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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Афғонистон, ки мудохилаи кишварҳои 

бегона ба умури дохилии он сабабгори печидагии авзои сиёсию низомии он 

гардидааст, имрӯзҳо ба дигаргунихои амиқи иҷтимоӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва 

фарҳангӣ ниёз дорад. Моҷарои Афғонистон таърихи тӯлонӣ дошта, қариб 

ним қарни охир инҷониб сарнавишти мардуми онро ба мушкилӣ дучор 

гардонидааст.  

Садсолаи охир ба моҳияти моҷароҳои сиёсӣ мазмуни нав зам намуд. Ду 

ҷанги ҷаҳонӣ, ҷангҳои байни давлатҳо, ҷангҳои миллӣ-озодихоҳӣ ва ҷангҳои 

зиёди шаҳрвандӣ ҳаёти миллионҳо нафар одамонро рабуда, боиси зуҳури 

анвои мухталифи моҷарохо ва низоъҳои хурду бузург гардидаанд, ки 

Афғонистон низ яке аз қурбониёни ин моҷароҳо мебошад.  

Афғонистон яке аз он кишварҳое аст, ки дар масири рақобати давлатҳои 

бузург карор дошта, солиёни дароз аз низоъ ва ихтилофи қудратҳои ҷаҳонӣ 

ранҷ мебарад. Дар байни низоъҳои иҷтимоӣмоҷароҳои сиёсӣ мақом ва нақши 

барҷаста дошта, ба вазъияти дохилӣ ва хориҷии кишварҳо таъсири амиқ 

мерасонанд. Амалан, низоъҳои сиёсӣ дар натиҷаи набудани адолат ва 

тақсими ғайриодилонаи қудрат дар кишварҳо ба вуҷуд меоянд ва дар асари 

идомаи ин низоъҳо моҷароҳое дар ҷомеа ангеза дода мешаванд, ки ҷомеаро 

ба буҳронҳои шадид дучор мегардонанд.  

Мутаассифона, низои тӯлонии Афғонистон боиси бесуботӣ ва буҳрон 

дар кишвар гардида, вазъи зиндагии аксари мардумро ба нооромӣ ва 

мушкилот дучор сохтааст. Идомаи моҷарои сиёсӣ-низомӣ сабаби аз ҳам 

пошидани муносиботи иҷтимоӣ гардида, зербиноҳои ҷомеаро заиф намуда, 

сабабгори пайваста аз ҳам дур шудани давлат ва аксари мардуми кишвар 

гардидааст.  

Таҳқиқоти мазкур дар бораи моҷароест, ки имрӯз Афғонистонро фаро 

гирифта, ба омили вайронкунанда ва табоҳкунандаи вазъи кишвар табдил 

ёфтааст. Афғонистон ба маркази буҳрон ва ташаннуҷ табдил ёфта, тайи 
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чандин даҳсола бар асари кашмакашиҳои дохилӣ, мудохилот ва таҷовузи 

хориҷӣ ба як кишвари харобгардида табдил шуда ва аз корвони пешрафт ва 

тараққии иҷтимоӣ боз мондааст. Бо таваҷҷуҳ ба аҳамият ва таъсиргузории 

минтақавӣ ва ҷаҳонӣ ба моҷарои сиёсии Афғонистон ин таҳқиқот омода 

гардида аст. То ба имрӯз оид ба мавзӯи таъсири омили хориҷӣ, яъне 

мудохилаи кишварҳои хориҷӣ ба низоъ дар Афғонистон таҳқиқоти илмии 

комил сурат нагирифта, ин мавзӯъ маротибаи нахуст мавриди пажӯҳиши 

ҳамаҷониба карор мегирад. 

Омилҳои моҷарои сиёсӣ дар Афғонистон ба ду гурӯҳ - омилҳои дохилӣ 

ва хориҷӣ тақсим мешаванд, ки бо ҳам пайвасти ногусастанӣ доранд. Ин 

моҷароҳо баъд аз воқеаи 11 сентябри соли 2001 пайомадҳои нохуш ва 

такондиҳанда дошта, боиси рушд ва густариши терроризму ифротгароӣ дар 

минтақаи Ховари Наздик ва Миёна, хусусан дар Афғонистон гардидаанд. Аз 

ин рӯ, бо мақсади пайдо намудани решаи асосии моҷароҳо дар Афғонистон, 

ки барои давлат ва мардум пайомадҳои ногувор ба бор овардаанд, мавзӯи 

дахолати густардаи ду кишвари ҳамсоя - Покистон ва Эрон мавриди баррасӣ 

ва арзёбӣқарор гирифтааст.  

Таҷрибаи ҷанги тӯлонии шаҳрвандӣ дар Афғонистони аз он шаҳодат 

медиҳад, ки таъсири омили хориҷӣ - дахолати кишварҳои ҳамсоя ва ҷаҳон 

сабабгори шиддат гирифтан ва печидатар шудани низоъ дар Афғонистон 

гардида, садди роҳи дастёбӣ ба сулҳ ва ба роҳ мондани музокироти васеъ бо 

мақсади ҳалли осоиштаи низоъи тӯлонӣ шудааст. Аз ин хотир,таҳқиқи 

ҳамаҷонибаи мавзӯи муайян намудани омилҳо ва пайомадҳои ногувори он, 

дахолати кишварҳои хориҷӣ, пайдо намудани роҳҳои қатъи дахолати 

кишварҳо ба умури дохилаи Афғонистон метавонад заминаи мусоиди 

раванди сулҳсозӣ ва хотима додани ҷанги шаҳрвандиро фароҳам намояд.   

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Моҷароҳои сиёсӣ як бахши бузург ва 

мавзуи васеи таҳқиқоти илмӣ мебошанд. Моҷароҳои сиёсӣ, ин низоъҳо 

вобаста ба тақсимоти ҳокимият, бартарият, нуфӯз ва идора буда, метавонанд 
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ҷанбаи пӯшида ва ошкоро дошта бошанд. Ҳамчунин, ба қавли олими рус 

Козирев Г.И. «моҷарои сиёсӣ- ин падидаи сиёсӣ аст ва он дар соҳаи сиёсат ба 

амал меояд»1.  

Илми муосири сиёсатшиносӣ усул ва роҳҳои мухталифи таҳлил, баррасӣ 

ва таҳқиқи моҷароҳои сиёсӣ-низомиро мавриди истифода қарор медиҳад, ки 

мақсади онҳо аз муайян кардани сабабҳои моҷаро, тақсимбандии онҳо аз 

рӯйи аломатҳои зуҳур ва пайомадашон, таркиб ва тарафҳои даргир дар 

моҷаро, мақсади тарафҳо ва неруҳои сиёсӣ, сатҳи шиддати онҳо, роҳҳо ва 

усулҳои ҳалли онҳо ва ғ. мебошанд.  

Табиист, ки дар бораи моҷароҳои сиёсӣ дар маҷмӯъ корҳои зиёде анҷом 

дода шудаанд. Муаллифи рисола дар таҳқиқи мавзӯи мазкур аз осори зиёде 

истифода намудааст, ки онҳоро шартан метавон ба гурӯҳҳои гуногун тақсим 

намуд. 

Ба гурӯҳи аввал осори муҳақиқони бузург, ки дар таърихи таълимоти 

сиёсӣ мақоми хоса пайдо намудаанд, ворид мегарданд:  Афлотун, Арасту, 

Ф.Гегел, Ҷ. Локк, Н. Макиавелли, К. Маркс, Ф. Энгелс, В.И.Ленин, Л.Козер, 

Ф.Закариё2 ва дигарон ба он шомил шудаанд. Онҳо дар бораи сиёсат ва 

моҷарои сиёсӣ ва дигар паҳлуҳои гуногуни он осори гаронбаҳое мерос 

гузоштаанд.  

Дар омӯзиши ҷанбаҳои назариявии моҷароҳо олимони намоёни илми 

сиёсӣ ва ҷомеашиносӣ К. Боулдинг, Л. Козер, М. Дойч, Р. Дарендорф, Ҷ. 

Бартон, X. Шмид, Е. Амстус,Ҷ.Шарп3 ва дигарон саҳми калон гузоштанд.  

                                                           
1 Козырев, Г.И. Политическая конфликтология [Текст] / Г.И. Козырев. - М, 2008. 
2Авомили дохилӣ ва хориҷии мунозиъа дар Афғонистон. [Манбаи электронӣ] http// www. farsi.ru/doc/ 

1656.html. (Санаи мурољиат: 13.09.2019); Арасту. Сиёсат [Матн] / Арасту. - Теҳрон, 1349; Афлотун. Ҷумҳур 

[Матн] / - Душанбе, 2013; Гегель, Г. Философия права [Текст] / Г. Гегель. - М.: Соцэгиз, 1990. -524 с.; 
Закариё, Ф. Ҷаҳони пас аз Амрико [Матн] Ф. Закариё. - Теҳрон. 1387 х. ш; Козер, Л. Зиндагӣ ва андешаи 

бузургони ҷомеашинос [Матн] Л. Козер. - Теҳрон, 1372; Ленин, В.И. Давлат ва револютсия [Матн] В.И. 

Ленин. //Асарҳо. Ҷ.25; Локк, Дж. О государственном правлении [Текст] / Дж. Локк. // Избр. филос. произ.: в 

2 т. - М., 1960; Макиавелли, Н. Государь. [Текст] Н. Макиавелли. - М., 1996; Маркс, К., Энгелс, Ф. Асарҳои 

мунтахаб. [Матн] / К. Маркс, Ф. Энгелс. Ҷ. ІІ. -Душанбе, 1965. 
3Boulding, Kenneth E. The Role of Conflict in the Dynamics of Society, 1. Current Researchon Peaceand 
Violence. [Text] / E. Kenneth, Boulding. 1986. Vol.9. - №3; Козер, Л. Функции социального конфликта. 
[Текст] / Л. Козер. - М., 2000; Дойч, M. Разрешение конфликта (конструктивные и деструктивные 
процессы) [Текст] / М. Дойч. // Социально-политический журнал. 1997. № 1; Дарендорф, Р. Табаќоти 
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Таҳқиқотҳои К. Левин,И. Галтунг,Д. Зенгхаас, Ч. Иост, С. Мендловитс, 

А. Нюкомб, А. Рапопорт, Л. Ричардсон, П. Смоукер, Кисинҷер Г., Примаков 

Е., Харченко В.А.1ва дигарон ба масъалаҳои пешгирӣ ва ҳалли моҷароҳои 

байналмилалӣ, роҳҳо ва усулҳои ҳалли мусолиматомези онҳо, роҳбарӣ ва 

ташкили чораҳои пешгирии моҷароҳо ва барқарорсозии сулҳ дар кишварҳои 

ҷангзада ва ғайра бахшида шудаанд.   

Гурӯҳи дигари осори истифодашударо таҳқиқоти олимон ва 

сиёсатмадорони Афғонистон, Эрон ва Покистон, ба мисли П.Мушарраф, А. 

Аҳмадӣ, А.Қодирӣ, А. Арғандӣ, А.Диловарӣ, А. Рашид, М. М. Сиддиқи 

Фарҳанг, М.Ғ. М. Ғубор, А. Амин, Муродиён, Ғ. Муҳаммадӣ, Р. Д. Спанто, А. 

Мусавӣ, З. Халилзод, З. Танин, С. А. Қавом, П.Помир, Х. Хусравшоҳӣ2 ва 

ғайра ташкил медиҳанд.  

                                                                                                                                                                                           
иљтимої ва низоъњои табаќотї дар љомеаи саноатї. [Матн] / Р. Дарендорф. - Лондон.1959; Боз вай. 
Современный социальный конфликт: Очерк политики свободы [Текст] / Р. Дарендорф. / Пер. с нем. - 
М., 2002; Burton, J. (ed.) Prefase to the series. Introduction // Conflict: Human needs theory. Vol.2. [Text] / J. 
Burton. - London: Macmillan, 1990; Schmid, Н. Peace Research and Politics [Text] / Н.  Schmid // Journal of 
Peace Research. 1968. Vol. 5. № 3; Amstutz, M.R. An Introduction to political Science: The Management of 
Conflict. - Glenview (Illinois) Scott: [Text] / M.R.  Amstutz. Foresman and Company, 1982; Шарп, Дж. От 
диктатуры к демократии. Концептуальные основы освобождения. [Текст] / Дж. Шарп.  Институтим. А. 
Эйнштейна. [Манбаи электронї] http// www.einstein.org. (Санаи мурољиат: 17.03.2017). 
1Левин, К. Разрешение социальных конфликтов [Текст] / К. Левин. - СПб., 2000; Galtung, E.A. Theoryof 
Conflict, transcenduniver-sitypress, [Text] / E.A. Galtung. January 1, 2010; Kissinger, H. World order. 
Reflections on the Character of Nations and the Course of History. [Text] / H. Kissinger. NewYork: Penguin 
Press, 2014. PP.183-186; Примаков, Е. Мир после 11 сентября [Текст] / Е. Примаков. // Россия в 
глобальной политике. 2003. №1. [Манбаи электронї] //https://www.globalaffairs.ru/book/n_450 (Санаи 

мурољиат: 13.06.2016); Харченко, В.А. Внутригосударственные межэтнические конфликты на 
постсоветском пространстве: теория и практика политического управления: диссерт. докт. полит. 
наук: 23.00.04. [Текст] / В.А. Харченко. [Манбаи электронї] //http:// www. dissercat.com/content/-
vnutrigosudarstvennye--mezhetnicheskie-konflikty-na-postsovets kom-prostranstve-teoriya-i-prak. (Санаи 

