар мавриди роххои халли мочарохои сиёсй дар 

Афгонистонро андешахои гуногуну судмандро тархрезй намудааст.

Х,ангоми иншои рисолаи диссертатсионй ба масъалахои асосии

инкишофи Афгонистон, пеш аз хама, пайвастхо ва робитахои мутакобилаи

мочарохои сиёсй ва иштироки давлатхои хоричй дар онхо муносибати хосае

пеша мегардад, ки имконият медихад холатхои тахкикгардидаи пештари

онхо боз хам амик гарданд ва зиёда аз ин, холатхои мухталифи хаёти
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муосири кишвар муайян шаванд. Махсусиятхои онхо, ки такмил ва тахкими 

тагйиротхои сиёсиро инъикос менамоянд, ошкор шаванд.

Дар рисолаи диссертатсионй аз мавкеи илмхои сиёсй чараёни инкишофи 

равандхои сиёсй ва махсусияти онхо дар шароити Афгонистони навин 

мавриди тахлил карор гирифтаанд. Аз ин хотир, методологияи таджику 

тахлили онхо, мохияти ичтимоии онхо, махсусияти зохиршавй ва омилхои 

асосии таъсиррасонии онхо мавриди омузиш карор дода мешаванд.

Муаллифи рисола ахамияти сиёсию илмии мавзуи интихобгардида, 

зарурати аз чихати назариявию методолога ва сиёсию амалй тахкики онро 

нишон додааст. Махсусан, истифодаи натичахои тахкикот дар шароити 

Афгонистони кунунй ахамияти мухим пайдо менамоянд.

Бахсу мубохисахои илмй дар мавриди масъалахои мочарохои сиёсй ва 

дахолати давлатхои хоричй ба онхо, чустучу ва дарёфти масъалахои 

му стаки л и тахкикоти хеш, тахлили мафхумхои зиёду мухталиф, истилохот ва 

конуниятхо, муайян намудани дастгохи мафхумй, ки бевосита ба масъалахои 

инкишофи Афгонистони хозира вориданд, хусусиятхои асосии рисолаи 

диссертатсиониро ташкил медиханд. Муаллиф теъдоди зиёди таълифот ва 

корхои нашриро гардиши илмй додааст, ки масъалахои гуногуни инкишофи 

Афгонистон, махсусан, мочарохои сиёсй ва дахолати давлатхои хоричй ба 

онхоро ба доираи бахси илмй кашидааст.

Муаллифи рисола дархостхои худро мураттаб сохта, пешниходоти амалй 

ва пешбинихои илмиро дар мавриди масъалахои тахкикшаванда мушаххасан 

иброз намудааст. Х,амаи ин шаходати он аст, ки муаллиф сатхи касбияти 

заруриро пайдо намудааст ва кобилият ба тахкикоти илмиро пайдо 

намудааст.

Рисола ба таври мантикй баён гардида, маводхои тахкикотхои илмй ба 

таври амик тахлил гардида, натичахо хулосагирй шудаанд, хулосахои асосию 

мухим пешниход гардидаанд, ки ахамияти амалиро касб менамоянд.

Автореферат ва корхои илмие, ки дар мавзуи тахкикот чоп гардидаанд 

мазмуни асосии рисолаи диссертатсиониро инъикос менамоянд.



Шарафуддин Шарафёр аз худ дониши амик ва махорати истифодаи 

методхои муосири тахлилро нишон до да, кобилияти хосае барои 

гузаронидани тахкикоти мустакилонаи илмиро зохир намудааст. Рисолаи 

диссертатсионй кори илмию таснифотй буда, дар он дар асоси тахкик;оти 

муаллиф холатхои назариявй тахия гардидаанд. Навъи хоси халли илмии 

масъала пешниход мегардад, ки онхоро метавон ба сифати муваффацияти 

илмй, ки ахамияти мухими сиёсй ва ичтимой доранд, бахогузорй намуд.

Хдмин тавр, Шарафуддин Шарафёр ба сифати як мухаккици муваффа^ 

рисолае бо усули хос, методологияи кавии иазируфта ва муносибати 

объективонае ба раванду ходисахои Афгонистон иншо намудааст. Истифодаи 

он х,ам барои Афгонистон ва хам барои кишвархои хамто ахамиятнок буда, дар 

дарки масъалахо ва дарёфти халли онхо ахамияти мухим пайдо менамояд.

Рисолаи диссертатсионй бо рузмаррагй ва навгонихои худ фарк намуда, 

ба талаботхо оид ба диссертатсияхо дар мавриди дарёфти дарачаи илмии 

номзади илм мувофик буда, муаллифи он сазовори ноил гаштан ба дарачаи 

илмии номзади илмхои сиёсй аз руи ихтисоси 23.00.06 -  низоъшиносй 

мебошад.
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