мурољиат: 11.06.2016).  
2Perves Musharraf. Inthelineoffire. New York. 2006; Ањмадї, А. Авомили умдаи буњрон ва роњњои 
берунрафт [Матн] / А. Ањмадї. [Манбаи электронї] http// www.archive.masahl.-org/content.-php?c=-
maqolaatod (Санаи мурољиат: 11.03.2013); Қодирї, А. Илали мунозиъа ва чигунагии њалли он [Матн] / 
А. Ќодирї. [Манбаи электронї] http//www.dailyafganistan.com/opinion_detais.php? post_id. (Санаи 

мурољиат: 11.05.2014); Арғандї, А. Тавсеаи сиёсї, кашмакашњои сиёсї, ва дигаргунињои иљтимої 

[Текст] / А. Арѓандї. [Манбаи электронї] //http//www. piaj.sbu.ac.ir/article/view/1035. (Санаи мурољиат: 

11.06.2016); Диловарї, А. Тањаввули мафоњим, нигоришњо ва равишњо дар њалли мунозиъа [Матн] / А. 
Диловарї. [Манбаи электронї] //www.virascience. com/article/94726/ (Санаи мурољиат: 11.05.2014); 
Рашид, А. Толибон: ислом, нафт ва бозии бузурги љадид [Матн] / А. Рашид. - Тењрон, 1380; Фарњанг, 
С.М.М. Афғонистон дар панљ қарни ахир. [Матн] / С.М.М. Фарњанг. -Тењрон, љ. 2, 1385; Ғубор, М.Ѓ. 
Афғонистон дар масири торих [Матн] / М.Ѓ. Ѓубор. Љ.11. - Тењрон, 1383; Амин, А. Роњи берунрафт аз 
буњрони Афғонистон, меъёрњо, мавонеъ, роњи њалњо [Матн] / А.Амин. [Манбаи электронї] 

//http//www.particle&ip? opinion: com/ content&view (Санаи мурољиат: 11.06.2016); Муродиён, Д. Абъоди 
мухталифи њалли мунозиъаи Афғонистон [Матн] / Д. Муродиён. [Манбаи электронї] 
http//www.dailyafghanistan.com/opinion.php? post_id (Санаи мурољиат: 11.05.2015); Спанто, Р.Д. Сиёсати 

Афғонистон, ривояте аз дарун [Матн] /  Р.Д. Спанто. - Кобул. 1396; Мусавї, А. Сиёсат.  [Матн] / А. 

http://www.einstein.org/
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Гурӯҳи дигари адабиётро осори олимони Тоҷикистон ташкил мекунанд. 

Аз ҷумла, истифодаи асарҳои Г.Н.Зокиров, Ш.Имомов, А. Искандаров, К. 

Искандаров, И. Сафранчук, А.Н.Маҳмадов, Р.Ш. Нуриддинов, П.Р. 

Нуриддинов, М.Хидирова, Раҳнамо А. ва дигаронро1зикр намуд, ки дар 

баррасии ин мавзӯи муҳим талош намуда, ҷанбаҳои мухталифи моҷароҳо, 

махсусан моҷароҳои сиёсии Афғонистонро мавриди таҳқиқ ва баррасии амиқ 

ва ҳамаҷониба қарор додаанд.  

Масъалаҳои ҷангу сулҳ, ҳалли моҷароҳои сиёсӣ ва дар заминаи онҳо 

таҳияи равандҳои ташкили низом ва субот, ташаккул ва инкишофи ваҳдати 

миллӣҳам аз ҷиҳати назариявӣ ва ҳам аз ҷиҳати амалӣ дар асарҳо ва 

суханрониҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди баррасии васеъ ва 

ҳамаҷониба қарор гирифтаанд.2 

                                                                                                                                                                                           
Мусавї. - Тењрон, 1349; Zalmay, Khalilzad. The Envoy: From Kabul tothe White House. My Jorney 
Through to Turbulent World. [Text] / Kh.  Zalmay. New York, St. Martin’s Press. 2016; Танин, 
З.Афғонистон дар қарни бистум. [Матн] / З. Танин. - Тењрон, 1384; Қавом, С.А. Сиёсатшиносї [Матн] / 

С.А. Ќавом. - Тењрон, 1349; Помир, П. Нақши Покистон дар трољедии хунини Афғонистон [Матн] / П. 
Помир. - Торонто, 1393. [Манбаи электронї] http//www.goftaman.com/ images/books/paikar-pakistan 
(Санаи мурољиат: 11.05.2019); Хусравшоњї, С.И.Њ. Китоби Осиё. С. (Вижаи Афғонистон пас аз 
Толибон). [Матн] / С.И.Њ. Хусравшоњї. - Тењрон, 1347.  
1 Зокиров, Г.Н. Вањдати миллї // Энсиклопедияи миллии тољик. [Матн] / Г.Н. Зокиров. Љ.3. - Душанбе, 
2014. С. 558-559; Боз вай. Зўроварии сиёсї [Матн] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе, 2018; Боз вай. Элитаи 
сиёсї. // Донишномаи сиёсї. [Матн] / Г.Н. Зокиров. Љ.ІІІ. - Душанбе, 2015; Боз вай. Давлат. [Матн] / 
Г.Н. Зокиров. Ќ. 1. - Душанбе. 2012; Имомов, Ш. История общественной мысли Афганистана во 
второй половине ХІХ в. –первой половины ХХ в. [Текст] / Ш. Имомов. - Душанбе, 2001; Махмадов, 
А.Н. Таджикистан в пути независимости [Текст] / А.Н. Мањмадов. - Душанбе, 2000; Махмадов, А., 
Хидирова, М. Таджикистан: специфика новых угроз стабильности и пути их предотвращения. [Текст] / 
А. Мањмадов., М. Хидирова. //Центральная Азия и Кавказ, № 6(42), 2005; Назаров, Х.Н. Социальные 
движения в 20-х гг. ХХ в. в Афганистане [Текст] / Х.Н. Назаров. - Душанбе, 1989; Искандаров, А., 
Искандаров, К., Сафранчук, И. Валдайский клуб: «Новый этап кризиса в Афганистане и безопасность 
Таджикистана» [Текст] / А. Искандаров, К. Искандаров, И. Сафранчук. [Манбаи электронї] // 

Фергана. ru. (Санаи мурољиат:15.08.2016); Искандаров, Қ., Давлатов, Р., Абдуллоев, Р. Афғонистони 

имрӯз: омилњои дохилї ва хориљии љангу сулњ [Матн] / Ќ. Искандаров, Р. Давлатов, Р. Абдуллоев. - 

Душанбе, 2018. - 216 с.; Искандаров, Қ. Чаро Тољикистон ба сулњ расид, вале љанг дар Афғонстон 
идома дорад [Матн] / Ќ. Искандаров. [Манбаи электронї] //www. sarzaminearyan. com/wp..../07. (Санаи 

мурољиат: 11.09.2019); Абдулло, Р. Афғонистон ва Осиёи Марказї: хусусиятњо ва дурнамои 
таъсипазирї [Матн] / Ќ. Абдулло. -  Душанбе, 2016; Нуриддинов, Р. Идейная борьба 
леводемократических и правоисламистских сил в Афганистане во второй половине ХХ века. [Текст] / 
Р. Нуриддинов. - Душанбе, 2004; Нуриддинов, П.Р. Политические партии и партийная система 
Афганистана [Матн] / П.Р. Нуриддинов. - Душанбе, 2016. 
2Ниг.: Рањмонов, Э.Ш. Тољикон дар оинаи таърих. // Китоби аввал: Аз Ориён то Сомониён. [Матн] / 
Э.Ш. Рањмонов. - Лондон: Flint River Editions, 200; Боз вай. Истиќлолияти Тољикистон ва эњёи миллат 
[Матн] / Э.Ш. Рањмонов. // Иборат аз 4 љилд. - Душанбе: Ирфон, 2002; Боз вай. Таджикистан на пути 
демократии и цивилизованного общества. [Текст] / Э.Ш. Рањмонов. - Душанбе, 1996; Боз вай. 
Молодежь будущего суверенного Таджикистана. [Текст] / Э.Ш. Рањмонов. - Душанбе, 1997; Боз вай. 
Долгий путь к миру [Текст] / Э.Ш. Рањмонов. - Душанбе, 1998; Боз вай. Таджикистан на пороге ХХI 

http://www.sarzaminearyan.com/wp..../07
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Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмї. Диссертатсия 

дар чаҳорчубаи татбиқи нақшаи дурнамои корҳои илмӣ – таҳқиқотии 

кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар мавзуи  

“Ҳаёти сиёсии муосир: моҳият, хусусиятҳо ва пешомади инкишоф дар 

замони муосир” (барои солҳои 2016-2020) иҷро шудааст. 

 

                                                                                                                                                                                           
века [Текст] / Э.Ш. Рањмонов. - Душанбе, 2001; Боз вай. Наша цель – единство, согласие, созидание! 
[Текст] / Э.Ш. Рањмонов. - Душанбе, 2000; Боз вай. Политика мира и созидания [Текст] / Э.Ш. 
Рањмонов. - Душанбе, 2001; Боз вай. Опираясь на волю народа [Текст] / Э.Ш. Рањмонов. - Душанбе, 
2002; Боз вай. Наша цель – национальное согласие [Текст] / Э.Ш. Рањмонов. - Душанбе, 1997; Боз вай. 
Суханронї ба ифтихори 25-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон [Матн] / Э.Ш. 
Рањмонов.  // Садои мардум. 2016, 15 сен. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот омӯзиши тамоюлҳои зуҳур ва рушди моҷароҳои 

сиёсӣ дар Афғонистон, мавзеъгирии неруҳои сиёсии дохилӣ ва 

бозингарони фаъоли хориҷӣ дар саҳнаи сиёсии Афғонистон мебошанд. 

Мақсади мазкур иҷрои вазифаҳои зерини таҳқиқотиро ба миён овардааст:  

- муайян намудани мафҳум, моҳият ва хусусиятҳои моҷароҳои сиёсӣ; 

 - ташхиси раванди таҳаввули моҷароҳои сиёсии Афғонистони муосир 

ва омилҳои асосии дахолати давлатҳо ба он; 

-таҳлили заминаҳо, мақом ва нақши аҳзоби сиёсӣ дар ташаккул ва 

таҳаввули моҷароҳои сиёсӣ; 

- муайян намудани заминаҳо, хусусиятҳо ва нақши тарафи сеюм дар 

моҷароҳои сиёсии Афғонистон; 

- ошкор сохтани монеаҳо, масоили асосӣ ва омилҳо дар ҳалли 

моҷароҳои сиёсӣ дар Афғонистон ва дурнамои он. 

- таҳияи тавсияҳои амалӣ ба хотири таҳлили саривақтӣ ва пешгирии 

ҳамаҷонибаи моҷароҳои сиёсӣ дар Афғонистон дар асосӣ таҷрибаи 

Тоҷикистон. 

Объекти таҳқиқот моҷароҳои сиёсӣ дар Афғонистон ва омили 

хориҷии он мебошад.  

Предмети таҳқиқ муайян намудани хусусиятҳо ва пайомадҳои 

моҷарои сиёсӣ ва иртиботи омилҳои хориҷӣ ба идомаи низоъ аст.  

Асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқот. Заминаҳон назариявию 

методологии таҳқиқотро маҷмӯи принсипҳои умумиилмӣ, ба монанди 

объективият, мушаххасият, таърихият ва системанокӣ, ки дар раванди 

таҳлили ҳамаҷонибаи ҳодисаҳои Афғонистон истифода шудаанд, дар бар 

мегиранд. Дар баробари методҳои умумиилмӣ, ки дар рафти таҳқиқот 

истифода гардидаанд, инчунин муносибати синергетикӣ, таркиботию 

функсионалӣ ва муқоисавӣ истифода гардиданд, ки ба сифати роҳнамо 
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дар таҳлилу таркиби ҳодисаҳо ва раванди сиёсии Афғонистон хизмат 

менамоянд. 

Пойгоҳи таҳқиқот. Барои таҳқиқи ҳамаҷонибаи мавзӯъ ва кушодани 

ҷанбаҳои калидии он муаллиф аз сарчашма ва манбаъҳои гуногун ба таври 

васеъ истифода кардааст¸ ки онҳоро метавон ба гурӯҳҳои зерин тақсим 

намуд: 

Ба гурӯҳи якум, мавод васанадҳои меъёрию ҳуқуқие дохил мегарданд, 

ки дар таҳқиқоти диссертатсионӣ аз маводи бойгонии Вазорати корҳои 

хориҷии Ҷумҳурии Афғонистон, Маркази тадқиқоти стратегии Ҷумҳурии 

исломии Афғонистон истифода шудааст. Сарчашмаҳои мазкур хусусияти 

соҳавӣ ва байниидорӣ дошта, санадҳои махсусро дар мавзӯи хусусиятҳои 

моҷарои сиёсӣ дар Афғонистон ва дахолати кишварҳои хориҷӣ ба онҳо дар 

бар мегиранд ва вазифаҳои мақомоти дахлдори кишварро дар соҳаи мазкур 

муайян менамоянд1. 

Гурӯҳи дуюми сарчашмаҳо осори таҳқиқотии муҳаққиқони ғарбиро дар 

бар мегирад. Ин муҳаққиқон перомуни қазияи моҷароҳо ва дахолат дар 

Афғонистон аз диди ҷаҳонӣ, бахусус, манофеи Ғарб ба масоили дохилии 

Афғонистон таваҷҷуҳ намуда, роҳкорҳои муфидеро пешниҳод додаанд. 

Роҳкорҳои муҳакқиқони ғарбӣ умдатан бар асоси таҷрибаҳои кишварҳои хеш 

шакл гирифтааст, агарчи татбиқи ин таҷриба ва равишҳо дар моҷароҳо ва 

ҷомеаи суннатии Афғонистон мутафовиттар мебошад2.  

                                                           
1Қонуни Асосии Ҷумҳурии Исломии Афғонистон [Матн]: Дар бораи Қонунҳои Асосии Ҷумҳурии Исломии 

Афғонистон; Қонуни аҳзоби сиёсӣ. Ҷаридаи расмӣ 2003.18.10. [Манбаи электронӣ]. URL: http: //www. moj. 

gov. af/fa/page/1795 (Санаи мурољиат: 11.09.2016); Барномаи Ҳизби Иттиҳоди озодии мардуми Афғонистон 

[Матн]. - Кобул: “Омо”, 1391; Вокуниши Кобул ба изҳороти Рӯҳонӣ дар мавриди садсозӣ дар Афғонистон 

[Манбаи электронӣ]. URL:http://aa.com.tr/fa (Санаи мурољиат: 04.12.2017); Матни пешниҳодии давлати 

Афғонистон барои сулҳ дар дуввумин нишасти Кобул [Манбаи электронӣ]. URL:http: //af. farsnews.com 

/politics/news (Санаи мурољиат: 21.05.2017); Созишномаи умумӣ дар бораи барқарор намудани сулҳ ва 

ризояти миллӣ дар Тоҷикистон [Матн]. -Душанбе,1997. 
2 Kissinger, H. World order. Reflections on the Character of Nations and the Course of History [Text] / H. 
Kissinger. - New York: Penguin Press,2014. - PP.183-186; Boulding, Kenneth E. The Role of Conflict in the 
Dynamics of Society, 1. Current Research on Peace and Violence [Text] / E. Boulding, Kenneth. 1986. Vol.9. - 
№3; Larry, P. Goodson, Thomas H. Johnson. U.S. policy and strategy toward Afghanistan after 2014[Text] / 
P. Larry, Goodson, H. Thomas, U.S. Johnson. -//http://www.carlisle.army.mil; Schmid, Н. Peace Research 
and Politics [Text] / Н. Schmid. // Journal of Peace Research. - 1968. - Vol. 5. -№ 3; Burton, J. (ed.) Prefase to 
the series. Introduction // Conflict: Human needs theory. - Vol.2[Text] / J. Burton. - London: Macmillan, 

http://aa.com.tr/fa
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Ба гурӯҳи сеюм осори муҳаққиқону коршиносони рус, ки дар мавриди 

мавзӯи мазкур китобу мақолаҳои таҳқиқотӣ навиштаанд, дохил мешавад, 

зеро муҳаққиқони рус дар оғози моҷароҳо ба унвони кишвари дахил, хосатан 

аз даҳаи 70 ба ин тараф ба вазъияти кишвари Афғонистон бештар ошноӣ 

доранд. Азбаски русҳо марзи кишварҳои муштарак-ул-манофеъро камар-

банди амниятии хеш мепиндоранд, дунбол кардани қазияи Афғонистон 

барояшон хеле муҳим аст1. 

Ба гурӯҳи чорум осори таҳқиқотии муҳаққиқони кишварҳои ҳамсоя, аз 

ҷумла Тоҷиикстон, Эрон ва Покистон шомил мешаванд. Дар миёни 

муҳаққиқони кишварҳои ҳамсоя бештар аз ҳама коршиносони тоҷикистонӣ 

ба қазоёи Афғонистон нигоҳи мунсифонаву дилсӯзона дошта, аз минбарҳои 

мухталиф барои фурӯкаш кардани моҷароҳо ва хатми мудохилаи хориҷӣ 

таъкид варзида ва ҳамвора дар ин замина қаламу қадам бардоштаанд. Ба 

тартиб, муҳаққиқони эронӣ ҳам монанди тоҷикистониҳо ба моҷароҳои 

ҷараёндошта дар Афғонистон беэътино набуда, дидгоҳҳо ва таҳқиқоти 

бештаре дар ин арса анҷом додаанд,зеро эрониён тааллуқоти гуногуне ба ин 

кишвар доранд. 

Муҳаққиқони покистонӣ ба унвони дорандаи бештарин сарҳад ва дохил 

дар моҷароҳои сиёсии Афғонистон, табъан, бештар ба мавзӯоти зикршуда 

мепардозанд2 

                                                                                                                                                                                           
1990. – 240 р; Фельдман, Д.М. Политология конфликта [Текст] /Д.М. Фельдман. - М., 1998. – 250 с; 
Ҳейман, О. Афғонистон зери султаи Шӯравӣ [Матн] /О.Ҳейман. - Теҳрон: “Шабовез”, 1383. – 290 с. 
1Примаков, Е. Мир без сверхдержав [Текст] / Е. Примаков. // Россия в глобальной политике. -2017. - 
№6. Калашников, В.Л., Лугвин, С.Б. Политология [Текст] / В.Л. Калашников., С.Б. Лугвин. – М., 2004. 
– 282 с; Князев, А. А. Афганские киргизы // Афганистан в начале XXI века. - М.: “Институт изучения 
Израиля и Ближнего Востока”, 2004. – 380 с; Князов, А.А. Афганский конфликт и безопасность 
Центральной Азии (ХIХ – начало ХХI в.) [Текст] /А.А. Князев. - Душанбе, 2004. -143 с; Козер, Л. 
Функции социального конфликта [Текст] / Л.Козер. - М., 2000. – 480 с; Козер, Л. Зиндагӣ ва андешаи 
бузургони ҷомеашинос [Матн] /Л. Козер. - Теҳрон, Интишороти «Садаф», 1372. – 290 с; Козырев, Г.И. 
Политическая конфликтология [Текст] /Г.И. Козырев. - М.: ИД-«Форум»: ИНФРА-М, 2008. – 390 с; 

Громова, О.Н. Конфликтология [Текст] / О.Н. Громова. - М.,1993. – 350 с. 
2 Зокиров, Г.Н. Зӯроварии сиёсӣ [Матн] / Г.Н.Зокиров. - Душанбе, 2018. – 132 с; Зокиров, Г.Н. 
Моҷарошиносӣ [Матн] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе: «Сино», 2002. – 204 с; Нуриддинов, П.Р. 
Политические партии и партийная система Афганистана [Текст] / П.Р. Нуриддинов. - Душанбе, 2016. – 
206 с; Нуриддинов, Р. Идейная борьба леводемократических и право исламистских сил в Афганистане 
во второй половине ХХ века [Текст] / Р. Нуриддинов. - Душанбе, 2004. – 371 с. Фараҷӣ, Н.Ш. Тақобули 

Ҳинд ва Покистон дар Афғонистон // Маҷмуаи мақолот, ҳамоиши таҳаввулоти Афғонистон [Матн] / 
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Ба гурӯҳи панҷум, осори муҳаққиқону пажӯҳишгарони Афғонистон 

шомил мешавад, ки бидуни шак, хусусияти моҷароҳои сиёсӣ ва мудохилоти 

хориҷӣ дар авлавияти корияшон қарор дорад, биноан, бештарин таваҷҷуҳ ба 

таҳқиқоти пажӯҳишгарони дохилӣ намуда, дар ин рисола аз дидгоҳи онҳо ба 

таври васеъ истифода шудааст1 

 Навгонии илмии таҳқиқот. Навгонии илмии таҳқиқот аз он иборат аст 

ки он яке аз корҳои аввалини илмӣ мебошад, ки ба масъалаи омӯзиши 

ҳамаҷонибаи моҷароҳои сиёсии Афғонистон аз нуқтаи назари илми сиёсӣ 

бахшида шудааст.  

Дар робита ба натиҷаҳои илмии ба даст овардашуда ба сифати 

навгониҳои илмии рисолаи мазкур нуктаҳои зерин пешниҳод мегарданд:  

- аввалин маротиба таҳқиқоти ҳамаҷонибаи илмӣ вобаста ба таҳлил ва 

баррасии омилҳо, решаҳо ва таҳаввули моҷароҳо, оқибатҳои он барои 

мардуми Афғонистон ва кишварҳои минтақа анҷом дода шудааст;  

- нақши омилҳои калидии моҷароҳои сиёсӣ дар Афғонистон мавриди 

таҳлили ҳамаҷониба қарор гирифтааст; 

- иллатҳо ва заминаҳои асосии дохилии моҷароҳои сиёсии Афғонистон, 

бар асари сӯистифодаи омилҳои эътиқодӣ ва мазҳабӣ, ҳамчунин сатҳи пасти 

саводнокӣ ва маърифати сиёсии мардуми Афғонистон ҳамаҷониба таҳлил ва 

баррасӣ гардидааст; 

- кӯшишҳо барои як бархурди нави мутолиавӣ ва таҳқиқотӣ ва арзёбии 

амиқи решаҳои моҷароҳо анҷом дода шудааст; 

                                                                                                                                                                                           
Н.Ш. Фараҷӣ. // Мутолиоти матбавии ҷаҳони ислом, - 1386. - С. 210-221; Сафавӣ, С., Шайхон, А. 

Аҳдофи кӯтоҳмуддат ва баландмуддати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар таҳоҷуми низомӣ ба 
Афғонистон [Матн] / С. Сафавӣ, А. Шайхон. // “Ҷуғрофиёи инсонӣ”. - 1389. - № 3; Хусравшоҳӣ, С.И.Ҳ. 

Китоби Осиё. С. (Вижаи Афғонистон пас аз Толибон) [Матн] / С.И.Ҳ. Хусравшоҳӣ. – Теҳрон: 
“Абзоримуосир”. - 150 с; Musharraf, P. Inthelineoffire [Text] / P. Musharraf. - NewYork. 2006. -354 p. 
1Абдураззоқ, Н. Афғонистон қурбонгоҳи сиёсат [Матн] / Н. Абдураззоқ. – Лоҳур: 2010. -168 с; Балхӣ, 
М. Нигоҳе ба Афғонистон пас аз 2014 [Матн] / М. Балхӣ. - Кобул: “Донишгоҳи Кобул”, 1392. - 200 с; 
Биниш, М. Афғонистони муосир ва чолиши сомон сиёсӣ [Матн] / М. Биниш. - Кобул: “Маркази 

мутолиот ва таҳқиқоти роҳбурдии Афғонистон”, 1388. - 300 с; Вафоизода, М. Қ. Сиёсатварзии қавмӣ 

ва бинои сулҳ дар Афғонистон [Матн] / М.Қ. Вафоизода. – Кобул: “Саид”. 1394 ҳ.ш. -102 с; Ғубор, 
М.М. Афғонистон дар масири таърих [Матн] /М.М. Ғубор. - Кобул: “Инқилоб ба ҳамкории ҷумҳурӣ”, 

1366. – 510 с; Спанто, Р.Д. Сиёсати Афғонистон, ривояте аз дарун [Матн] / Р.Д.Спанто. – Кобул: “Озим 
ва Парниён”. 1396. - 86 с. 
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- роҳҳои пешгирӣ намудани моҷароҳои сиёсӣ, ки аз тарафи баъзе 

кишварҳои дахолатгар дар Афғонистон роҳандозӣ мешаванд, мавриди 

таҳлили ҷиддӣ қарор гирифтаанд; 

- пешниҳодот ва тавсияҳои илмӣ дар робита ба пешгирӣ ва ҳаллу фасли 

моҷароҳо, бахусус моҷароҳои сиёсӣ дар Афғонистон ва таъсири онҳо ба 

кишварҳои ҳамсоя ва минтақа ироа гардидаанд.  

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:  

1. Фаҳмиш дар мавриди моҷароҳои сиёсӣ дар Афғонистон, бо омили 

хориҷӣ пайвастагӣ дорад. Аз ин рӯ, моҷароҳои сиёсӣ нисбат ба низоъ 

мафҳуми васеътар дорад. Низоъ бошад, бахши ғайриқобили инкор дар 

робитаҳои байнифардӣ, зиндагии иҷтимоӣ ва дар муҳити корӣ ва созмонӣ 

мебошад ва замоне ба амал меояд, ки робитаҳои байни одамон зери таъсири 

нуқтаи назарҳо ва манфиатҳои бо ҳам зид ва ихтилофи назарҳои амиққарор 

гирифтаанд.  

Ин маъмулан ба шароите дахл дорад, ки гурӯҳҳои иҷтимоии муайяни 

одамон (қабилавӣ, қавмӣ, забонӣ, мазҳабӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва ғ.), 

бо гурӯҳҳои дигар ба далели носозгории воқеӣ ё зоҳирии аҳдофашон 

зиддиятҳои ошкоро огоҳона ва ё пӯшида дошта бошанд. Аз ин ҷиҳат, 

моҷароҳои сиёсии Афғонистон, ки ҳоло ба шакли густурда идома доранд, дар 

миёни равандҳои низоъҳои Афғонистон мавқеи намоён дорад. Онҳо реша дар 

бартариҷӯии қавмӣ, нажодӣ ва ҳамчунин забонӣ дошта, то кунун бо 

истифода аз роҳҳои мухталиф ҷиҳати расидан ба аҳдофи худ ҷаҳду талош 

меварзанд.  

2. Решаҳо ва заминаҳои асосии моҷароҳои сиёсӣ дар Афғонистон нишон 

дода шудаанд. 

3. Моҷароҳо дар Афғонистон бисёр печида буда, дар он омилҳои дохилӣ 

(қавмӣ, самтӣ, забонӣ, қабилавӣ, идеологӣ, мазҳабӣ, сиёсӣ), минтақавӣ (бо 

далелҳои мушаххас гиреҳ хӯрдани манфиатҳои кишварҳои ҳамсоя) ва 

байналмилалӣ (омили геополитикӣ) таъсири амиқ доранд. 
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4. Пас аз рӯй додани воқеаи 27 апрели соли 1978 ва ворид шудани 

артиши Иттиҳоди Шӯравӣ ба Афғонистон дар декабри соли 1979 ва афзоиши 

мавҷи гурезагон ба хоки Покистон ва Эрон, дар ин кишварҳо даҳҳо ҳизбҳои 

сиёсию низомӣ зуҳур намуданд, ки нақши онҳо дар тавсеа ёфтани моҷароҳои 

сиёсӣ дар Афғонистон хеле зиёд аст. 

5. Дар идома ёфтан ва вусъат гирифтани моҷароҳои сиёсӣ дар 

Афғонистон дахолати кишварҳои хориҷӣ, (бахусус, Ҷумҳурии Исломии 

Покистон) нақши муҳимро иҷро менамояд. 

6. Ҳукуматҳои гузашта ва имрӯзаи Афғонистон дар робита ба омилҳои 

берунӣ ва дахолати кишварҳои хориҷӣ ба вазъи сиёсии Афғонистон ҳамеша 

вокуниш нишон додаанд ва дахолати кишварҳои хориҷиро яке аз монеаҳои 

асосии ҳалли моҷаро дар Афғонистон меҳисобанд. 

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқоти диссертатсионӣ. 

Натиҷаҳо ва хулосаҳои таҳқиқотро метавон ҳангоми омӯзиши минбаъдаи 

масъала истифода намуд. Он дар раванди таҳлил ва хулосагириҳоипажӯҳиши 

масъалаҳои баҳамтаъсиррасонии вазъияти сиёсӣ ва фаъолияти неруҳои сиёсӣ 

дар шароити Афғонистон ба сифати манбаи зарурӣ истифода хоҳад гардид.  

Таҳлил ва натиҷагириҳои раванди сиёсии Афғонистон, бахусус, 

пайвастҳои вазъияти сиёсӣ ва фаъолияти неруҳои сиёсӣ имконият медиҳанд, 

ки роҳу воситаҳои беҳтари таҳкими раванду ҳодисаҳо ва рушди муътадили 

кишвар пайдо гарданд. 

Хулосаҳои таҳқиқоти диссертатсиониро ҳангоми ҳалли масъалаҳои 

мушаххаси такмили вазъияти сиёсӣ ва фаъолияти неруҳои сиёсӣ ва 

ташаккули ҷомеаи босубот дар шароити Афғонистон ва кишварҳои ҷангзадаи 

дигар истифода намудан мумкин аст.  

Маводҳои диссертатсия ҳангоми таълими фанҳои сиёсатшиносӣ, 

моҷарошиносӣ, сотсиология, таълими курси махсус ва дар фаъолияти 

марказҳои полемологӣ мавриди истифода қарор хоҳанд гирифт.  
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Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Эътимоднокии 

натиҷаҳо таҳқиқоти диссертатсиониро дақиқияти маълумот, кифоягии ҳаҷми 

маводи таҳқиқотӣ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқот ва ҳаҷми интишорот, 

таҳлил, баррасӣ, мусоҳибаи муаллиф бо коршиносон ва муқоисаи илмию 

амалӣ тақозо менамоянд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии 

натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва амалӣ пешниҳод гардидааст. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. 

Диссертатсия дар мавзуи «Хусусиятҳои моҷароҳои сиёсӣ дар Афғонистон 

ва дахолати давлатҳои хориҷӣ ба онҳо» барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои сиёсӣ ба рамзи ихтисоси тасдиқнамудаи Комиссияи 

олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 6D050200 

– Сиёсатшиносӣ (23.00.04 – Низоъштносӣ) мувофиқ аст.  

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар таҳқиқот. Таҳия, коркард 

ва таҳлили мавзуи таҳқиқот маҳсули фаъолияти диссертант аст. Ҳамаи 

давраи иҷроиши нақшаи кории илмӣ – таҳқиқотии пешбинишуда бо 

иштирок ва пешниҳоди бевоситаи ӯ роҳандозӣ гардидааст. Саҳми 

шахсии вай дар пешниҳодҳо ва тавсияҳо ҷиҳати дарёфти роҳҳои ҳалли 

моҷароҳои сиёсии Афғонистон инъикос меёбад. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Натиҷа ва 

дастовардҳои таҳқиқот дар 3 мақолаи илмии дар маҷалаҳои 

тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп гардидаанд. 

Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар маҷлиси кафедраи сиёсатшиносии 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мавриди муҳокима қарор гирифтааст. 

Натиҷаҳои таҳқиқот истифодаи амалии хешро дар раванди таълим пайдо 

намудаанд.  
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Сохтор ва ҳаҷми рисолаи илмӣ. Рисола аз сарсухан, ду боб, ки дорои 

ҳафт параграф аст, хулоса, рӯйхати адабиёт ва интишорот ар рӯйи 

диссертатсия иборат мебошад. 
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БОБИ Ⅰ. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ  

   ТАҲҚИҚИ МОҶАРОҲОИ СИЁСӢ ДАР АФҒОНИСТОН 

1.1. Мафҳум, моҳият ва хусусиятҳои моҷароҳои сиёсӣ:методологияи 

таҳқиқоти онҳо 

 

Калимаи “моҷаро” аслан арабӣ буда, дар асл аз ду мафҳум таркиб 

ёфтааст. Он шомили «мо» ва «ҷаро»   мебошад, ки дар забони форсӣ ба 

мафҳуми саргузашт ва воқеа истифода бурда мешавад.1Моҷароҳо дар 

ҷомеа таърихи тўлонӣ доранд. Зиддиятҳо ва низоъи байни одамон дар 

сатҳи мухталиф тамоми таърихи башарро ҳамроҳӣ намудаанд. Низоъҳо 

ва ҷангҳо дар рафти инкишофи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба дараҷае зиёд рўх 

додаанд, ки дар баъзе ҳолатҳо моҳияти ҷомеаро таҷассум намудаанд. 

Беҳуда набуд, ки муарихи немис К. фон Клаузевитс таърихи оламро 

«таърихи ҷангҳо» номидааст.2 

Аммо дар низоми донишҳои муосир, аз ҷумла илмҳои сиёсӣ ва худи 

полемология таърифи ягона ва ҳамаҷонибаи назарияи моҷароҳои сиёсӣ 

вуҷуд надорад. Чунончи, дар омилњои пайдоиши мољароњо њам 

ихтилофот вуљуд дорад. Аќида бар он аст, ки авомили мухталифи 

ошкоро ва пинњонї њам метавонанд сабаби мољароњои сиёсї гарданд. 

Вале, лозим аст дар ин замина ба ду нуктаи асосї таваљљуњи бештар 

дошта бошем: 

1. Мољароњои сиёсї ба унвони нуќтаи сиёњ дар зиндагии инсонњо, 

бахусус дар бахши иќтисодї, иљтимої ва фарњангї арзёбї мегардад. 

Зеро, дар ин бахшњои зикршуда зиёнњои љуброннопазире ба љо 

мегузорад.  

                                                           
1Ниг.: Луғатномаи Деҳхудо. Маънии моҷаро. https://www.vajehyab.com/dehkhoda. (санаи муроҷиат: 
18.10.2019). 
2Ниг.: Зокиров Г.Н. Мољарошиносї [Матн]. Г.Н. Зокиров.- Душанбе, 2002. С. 23 

 

https://www.vajehyab.com/dehkhoda
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2. Барои шинос шудан бо омили пайдоиши мољароњои сиёсї ба 

таври даќиќ ва љиддї бояд амал кард, зеро бидуни таваљљуњ ба авомил ва 

решаи ин мавзўъ наметавон ба шакли бунёдї ва амиќ ба ин мушкил 

хотима бахшид1. Ба њамин хотир дар мавриди пайдоиш ва ташхиси 

омилњои мољароњо Э. Галтунг мегўяд: Мољарошиносї ва илми тиб ба 

њам монанданд. Ў аќида дорад, ки дар хар ду соња се вазифаи асосї пеш 

меояд: ташхис намудан; мураттаб сохтани пешбинињо; дармон бахшидан 

ё њалли мољароњо2. 

Дар маҷмӯъ дар мавриди сарчашмаи кашмакашињои сиёсї нуќтаи 

назарњои зиёде баён шудаанд. Аз љумла. донишмандони улуми иљтимо, 

пеш аз њама, ба сохтори нодурусти даруни љомеа ва набудани адолати 

иљтимої ишора мекунанд ва онро асоси њама мољароњо, бахусус 

мољароњои сиёсї мешуморанд. Вале баъзе донишмандон сохтори 

иќтисодии ѓайримуназзами як љомеа, тарзи тавлид ва таќсими 

ѓайриодилонаи сармояи миллиро заминасози кашмакашињои сиёсї 

мењисобанд. Дар миёни ин донишмандон, нуќтаи назари Т. Њобз ва 

Фейрвейд, ки аслан хилофи дигарон меандешанд, чунин аст: «танишњои 

иљтимої ва мољароњои сиёсї љузъе аз таърихи башар буда ва дар асл дар 

вуљуди башар ба унвони як амри табиї ва ѓаризї (инстинктивї) дар 

канори хушунатварзї њамеша вуљуд доштаанд». Аз нуќтаи назари ин ду 

донишманд инсонњо зотан (сарфи назар аз муњити иљтимої ва 

фарњангиашон) тундмиљозанд ва гоње низ дар муќобили якдигар аз 

берањмї кор мегиранд. Пас, танњо бо эљоди назм ва ќонунманд шудани 

љомеа метавон эшонро аз ин амалњо боздошт3.  

Ба ин тартиб назарияи дигар, ки бештар таваљљуњро љалб мекунад 

ва њам ба шароити имрўз нисбатан мутобиќат дорад, мегўяд: мољароњо 

ва кашмакашњои сиёсї нисбат ба омилњои дохилї аз омилњои берунї 

                                                           
1Ниг.: Тавсияи сиёсї, кашмакашњои сиёсї ва дигаргунињои иљтимої// http://piaj. sbu.ac. ir/ article/ view/ 

1035. (санаи муроҷиат: 02.07.2018). 
2Ниг.: Galtung E A Theory of Conflict, transcend university press, January 1, 2010 p. 35. 
3Ниг.: Арғандӣ А. Андешањои сиёсии Томас Њобз. [Матн] /А. Арғандӣ.- ttp:// www. zendagi. com/ new_ 

page_ 2196. htm.(санаи муроҷиат: 06.07.2017). 

http://piaj/
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бештар вобастагї доранд. Яъне, ба ин мафњум, ки додугирифти 

кишварњои хориљии рушднамудаи саноатї бо кишварњои љањони сеюм ё 

кишварњои дар њоли гузариш аз љанг ба тарафи субот, ки ин доду 

гирифти ин кишварњо худ дар мољароњо наќши калидї доранд1. Ин 

кишварњои саноатї ба шакли иќтисодї кишварњои дар њоли инкишофро 

ба шоњраги иќтисоди љањонї ва сиёсатгузорињои бузурги худашон 

пайвастаанд, ки дар љараёни муомила ва дар асари фишорњои мутаќобил 

ва номутавозун (ки њанўз ин кишварњои дар њоли рушд ё аќибмонда ба 

он одат надоранд) љавомеи ин кишварњоро аз дарун дучори бесуботї ва 

буњронњои иљтимої, сиёсї ва фарњангї месозанд. Дар натиља, мардум 

дар ин кишварњо хашми худро дар шакли эътирозњо, шўришњо ва њатто 

инќилобњо зоњир мекунанд ва саранљом ин њама мољароњо ва 

кашмакашњои сиёсиро ба бор меоварад ва заминаи заъиф сохтан ва ё 

суќути њукумати марказиро дар кишварњо мусоид месозанд. Њамчунин, 

Дюркгейм (Emaile Durkheim), яке дигар аз донишмандони ин њавза, 

муътаќид аст, ки мољароњои сиёсї ва бесуботии иљтимої омили 

њамагонї ва дастаљамъї доранд, ки дар сурати суќути арзишњо ва дарки 

муштарак аз якдигар дар як љомеа ба вуљуд меоянд. Дар њаќиќат, ин 

донишманд нахустин љомеашиносе аст, ки мегўяд, таваљљуњ ба арзишњо 

ва тањкими суннатњои писандида дар як љомеа зомини субот ва 

њамбастагист, ки метавонад аз арзишњои нисбатан хурд, мисли ќабила ва 

хонавода сарчашма бигирад ва дар баръакс, зуњури нињодњои бунёшуда 

бар таќсими кор дар њаракат ба сўи буржуазї шудани љомеа худ 

метавонад нуќтаи оѓози рафтани љомеа ба сўи партгоњ ва ноњинљорињои 

иљтимої бошад, ки мутаассифона, мољароњои сиёсиро дар пай дорад.  

Ҳамин тавр,Чолмарз Љонсон (Chalmers Johnson), бо муњри таъйид 

гузоштан сўи назариёти Дюркгейм хушунатњои сиёсиро мањсули 

набудани адолат дар љомеа медонад ва мегўяд ки онњо дар шароити 

                                                           
1 Ниг.: Тањќиќи тозаи Маркази мутолиоти стратегии Афѓонистон. Љанги Афѓонистон мутаассир аз 
омилњои дохилї ва хориљї аст. //http://www.payam-aftab.com/fa/doc/report/62752. 
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њампошидагии иљтимої ва сархўрдагии инфиродї водор ба даст задан ба 

аъмоли хушунатвор мешаванд ва ин хушунат заминаи мољароњои сиёсї 

мегардад. Тањти чунин шароите як намуд кашмакашњо рушд мекунад, ки 

ин танишњои гурўњњои мухталифи иљтимоиро дарбар мегирад ва бо 

гузашти замон ба шакли љунбишњои иљтимої, нињодњои маданї ва 

ањзоби сиёсї сар боло намуда, низоъњои сиёсиро ба бор меоваранд1. 

Олими машњури амрикої С. П. Њантингтон (Samuel p. Huntington) 

бар он ақида аст, ки ояндаи љањонро робитаи мутақобилаи фарњангњо, ки 

тамаддунњоро ба вуљуд меоранд, муайян менамоянд. Мољароњои асосї 

ва шадидтарин дар тўли марзи људокунандаи ин фарњангњо ба миён 

омада, хати марзи байни тамаддунњо ба сањнаи рақобати онњо табдил 

меёбад. Ба қавли Хантингтон љанги навбатй ин бархурди  байни 

тамаддунњо мебошад.  

Ба муқобили ақидаи С. Хантингтон баромад намуда, Е. Примаков 

таъкид менамояд, ки таълимоти Њантингтон барои тақсими нави љањон 

аз рўйи усул ва нишонањои мазњабї-фарњангї замина ба вуљуд меорад. 

Примаков тарафдори сулњ дар байни кишварњои исломї ва љањон 

баромад менамояд. Ба ақидаи ў мољароњои кишварњои исломї натиљаи 

«навсозии олами ислом» мебошанд, ки ин навсозињоро неруњои иртиљої, 

муњофизакор ва ифротї қабул надоранд. «Наслњои нави кишварњои 

исломї, - ба назари Примаков, - нисбат ба наслњои гузашта барои 

демократикунонї, гуногунандешї ва озодии баён фаъолтар мубориза 

мебаранд”2.  

Ба ақидаи Примаков дар оянда мо шоњиди рушди демократия дар 

олами ислом хоњем шуд, ки ин маънои мутобиқ гардидани арзишњои 

анаъанавии шарқї бо арзишњои демократиро дошта, дар ин замина 

                                                           
1Ниг.: Алиризо А. Андешањои сиёсии Томас Хобз (ThomasHobbes). [Матн] / А. Алиризо.-
http://www.zendagi.com/new_page_2196.htm. (санаи муроҷиат: 25.09.2018). 
2 Примаков Е. Мир после 11 сентября// Россия в глобальной политике[Текст] / Е. Примаков. - 2003. №1// 

https://www.globalaffairs.ru/book/n_450.(санаи муроҷиат: 20.07.2018). 
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кишварњои Ғарб метавонанд муборизаи самаранокро ба муқобили 

терроризм, ифротгарої ва хурофотпарастї якљоя бо кишварњои исломї 

ба роњ монанд. Дар ин росто кишварњои љањон метавонанд Эъломияи 

мубориза ба муқобили терроризмро ба имзо расонанд, ки мутобиқи он 

кишварњои имзокунанда дар хоки худ ба фаъолияти созмонњои 

террористї роњ намедињанд, аз усули кўњнаи «худмуайянкунии миллатњо 

то њуқуқи људошавї» даст кашида, дар раванди мубориза ба муқобили 

терроризм њамкории зичро ба роњ мемонад1. 

Яке аз авомили дигари мољароњо дарвоќеъ, сохтори номутавозуни 

иљтимоии гурўњњо аст, ки ин шеваи ноодилона дар тамоми бахшњои 

љомеа дар роњи таъйини манофеи шахсони саршинос ва њокимон ба кор 

гирифта мешавад. Ва дар тарафи дигар оммаи мардум, ки бо бањои  

зањматкашї заминаи ин лаљомгусестагї ва њадафи майл сохтани дороии 

оммаро барои ин њокимон, ки нохудогоњ омода сохтаанд, 

нољавонмардона ва сўистифода аз ќонун ин мардуми бечораро ба њошия 

меронанд ва ба ќудрат ва сарвати миллї дастрасї ёфтани онњо монеа 

мешаванд. Дар натиља, бо чунин созу кор эшон сабаби ба чанд ќутб 

таќсим гардидани љомеа мешаванд ва мардум зери чатри арзишњои 

муштарак ба созмондињии гурўњњо ба хотири таѓйири шароити ногувори 

иљтимоии њоким ба ин амалњо даст мезананд ва вазъиятеро болои ин 

њокимон меоваранд, ки аз тањаммули онњо берун хоњад буд. Дар ин њолат 

њокимон ба љуз ду роњ чизи дигаре дар ихтиёр надоранд: 

1. Њокимони мазкур ќудрати сиёсї ва иќтисодиро ба дасти худ 

гирифта ва њозиранд бо таваљљуњ ба шароити пешомада ба хостањои 

барњаќи мардум љавоби мусбат дињанд аз худкомагї ва истибдод кор 

гиранд. Агар њозиранд, ки ин корро бикунанд, пас шароит бидуни шак 

таѓйир хоњад кард ва вазъият ба њолати аввалї хоњад баргашт. Вале агар 

                                                           
1Ниг.: Примаков Е. Мир после 11 сентября[Текст] / Е. Примаков. -//Россия в глобальной политике 2003. 
№1//https://www.globalaffairs.ru/book/n_450. .(санаи муроҷиат: 20.07.2018). 
 
 



23 
 

њокимон ѓайри он кунанд, (яъне, дар сурати надодани посухи мусбат ба 

хостањои маъќули эътирозкунандањо дар таъмини ниёзњои молї ва 

сиёсии ин эътирозкунандањо њамчунин дар сурати нотавонї дар эљоди 

танаввуъи сохторї ва барњам задани мунњасирсозии табаќотї аз сўи 

њокимон, пас ба яќин хашми мардум сабаби кашмакаш ва мољарои сиёсї 

хоњад шуд. Чунончи, донишманде бовардоранд: вазъияти иљтимої некї 

ва шафќату эњсосотро таѓйир медињад, њадафњоро мушаххас мекунад ва 

аќоидро шакл медињад. Бо ин назарияи худ њушдор дода буд, ки агар 

инсонњо мехоњанд љомеаи матлубе дошта бошанд, пас бояд роњи касби 

илми навин ва сиёсати имрўзро пеш гиранд, баробарї ва њамбастагии 

сиёсиро дар тамоми мардуми љомеа ба такомул бирасонанд. Ин назария 

дар ќарни ХХⅠ низ љойгоњ ва љаззобияти худро дорад. Чун таъкид ба 

њамбастагии сиёсии он ки имрўз номи тавсеаи сиёсиро ба худ 

гирифтааст, аз шуњрати хеле хуб бархўрдор аст. 

Донишмандони Юнони ќадим, аз љумла, Арасту аз аввалин касоне 

буданд, ки ба дарки далелњои мољароњо ё низоьхо дар љавомеъ пардохта 

буданд. Чунончи, баъзе аз онњо ба ин бовар буданд, ки иллати мољаро 

дар љомеа камбуди манобеи матлуб, монанди ќудрат, сарват ва фазилат 

мебошад. Зеро, ба хотири њаминњост, ки мољароњои сиёсї миёни инсонњо 

ва гурўњњо ба вуљуд меоянд. Ба аќидаи онњо, агар норасоии (камбуди) 

манобеъ бо таљаммулпарастї ва таззод дар табаќаи њоким њамроњ 

бошад, ин љомеа ба тарафи бесуботї меравад. Ва баъзе аз дигар 

донишмандони юнонї омили аслии мољароро дар нобаробарї 

медонистанд ва мегуфтанд, ки инсонњо барои баробарию бартарї талош 

мекунанд. Касоне, ки аз дигарон фурўтаранд, дар талоши баробарианд 

ва онњое, ки бо дигарон баробаранд, дар љустуљўи бартарї њастанд. Ва аз 

ин љост, ки низоъ ва мољароњо оѓоз мегиранд.  

Назарияпардозони ќарни XIX-ум, аз љумла Карл Маркс бо вуљуди 

ин ки мегуфт, тадовум ва пайвастагии мољароњо вуљуд дорад, пас, аз ин 
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рў мољароњо љузъе аз зиндагии инсонњост1. Таззод, муњаррик ё неруи 

аслии ба њаракат андохтани таърих аст. Ва мољароњо боиси дигаргунї ва 

таѓйир дар сохти иљтимої мешаванд. Вале далоили аслии мољароњоро 

Карл Маркс моликияти хусусї ва ихтилофи манофеи моддї миёни 

табаќоти иљтимої мепиндошт ва њадафи асосии мољаро дар љомеаро 

тасарруфи манобеи ќудрат ва васоили тавлид медонист ва ба он бовар 

дошт, ки то замоне, ки воситањои тавлид њамагонї нашаванд, мољароњо 

дар љомеа вуљуд хоњад дошт. Ва аммо Чолмарз Љонсон 

(ChalmersJohnson), ки ба назариёти он ќаблан њам ишора гардид, дар 

чорчўби назариёти хосе, ки дорад, иллати аслии мољароњоро 

ноњамоњангї миёни арзишњо ва муњит медонад. Ба ин мафњум, ки 

арзишњо маљмўаи боварњо ва эътиќодот њастанд, ки дар як љомеа вуљуд 

доранд. Ва ин арзишњо барои идома ёфтани худ ба як муњит ниёзманданд 

ва ин муњит дар њаќиќат љойи нињодњои мухталиф дар як љомеа 

мебошанд. Ба ин тартиб њамоњангї миёни арзишњо ва нињодњо боиси ба 

вуљуд омадани субот мешаванд. Аммо замоне, ки њамоњангї вуљуд 

надошта бошад, маълум аст, ки бесуботї ба вуљуд меояд, ки њам арзишњо 

ба њолати муаллаќ меояд ва њам нињодњо коркарди худро аз даст 

медињанд ва сабаби буњрон ва мољарои сиёсї мешаванд. Ралф 

Дарендроф, љомеашиноси дигари олмонї ба ин бовар аст, ки мољаро ва 

њамгирої пањлу ба пањлуи њам њузур доранд. Аз ин рў, аз назари ў њар 

унсури иљтимої илова бар коркард, набуди коркард низ дорад. Кисме ки 

ин донишманд бовар дорад, ќудрат ва њокимият манобеи камёбе њастанд 

ва касоне, ки онњоро дар ихтиёр доранд, ба њифзи вазъи мављуд 

алоќаманданд ва касоне, ки онро дар ихтиёр надоранд, ба тавзеи 

муљаддади (дигарбораи) он ва таѓйири вазъи мављуд алоќаманд 

мебошанд. Бинобар ин, дунёи иљтимої дар ќолаби гурўњњо худ дар 

                                                           
1Ниг.: Маркс К., Энгелс Ф. Андешањои Маркс ва Энгелс[Матн] / К. Маркс, Ф. Энгелс.- http://nasour.net 
/1390.09.14/633. html..(санаи муроҷиат: 11.07.2016). 
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талошу зиддиятњо созмон ёфтааст. Яъне, чизест, ки Дарендроф онро 

шабењи гурўњњо меномад.  

Њамчунин, Ралф Дарендроф дар китоби худ зери номи «Табаќа ва 

тамоили табаќотї дар љомеаи саноатї» ба ин мавзўъ пардохта, ки 

бештар ду тарњи (модели) низоь ва њамгароиро дарбар дорад ва ба 

шакли таркиби ин дуро тањти унвони муќобила ироа намудааст, ки аз 

назари ў субот ва таѓйири њамгирої ва муќобила коркард ва набуди 

бекорагї як ваљњи мутафовути љомеаи воњид мебошанд. Агарчи 

Дарендроф вазифаи аслии назарияи мунозиъаро мулоњизаи њарду тарњи 

(модели) таззод бо њам медонад1. Дар њоле ки тањлилњо ё иртибот байни 

ду модели таззод (conflict) дар ў нишондињандаи таъкиди бештар бар 

модели таззод аст.  

Мољарошиноси амрикої Л. А. Козер (LewisA.Coser) намояндаи 

љараёни реализм дар љомеашиносї буда, асарњои худро ба тањлили 

љанбањои гуногуни мољароњои иљтимої бахшида аст. Андешањои Л. 

Козер бар пояи ғояи анъанавии сотсиологияи Ғарб дар бораи 

ғайриимкон будани рафъи мољароњо дар њаёти љомеаи инсонї ва 

њамчунин нақши муттањидсозанда ва муросокоронаи мољароњо асос 

ёфтаанд. 

Л.Козер бо љомеашиносони намоён Т. Парсонс, Д. Ландберг, Э. 

Мэйо, Ф. Ретлисберг ва Л. Уорнер, ки мољароро њамчун падидаи 

дисфунксионалї (харобиовар) маънидод менамуданд, бањс намуда, дар 

бораи зарурати дарки нақши мусбї ва созандаи мољаро њамчун унсури 

муносибатњои иљтимої таъкид менамояд. Муносибати Козер ба мољаро 

ба назарияи Г. Зиммел шабоњат дорад. Асари машњури Зиммел -  

«Мољаро» («Conflict»)  бар асоси ғояи «мољаро – шакли иљтимоишавї» 

бунёд ёфта буд. 

                                                           
1Ниг.: ДарендорфР. (RalfDahrendorf). Табаќоти иљтимої ва низоъњои табаќотї дар љомеаи 
саноатї[Матн] / Р. Дарендорф.-Лондон.959. С. 10. 
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Барои Л. Козер мољароњо падидаи ғайриоддии иљтимої набуда, 

балки шаклњои оддї ва табиии мављудият ва рушди њаёти иљтимої 

мебошанд. Дар асл дар њама гуна амали иљтимої имконияти сар задании 

мољаро вуљуд дорад. Козер мољароњоро њамчун рақобати воњидњои 

иљтимої (шахсиятњо ва гурўњњо) маънидод менамояд, ки аз нарасидани 

њокимият, мақом ва ё воситањои қонеъ намудани даъвоњо ва талаботњо 

сар зада, барои мањдуд кардан ва аз байн бурдани рақиб равона 

гардидаанд.  

Мавзуи мољароњои иљтимої имтиёзњо ва неъматњои воқеии иљтимої 

мебошанд, ки тарафњои ширкаткунандаи мољаро онњоро ба сифати 

имтиёз ва ё неъмат эътироф намуданд. Сабабњои асосии мољароњо – 

камбуди захирањо ва поймол гардидани арзишњо ва пойгоњњои адолати 

иљтимої њангоми тақсими онњо буда, ташаббускори мољаро амалан он 

гурўњњои иљтимої мебошанд, ки њуқуқњояшонро поймол гардида 

медонанд ва вобаста ба боварии худ дар бораи поймол гардидани 

њуқуқњояшон, онњо метавонанд ташаббускори мољаро гардида, аз роњу 

усулњои ғайриқонунї истифода намоянд.  

Л. Козер мољароњои иљтимоиро ба ду гурўњ тақсим менамояд: 

мољроњои воқеї (реалї) ва ғайривоқеї (ғайриреалї).  Ба мољароњои 

воқеї мољароњое дохил мешаванд, ки дар љомеа барои рафъ ва њалли 

онњо тамоми заминањо вуљуд доранд. Мољароњои ғайривоқеї он 

мољароњое мебошанд, ки тарафњои даргир пойбанди зиддиятњои 

оштинопазир буда, дар назди якдигар талабу пешнињодњои амалї 

нашаванда мегузоранд. Нињоят, дар тањлили моњияти мољароњо 

дохилигурўњї ва байнигурўњї ва робитаи онњо бо нињодњо ва сохторњои 

иљтимої Л. Козер ба хулоса меояд, ки сабаби асосии мољароњо дар 

моњияти ин сохторњо мебошад. 

Њамчунин, Л.Козер мегўяд, муќобила ва мољароњоро бо  њувият ва 

хатњои марзии љомеањо ва гурўњњоро таъйин мекунанд. Муќобилаи 



27 
 

даруни гурўњњои иљтимої њамеша бидуни коркард нест. Вай дар идома 

ду навъи мунозиъаро тањти унвони «Воќеї ва ѓайривоќеї» бештар 

барљаста месозад: воќеї амалро мадди назар ќарор медињад, ки роњњои 

љонишинї барои дастёбї ба њадаф биёбад. Дар ин сурат инњо 

љойгузинњои коркарди васила њастанд. Воќеї ва ѓайривоќеї он аст ки 

дар пайи ошкор кардани наќши таљовузкорона дар вокуниш байни 

афрод аст. Аз ин љињат муќобилаи воќеї заруратан даргири душманї ва 

таљовуз нест. Њамчунин, аз нуќтаи назари Л. Козер робитаи наздик 

тавъам бо ьамали мутаќобили афрод ва гурўњњои паињам аст ва робитаи 

аниќтар. Ва омили амиќи бештар, ин муќобила аст. Вай изофа мекунад, 

ки мунозиъа омилњои ихтилофбарангезро дур карда ва саранљом вањдат 

ва ягонагиро эљод мекунад. Ва ба њамин тартиб мољароњо шохиси суботи 

равобити иљтимої буда ва омили наљоти гурўњ ва афродаш аз њошия 

рондан дар иљтимоъ мебошад. Фарќият байни анвои таќобул ва сохтњои 

иљтимої ин натиљаро медињад, ки муќобила тамоил дорад, то дар сохти 

иљтимої, ки дар он ин муќобила асос гузошта шудааст, њолати ѓайри 

коркардї дошта бошад ва ба идома Луис Козер мегўяд, он чи ки сохти 

иљтимоиро мавриди тањдид ќарор медињад, мунозиъа не, балки сахтї ва 

набуди короии низоми иљтимоист, ки душманиро эљод мекунад ва ё бо 

ибораи дигар, душманї ба лињози набудани коркард дар низоми 

иљтимої ба вуљуд омада ва мунозиъа, ки мафњуми мутафовут аз 

душманист, омили носозгорї дар низоми иљтимої мебошад.1 

Асосгузори омўзиши сулњофарии муосир ИоњанГалтунг фаъолияти 

хешро ба тањќиќи маљмуи омилњоебахшидааст, ки боиси зўроварї мегарданд. 

Њам илми мољарошиносї ва њам соњаи серљабњаи сулњофарї таваљљуњро ба 

муайян ва бартарафсозии сарчашмањои мољаро равона мекунанд. Ду 

мутафаккири бузург - Кенет Боулдинг ва Йоњан Галтунг дар бунёди назария ва 

                                                           
1Ниг.: Назарияи таззод дар љомеашиносї. http://moralphilosophy.ir/-conflict. .(санаи муроҷиат: 
29.07.2018). 
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амалияи муосири мољарошиносї сањми назаррас доранд. Баъд аз баррасии 

љараёни инкишофи аќидањои онњо якчанд самти рушди мољарошиносї 

равшан мегардад. 

Љомеашиноси амрикої Кеннет Боулдинг (Kenneth. Boulding) (1910–

1993) яке аз намоёнтарин муњақиқи љанбањои назариявии мољароњо 

мебошад. Дар асари машњури худ «Мољаро ва њимоя: назарияи умумї» 

вай ба таълимоти «назарияи умумии мољаро» асос гузошта аст. Ба 

ақидаи Боулдинг мољаро ба њама равандњо ва муњити иљтимої, аз љумла 

кимиёвї, биологї, табиї  ва иљтимої хос мебошад. Новобаста ба 

шароитњои сар задани мољаро, вазифањо, марњилањои рушд ва роњњои 

бартараф кардани он ба њам умумият доранд. Мољаро, ба назари ў, 

падидаи умумї ва универсалї мебошад.1 

Боулдинг мољароњоро ба ду гурўњ тақсим менамояд: эњсоиявї 

(statistical) ва инкишофёбанда (dynamical). Дар мавриди аввал мољаро аз 

ду унсур – тарафњои даргир  ва робитаву муносибати байни онњо иборат 

аст. Дар мољарои эњсоиявї тарафњо байни њамдигар барои ин ё он њадаф 

ва захира рақобат намуда, њамзамон наметавонанд онро дар ихтиёр 

дошта бошанд. Мољарои инкишофёбанда бар асоси усули бихевиоризм 

рушд менамояд, ки мутобиқи он њар амали инсон ягон ангеза дошта, аз 

муњити «ангеза-вокуниш» маншаъ мегирад. Бар пояи манфиатњо ва 

ангезањои мухталифи худ амал намуда, дар рафти қонеъ намудани 

талаботњои иљтимоии худ инсон бо мушкили дучор меояд, ва маљбур 

мегардад дар чорчўбаи мољароњо амал намояд. 

Мољарои инкишофёбанда гуногунљанба ва рушдёбанда буда, 

табиати мураккаб дорад. Боулдинг ақида дорад, ки сабаби асоси мољаро 

– ба њам мутобиқат накардани талаботњои тарафњои даргир буда, усули 

                                                           
1Ниг.: Боулдинг К.Конфликт и защита: общая теория[Текст] / К. Боулдинг. - (1963)//http://www. 

libma.ru/psihologija/ knigi_po_konfliktologii/p34.php..(санаи муроҷиат: 19.07.2017). 
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онро Боулдинг «scarcity» - камбудї ва мањдуд будани захирањо номида 

аст, ки барои ба даст овардани онњо тарафњои даргири мољаро мубориза 

мебаранд. 

Боулдинг боварї дорад, ки бо истифода аз усули бихевиоризм, 

мољароњоро пешгирї ва бартараф намудан мумкин аст. Дар баробари ин 

мољароњоро дар љомеа метавон «моделсозї» намуда, бо истифода аз 

усулњои тањлили мољаро роњњои њалли онњоро пайдо намуд. Тањияи 

стратегияи њалли мољаро дар нињоят барои њамкории мутақобила дар 

љомеа, рафъи зўроварї ва даст кашидан аз истифодаи қувва њамкори 

менамоянд.  

Кенет Боулдинг асарњои илмии зиёдеро дар солњои 1932 - 1993 ба 

табъ расонидааст. «Мољаро ва дифоъ»   (1962) ва «Се чењраи давлат»   

(1989) машњуртарин асарњои Боулдинг ба шумор мераванд. Фаъолияти 

асосии ў дар илми мољарошиносї фарогири масъалаи муњими амалие 

буд, ки олам пайваста ба онњо рў ба рў мегашт, яъне пешгирии љанги 

љањонї. Њалли ин масъалаи такдирсоз кўшиши муштараки илмњои 

гуногунро талаб мекард. 

Дар заминаи љањонбинии васеи худ Боулдинг мољароро њамчун 

падидаи сертаркиби дорои «даврањои њаётї»1 тасаввур мекард, ки дар 

сурати аз байн бурдани сарчашмааш хотима меёбад. Вай бовар дошт, ки 

ба воситаи пажўњишњои илмию љамъоварии маълумот оид ба вазъи 

иљтимоии љомеа» олимон эњтимоли cap задани мољаро ва вазъияти 

хатарноки љомеаро пешгўї карда метавонанд. Таъсири мероси 

пурмуњтавои Боулдинг њоло њам дар кори олимони муосир, ба монанди 

Љозеф Ние (Josef Nie), аз љумла, дар бахши муносибатњои байналмилалї, 

хусусан, назарияи «неру», ё ба ибораи дигар, «мавќеи љонибњо дар 

гуфтушунид», дида мешавад.  

                                                           
1Ниг.: Боулдинг К.Конфликт и защита: общая теория[Текст] / К. Боулдинг. - (1963)//http:// www.libma. ru/ 

psihologija /  knigi_po_konfliktologii/p34.php..(санаи муроҷиат: 20.07.2017). 
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Дар ќатори дигар олимони соњаи мољарошиносї Боулдинг усули 

моделсозї аз машѓулиятњои амалиро барои тањлили манфиатњои 

иштирокдорони мољаро истифода бурдааст. Масъалаи чи тавр ба даст 

овардани созиш дар шароити cap задани мољаро ва барќарор сохтани 

њамдигарфањмї барои сулњофарон яке аз вазифањои асосї ба шумор 

меравад. 

Секунљаи мољаро, ки дар солњои шастум аз тарафи Й.Галтунг 

пешнињод гардид, воситаи муфиди тањлилї буда, тавассути он табиати 

мураккаби мољаро ва маљмўи услубњои зарурї барои бартараф кардани 

мољаро баррасї мешавад. Ба аќидаи Галтунг, мољаро дар дохили секунља 

аз як гўшаи он ба дигараш њаракат мекунад: кунљи А- муносибатњо дар 

мољаро, кунљи Б –рафтори тарафњои даргир, кунљи В – зиддиятњои 

мољароангез.1 Тибќи ин наќша кўшишњо барои њалли мољаро бояд як 

раванди пайваста ва бардавом бошад. 

Яке аз олимони намоёни муосир, муњақиқи таърихи муосири 

кишварњои дар њолати буњронї ва љангзада қарордошта, “падари бањори 

арабї” Љин Шарп бар он ақида аст, ки аксарияти кишварњои љањон дар 

вазъияти тањаввулоти босуръати иқтисодї, сиёсї ва иљтимої қарор 

доранд. Новобаста аз он, ки дар дањсолањои охир теъдоди кишварњои аз 

ин мушкилотњо “озодгардида” бештар гардида аст, мо шоњиди он 

мегардем, ки як қатор мамлакатњои љањон дар рафти ин дигаргунињо 

тањти тасаллути диктатурањои нав қарор гирифта, аз шоњроњи пешрафт 

ва тараққї қафо мемонанд. Вай менависад: “Гурўњњои низомї-сиёсї, 

ашхоси љоњталаб ва худхоњ, ходимони сиёсї ва давлатї, њамчунин ањзоби 

тундгаро кушиш менамоянд иродаи худро болои ањолии кишварњо 

тањмил намоянд. Дар ин сурат табаддулотњои давлатї ба падидаи 

                                                           
1Ниг.: Табухова Ж.Х.Теория структурного насилия Й. Галтунга[Текст] / Ж.Х. Табухова //Сборники 

конференций НИЦ Социосфера. №: 44. М.: 2015. С. 94-97. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34172094
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34172094
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34172094&selid=24719114
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муқаррарї табдил меёбанд. Њуқуқ ва озодињои асосї ва сиёсї барои 

оммањои васеи ањолї дастнорас мегарданд”1.  

Дар воқеъ ба ин гурўњ давлатњо метавон Афғонистонро шомил 

намуд. Дар тамоми давраи нимаи дуввуми қарни ХХ ва ибтидои қарни 

муосир Афғонистон шоњиди чанд табаддулоти давлатї ва низомї 

гардида, кишвар ба алангаи љанги хонумонсўзи шањрвандї кашида шуд 

ва њокимияти гурўњњои низомї-сиёсї ба шиддат гирифтани мољаро дар 

кишвар сабабгор гардида, бинобар мувофиқат накардани манфиатњои 

сиёсии онњо пайдо кардани роњи њалли осоиштаи буњрон дар 

Афғонистон ғайриимкон гардида аст. Љ.Шарп дар масъалаи берун 

рафтан аз вазъияти буњронї дар баробари роњњои осоишта (музокира, 

мусолиња, роњњои бидуни зўроварї, саркашии сиёсї, намоишњо ва ғ.) 

тарафдори усулњои зўроварї ва дахолати неруњо ва кишварњои хориљї 

мебошад. Вале таљрибаи талхи мољарои низомї-сиёсї дар Афғонистон аз 

он шањодт медињад, роњи низомї  ва љанг натиљаи дилхоњ надода, њељ як 

тарафи даргир дар ин набард пирўз шуда наметавонад. 

Ба бовари сиёсатишиноси фаронсавї Элен Каррер дар дохили 

давлатњои бузург «мољароњои мусаллањона сабаби сар задани хушунат 

дар байни миллатњои сокини онњо гардида, собиқаи таърихии зиндагии 

муштарак дар њайати як давлат садди роњи мољароњо гардида 

наметавонад»2. Аз нигоњ ва бархурди  д'Анкос ба мољароњои қавмї, 

низои Афғонистон намунаи равшани шиддат гирифтани низои қавмї 

мебошад. Пас аз байн рафтани њокимияти коммунистї дар Афғонистон 

дар марти соли 1992 рақобати байни гурўњњои низомї-сиёсї ба љанги 

шадиди қавмї табдил ёфта тақсимбандии неруњои сиёсї аз лињози қавмї 

ба вуљуд омад, ки ба таљзияи кишвар аз рўи аломатњои қавмї сабаб 

гардид.  

                                                           
1 Шарп Дж. От диктатуры к демократии[Текст] / Дж. Шарп // Концептуальные основы освобождения. 

Институт им. А.Эйнштейна// www.einstein.org. С.9. .(санаи муроҷиат: 02.07.2019). 
2HélèneCarrèred’Encausse.L’UnionSoviétiquedeLénineàStaline, ÉdtionsRichelieu, 1972, 442 pages; 

L’Empireéclaté, Paris, Flammarion, 1979, 320 p. 

http://www.einstein.org/
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Полемология (polemology –πόλεμος)  мактаби нави тањқиқи 

равандњои муосири мољароњо, ба хусус мољарои низомї буда, ба 

омўзиши љанбањои гуногуни падидаи љанг, моњияти он, тақсимбандї ва 

муайян намудани пайомадњои он машғул мебошад. Ба назари аксарияти 

олимон мақсади пайравони полемология аз лињози ахлоқї “сафед” 

кардани љанг буда, меъёрњои муайян кардани мақсади љангро тасниф 

менамояд, ки мутобиқи онњо метавон љангњоро ба “одилона” ва 

“гайриодилона” тақсимбандї намуд. Ин меъёрњо ба се гурўњ људо 

мешаванд: "њуқуқ  ба љанг" (jus ad bellum), "њуқуқ ба бурдани љанг" (jus in 

bello) ва ахлоқи давраи барқарорсозии баъдиљангї (jus post bellum)1.   

Мухолифони назарияи љанги одилона низ дар муайян кардани 

моњияти љанг ба дудилагї роњ медињанд: онњо дар ибтидо њама гуна 

љангро мањкум намуда, онро ғайриодилона медонанд, вале њамзамон дар 

сурати ба манфиатњои миллат мутобиқат намудани љанг, онро  

адолатнок  медонанд. Њуқуқи муосири байналмилалї меъёрњо ва усулњои 

асосии танзими амали тарафњои даргири љангро муайян намудааст, ки 

дар сурати иљро ва риоя накрдани онњо, љазои нињоят вазнин пешбинї 

менамояд.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки мољарои ба давраи гузариш хоси Русияро 

љомеашиносон Е.И. Степанова, А.Н. Чунинов ва дигарон омўхтаанд. 

Мољароњои ќавмї Мавзуи тањќиќи олимон Р. Абдулатипов, Н.Н. Дробижева, 

А.Г. Здравомислов, В.Тишков ва дигарон гардидаанд. Як гурўњ олимони рус, 

аз ќабили В. Тишков, М. Устинов ва А. Беляев барои омўзишу љамъ овардани 

маълумот дар бораи ба танзим даровардани мољарои ќавмї шабакаи 

байналхалќии мониторинги этнологиро пешнињод кардаанд. Онњо шаклњои 

гуногуни ба танзим даровардани низоъи ќавмиро пешкаш менамоянд, ки 

                                                           
1 Ниг.: Фарњанги истилоњоти Оксфорд// https://en.oxforddictionaries.com/definition/polemology.(санаи 
муроҷиат: 02.01.2019). 
 
.  

 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/polemology
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муњимтаринашон амалиёти оперативї, тактикї ва стратегї мебошанд. 

Амалиёти оперативї ва тактикї, пеш аз њама, барои љилавгирї аз густариш ва 

тўл кашидани мољаро равона карда мешавад (њифзи муассисањо, нигоњубини 

паноњандагон ва ѓ.) ва ё барои пешгирї ва ба танзим даровардани низоъи 

мављуда (фишор овардан, гуфтушунид ва г.). Амалиётї стратегї бештар барои 

пешгирии садама бо роњњои иќтисодї, ќонунї ва муњайё кардани шароити 

сиёсї бањри њалли мољаро гузаронида мешавад. Масалан, дар Лоињаи 

байналмилалии «Худшиносии миллї, миллатгарої ва ба танзим даровардани 

мољаро дар Федератсияи Русия», ки бо роњбарии Л. Дробижева амалї 

мегардад, мољарои кавмї дар шаклњои гуногун баррасї мешаванд. 

Махсусан, масъалаи њувияти ќавмї ва сафарбарии кавмию сиёсї дар 

мисоли љумњурињои Осетия, Тотористон, Тува ва Якутия хеле љолиби 

таваљљуњ аст. Муаллифон њувияти ќавмиро њамчун фањмиш ё 

тасаввуроти умумии аъзои гурўњи ќавмї, ки дар раванди њамгирої бо 

дигар халќиятњо ба амал меояд, муаррифї мекунанд. Ќисми зиёди чунин 

фањмиш ва тасаввурот натиљаи дарк намудани умумияти таърихї, 

маданият, анъанањо, љойи таваллуд ва давлатдорї мебошад, ки фањмиши 

умумии аъзои гурўњро њамчун асос барои фарќ кардан аз дигар гурўњњои 

ќавмї пурра месозад. 

Њамин тавр, аќидаи тадќиќотчиёни рус дар муносибат бо гурўњ њои 

ќавмї, махсусан, дар њаллу фасли мољароњои дохилии Русия 

гуногунљабња мебошад ва онњо бештар кўшиш мекунанд, ки ба воситаи 

тадќиќоту пурсишњои љомеашиносї устувории ќавмии шањрванди-

ашонро муайян созанд. 

Мувофиќи таълимоти марксистї, низоь зинаи олии шиддати 

ихтилофот дар њаёти љамъият ва воситаи махсуси њалли онњост. Ба 

аќидаи К.Маркс, азбаски синфњо унсурњои асосии сохтори љомеаи 

сармоядорї мебошанд, муборизаи буржуазия ва синфи коргар дар 

љомеаи сармоядорї хамчун ихтилофи асосии иљтимої маънидод 

шудааст. Бисёр муњаќќиќони Ѓарб афзалияти аќидаи К. Марксро дар 
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масъалаи низоъи иљтимої, махсусан, масъалаи мухолифат ва муборизаи 

синфї таъкид карда, аз марксизм иќтибос шудани моњияти ин идеяро 

эътироф кардаанд. Гузашта аз ин, дар муќоиса бо марксизм, дар 

таълифоти сиёсии њозираи Ѓарб аќидае њукмрон аст, низоьњо барои њар 

љомеа табиї ва хос мебошанд. Чунончи, яке аз рукнњои асосии «ќолаби 

низоъи љамъият»-и Дарендорфро табиият, умумият ва беасос аз байн 

нарафтани мољаро дар љомеа ташкил медињад. Аз ин рў, њар гуна 

чорањои пешгирї ва кўшиши решакан кардани мољаро, хамчунин зўран 

пинњон сохтани он бефоида аст. Мољароњо бояд аз тарафи нињодњо ва 

сохторњои љомеа эътироф карда шаванд. 

Иддае аз муњаќќиќони муосири Русия бо роњбарии академик В.Н. 

Кудрявтсева омўзиши љанбањои мухталифи пайдоиши мољароро аз 

мавќеи илми њуќуќшиносї ба роњ мондаанд.1 Онњо мољароро њамчун 

падидаи психологию иљтимоии дорои манфиатњои аз љињати иќтисодї ва 

иљтимої мутаќобил2 ва њамчунин «мубориза барои арзишњо ва маќоми 

муайян, њокимият ва захирањо, ки маќсад аз он. расонидани зарар ё нобуд 

сохтани раќиб мебошад»3 шарњ дода, мањз аз њамин љињатњо баррасї 

кардаанд. 

Мољарошиноси рус Д. М. Фелдман чунин мешуморад, ки зиёда аз 

70 таърифи мољаро вуљуд дорад, ва њамзамон ќайд менамояд, ки 

«фаровонии тафсирњои гуногун ба љойи осон намудани фањми падида, 

баръакс онро мураккаб менамояд».4 Њар ќадаре ки «мољаро»   

таърифњои бешумор дошта бошад, ба њамон андоза он «мољарои сиёсї» 

тавсифњои зиёдро низ соњиб мебошад. 

Э.М. Бобосов тавсифи зеринро пешнињод мекунад: «Мољарои 

сиёсї, ин натиљаи њамкории раќобатпазири ду ё якчанд тарафњо 

(шахсони алоњида, гурўњњои онњо, љомеањо, давлатњо) оид ба таќсиму 

                                                           
1 Марр Р, Фластер А. Словарь//Человек и труд, 1994.С.121. 
2Ниг.: Громова.О.Н. Конфликтология[Текст] / О.Н. Громова.-1993.-С. 6-7. 
3 Анцупов А.Я., Шапилов А.И. Конфликтология[Текст] / А.Я. Анцупов, А.И. Шапилов // Учебник для 
вузов.М., 1999.С. 26-27. 
4 Фельдман Д.М. Политология конфликта [Текст] / Д.М. Фельдман.-1998. С. 9. 
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нигоњдории захирањои њокимият, ќудрат ва манфиат  мебошад.1 В.Л. 

Калашников ва С. Б. Лугвин ба ин назар мебошанд, ки «мољарои 

сиёсї,ин бархўрд ва зиддияти субъектони сиёсї буда, дар заминаи 

бархўрди манфиатњои сиёсї, арзишњо, маќсадњо ва нигоњњо ба вуљуд 

меояд2. 

Барои ифодаи њолати инкишофи номутаносиб ва пурихтилофи 

љомеа мафњумњои зиёде, аз љумла зиддият, мухолифат,низоъ, муќовимат, 

мољаро, мољаро ва ѓайрањо истифода мегарданд. Дар назари аввал чунин 

менамоянд, ки ин силсила мафњумњояк маъниро ифода менамоянд. Аммо 

чунин њолат фаќат зоњирї асту бас. Дарвоќеъ, њар яки он маънии хос ва 

давраи муайяни инкишофи љомеаро фаро мегиранд.  

Бояд зикр намуд, ки макон ва замон ба фањми мољаро таъсир 

мебахшад. Ба ин љињат таваљљуњ зоњир намуда, Г. Зокиров мољароро 

муќовимати куввањое меномад, ки дар натиљаи мухолифатњо ва 

номутаносибии манфиатњо, аќидањо ва рўоварињои арзишии онњо cap 

задааст. Шакли нињоии он ба аќидаи ў мољарои мусаллањона мебошад. 

Муњаќќиќ ба ин андеша аст, ки мољарои сиёсиро ба љуз аз ифодаи мазкур 

ба таври дигар баён намудан номумкин мебошад. Зеро, мафњумњо 

маънињои хосаро ифода менамоянд. Масалан, «мухолифат» маънои 

мољароро надорад. Чунки мољаро фаќат аз зиддият, муќобилият таркиб 

наёфтааст. Мољаро аз унсурони гуногуне таркиб меёбад.  

Г.Зокиров хусусиятњои муносибат бо мољароро дар кишварњои 

Ѓарбу Шарќ мавриди тањлил ќарор дода, аз љумла зикр менамояд, ки  

дар кишварњои Ѓарб ифодаи мафњум ва фањми мољаро то андозае сабук 

ба амал меояд. Дар кишварњои Аврупо ва Амрико confliktus-ро дар 

маънии васеъ ва нисбати њар гуна зиддияту мухолифатњо истифода 

менамоянд. Њатто, агар зиддияти байни субъектон ањамияти муњим 

                                                           
1Ниг.: Бобосов Е.М. Конфликтология [Текст] /Е.М. Бобосов. - Минск, 2000. С. 263.  

2. Ниг.:  Калашников В.Л., Лугвин С.Б. Политология [Текст] / В.Л. Калашников, С.Б. Лугвин.- 2004. С. 
282. 
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надошта бошанд ё ба рафти инкишофн њодисае ё муносибате таъсир 

надошта бошанд. Зиддиятњо ва муќовиматњои байни одамон, одамон ва 

институтњои сиёсии љомеа, байни маќомоти давлатї ва љамъиятї ва 

ѓайра тавассути институтњои махсуси миёнаравї ба низом оварда 

мешаванд. 

Дар кулли кишварњои Шарќ, аз љумла дар љумњурињои ИДМ 

муносибат ба чунин њодисаю равандњо таври дигар сурат мегиранд. Ба 

њар гуна зиддият ё муќовимати ночиз ањамият намедињанд ва бештар ба 

њамон сатњи мољаро диќќат дода мешавад, ки дар он бархўрди 

манфиатњои одамони зиёде баръало намоён аст ва ба раванду њодисањои 

дигари љомеа таъсири фаъол мерасонад.1 

Одамон дар сатњи гуногун мољароро њар хел шарњ медињанд. Њатто 

дар байни мољарошиносон низ нисбати муайян намудани таърифот ва 

хосиятњои асосии он ягонагї ва ё умумияти муташаккил вуљуд надорад. 

Њар як муаллиф ба мољаро нигоњи хоса дорад, ки чунин муносибат 

табиист.  

Назарияи функсианалии мољароњоро Георг Зиммел (1858-1918) дар 

асараш «Сотсиология» асоснок намудааст. Ў мољароро њодисаи 

универсалї њисобида, махсусан дар боби таъсири он ба таркиботи 

дохилии гурўњ андешањои љолибе иброз намудааст. Дар њолатњои 

ѓайриодї, масалан дар айёми љангњо тамоюли мутаммарказшавї 

меафзояд ва њатто барќарорнамоии режими деспотия аз эњтимол дур 

нест. Он як навъ њаракатест барои худмудофиа, худнигоњдорї. Аз ин 

љост, ки маќсади дарёфти раќиби нав ба миён ояд, то ки мољарои нав ба 

миён оварда шавад, Яке аз манбаъњои зарурии  ѓояњои мољарошиносї 

донишњои амалї мебошанд. Онњо дар натиљаи  таљрибаи њаёти одамон 

пайдо шуда, аз насл ба насл мегузаранд.2 

                                                           
1 Ниг.: Зокиров Г.Н. Донишномаи сиёсї. Љ. 2. [Матн] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе, 2015. С.280. 
2Ниг.: Зокиров Г.Н. Мољарошиносї [Матн] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе, 2002. С. 16-19 . 
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А. Мањмадов барои шарњи падида асосан мафњуми «низоъ»-ро 

истифода бурдааст. Ба андешаи ў, низоъ ба њайси падидаи иљтимоию 

сиёсї њамеша њамсафари одамон ва љомеа буда, мутаносибан дар 

шаклњои гуногун: иќтисодї, сиёсї, ѓоявї, миллї, байналхалќї, 

минтаќавї ва ѓайра зуњур мекунад.  

Ў дар заминаи тадќиќоти илмии худ ба падида дар замони шўравї 

таваљљуњи махсус зоњир намудааст. Мувофиќи андешаи муњаќќиќ аз 

љониби љомеашиносони шўравї масъалаи низоъ нодида гирифта мешуд 

ва онњо ин андешаро ќабул карда наметавонистанд, ки љомеа аз одамони 

тоифањои гуногуни иљтимої иборат аст. Онњо низоъро дар љомеа ба 

њайси навъи махсуси бархўрд ва зиддияти љамъиятї ќабул надоштанд. 

Низои љамъиятї зуњури муборизаи байнињамдигарии ќуввањои гуногуни 

љомеа мебошад, ки дар он њар кадом манфиати худро дорад1. 

Параграфи аввали боби якуми рисоларо ҷамъбаст намуда, ба 

хулосаҳои зерин омадан мумкин аст: 

- мафҳуми ягона ва њамаљонибаи назарияи мољароњои сиёсї вуљуд 

надорад. Чунончи, дар омилњои пайдоиши мољароњо њам ихтилофот 

вуљуд доранд.  Ҳамчунон аз сабабе, ки вуљуди мољароњо ба гузаштањо 

бармегардад, ва мољароњо дар њаёти инсон аз оѓози пайдоиш то имрўз 

њамеша вуљуд доштанд, бинобарин, зиндагии инсонро њамвора ба 

дигаргунї гирифтор намудааст; 

- мољароњои сиёсї шаклњои гуногун доранд, ки аксарияти онњо дар 

замони имрўза бо сабаби боигарињои табии кишварњо ва мавқеи 

стратегї љуғрофии онњо ба миён меояд; 

- аз он љињате, ки бештари мољароњо ба гузашта бар мегарданд ва 

яке аз сабабњои пайдошавии онњо баъзе аз инсонњои кудратталаб  

љохталаб ва манфиатхоњ мебошанд; 

                                                           
1Ниг.: Мањмадов А.  Муќаддимаи низоъшиносї [Матн] / А. Маҳмадов. - Душанбе, 2006. С.16. 



38 
 

- мољароҳои сиёсӣ боиси љонбохтани њазорњо-њазорњо инсонњои 

бегуноњ, талафёбии хазинањои моддию маънавї, фарњангу тамаддун ва 

билохира сабабгори барњам хўрдани ин ё он љомеа мегардад. 

 

1.2. Тарзи муносибатњо ба таснифоти мољароњои сиёсї 

Мољароњо аслан ба панљ ќисм таќсим мешаванд: қудрат, манобеъ, 

њувият, назариёт ва арзишњо1. Ин мавридњои зикршуда на мустаќилона, 

балки бо њам ба шакли пайваста вуљуд доранд, ки яке бар дигаре 

таъсиргузор аст. Ќудрат бештар ба маънои тасаллут ва нуфуз ба кор 

бурда мешавад, ки дар љомеа њар соњибќудрате ба шакле њукми худро ба 

болои заифтар аз худ тањмил мекунад. Монанди ашроф бар авом, ѓанї 

ба фаќир ва ѓайра, ки ин навъ ба кор гирифтан аз ќудратро шакли 

мустаќими он меноманд. Ва бахши ѓайримустаќими он, ки њамоно навъи 

дуввуми он мебошад, аз ќудрат ба таври тасиргизари ва кор гирифта 

мешавад, ки яќинан онро ѓайримустаќим меноманд. Монанди талошњо 

барои нуфуз намудан дар дастгоњи додгоњи олї, артиш ва роњандозии 

тазоњурот ва гирдињамоињо ба хотири зери фишор ќарор додани 

њукумат, ки ин худ яке аз омилњои барљаста дар роњи кашонидани 

кишвар ба тарафи мољароњои сиёсї мебошад. Чунончи, Фарид Закариё 

(Fаreed Zakaria) дар маљмуъ аз назари замонавї ба се љогузин шудан дар 

сохтори ќудрат дар 500 соли гузашта ишора мекунад. Нахустин 

љойгузинии ќудратро ављгирии дунёи Ѓарб дар садаи 15-ум медонад, ки 

баъдњо Ренессанс (Эњё), инќилоби кишоварзї ва инќилоби саноатї 

суръати њайратангезе пайдо кард ва заминаи пешрафтро фароњам сохт.  

Дуввумин љойгузинии ќудратро ба солњои поёни ќарни XIX-ум ва 

ављгирии ќудрату тавоноии Иёлоти Муттањидаи Амрико иртибот 

медињад ва њол дар ин замон аз сеюмин марњилаи љойгузинии ќудрат 

хабар медињад, ки онро ављгирии дигарон ном нињодааст.  

                                                           
1 Ниг.: Закариё Ф. Љахон  пас аз Амрико[Матн] / Ф. Закариё. - Тењрон: Њурмуз, 2008.  С. 102. 
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Манобеъ: ин њам яке аз заминасозони мољароњои сиёсї мебошад, 

ки дар тўли таърих кашмакаш бар сари он яке аз чолишњои умда дар 

сари роњи зиндагии инсонњо будааст. Яъне, дар њаќиќат њамин низоъњо 

бар сари ба даст овардани замин будааст, ки ин замин манобеъро дар худ 

љой дорад.  

Њуввияти иљтимої сеюмин омили мољароњо мебошад. Ин њувият ба 

љињатњое ишора мекунад, ки ашхос ва гурўњњо худро дар он оинавор 

мебинанд. Зеро, њар шахс аз нуќтаи назари биологї дорои њувиятњои 

зиёд мебошад. Монанди њувияти нажодї, љинсї ва ќавмї. Бахусус, ки 

баъзењо њувияти худро бар асоси мазњаб таъриф мекунанд. 

Мутаассифона, имрўз мољароњо бар сари адами шинохт ва эњтироми 

њувиятњои мухталиф аз ќавмї ва нажодї гирифта, то љинсиятї (мисли 

занон), ки дар гўшањои љањон ба назар мерасанд.  

Идеология: яке аз дигар омилњои мољаро мебошад. Аз он љое, ки 

баланпарвозтарин ва њамаљонибатарин тарњњои сиёсї идеология ном 

мегиранд, аз ин хотир идеологї њам як силсила назариёт ва рафторњои 

муназаме њаст, ки чигунагї ва љойгоњи њукуматро ба муаррифї гирифта, 

њадафњоеро, ки љомеа аз тариќи роњњои сиёсї мехоњад дунболи он 

биравад, тавсия мекунад. Ва ба таври мисол гоње ин идеологияњо тарзи 

биниши хоси худро дар мавриди наќши шоистаи њукумат ва робита 

миёни маќомоти њукумат ва миёни њукуматдрон ва мардум доранд. Дар 

баъзе мавридњо њам дар бархурд ба равишњои њукуматњои иќтидоргаро 

ќарор мегирад, ки худ низоъњоеро низ дар пай дорад.  

Арзишњо: эњтимолан яке аз шохањои муњими мољароњои сиёсї дар 

иртибот ба арзишњо Мавзуи созу корњои ахлоќї ва чигуна зиндагї 

кардани мардум бошад, ки аз он љумла, ин арзишњо ба озодї, баробарї, 

назму амният дар љомеањо ишора кард, ки дар њолати набуди кулли 
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мавридњои зикршуда ё баъзе аз онњо метавонад дар љомеањо мољароњои 

сиёсї ва дар кулл буњрон ба миён оварад.1 

Таснифот ва муносибати мољароњои сиёсї, ки дар аввали ин 

параграф зикр карда шудааст яке аз онњо буњрони сиёсї мебошад, ки ин 

буҳрони сиёсї метавонад ба мољароњои сиёсї мубаддал гардад, гоње 

мољарои сиёсї натиљаи буњрон ва набуди ќонунмандии низоми њоким 

аст. Он гоњ ки  сиёсатмадорони як љомеа истеъдоди иртибот ва 

муносибати хуб бо мардум надошта бошанд, эътимод ва мавриди ќабул 

буданашонро дар байни мардум аз даст медињанд ва низом дучори 

набуди коркард мешавад. Ин љост, ки буњрон ба вуљуд меояд.  Деплюпай 

(Deepliopai) буњронњои сиёсиро ба чанд ќисм људо мекунад: буњрони 

њувият, буњрони машруъият, буњрони мушорикат ва буњрони нуфуз.2.  

I. Буњрони њувият ваќте рух медињад, ки як љомеа дарёбад, ки он 

чиро ки то акнун бидуни тањќиќ ва маълумоти кофї ба унвони таърифи 

физикї ва равоншиносонаи худ пазируфтаанд, дигар тањти шароити 

љадид ќобили пазириш нест. Барои ин ки низоми сиёсї бар асоси таѓйир 

дар ќаламрав ва шаклњои сохторї ё рўйдодњои худї ба сатњи љадид аз 

амалкард даст ёбад. Зарурист, ки сањмдорон низомро аз нав ба муаррифї 

бигиранд ва бидонанд, ки кї њастанд ва чигуна бо дигар низомњои сиёсї 

ва иљтимої дар тафовут ќарор доранд.  

Неруњои мардумї бо густариши иртибототи љањонї метавонанд 

бунёди њувияти як љомеаи ќаблан ба њошия рондашударо бо огоњидињии 

муназзами мардуми авоми он љомеа аз дунёи љадид дар перомунашон 

онњоро мустањкам ва эњё намоянд. Ба ин тартиб буњрони њувият 

марњалае аз рушд аст, ки низоми сиёсї ба њангоми таѓйири асосї ва 

рафъи шаклњои он иљборан онро бояд таљриба намояд. Буњрони њувият 

                                                           
1 Ниг.: Закариё Ф. Љахон  пас аз Амрико[Матн] / Ф. Закариё. - Тењрон: Њурмуз, 2008.  С.  159. 
2Ниг.: Идораи кулли пажӯњишњои исломї// Pjuesh. irc.ir/product/book.text/id/.(санаи муроҷиат: 24. 
07.2018). 
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нишонаи рушд ва таѓйир аст, на аломати зафъ ва бесуботї. Аз ин рў, 

чањор шакли аслии буњрони њувият вуљуд дорад. Аввалин шакли буњрон 

ба эњсосот, марбут ба сарзамин, фазои љуѓрофиёї ва эњсосоти миллї 

иртибот дорад.  

Дуввумин шакли он ваќте рух медињад, ки сохти иљтимої, бавижа 

таќсимоти табаќотї чунон густариш ёбад, ки монеи вањдати миллї 

шавад.  

Севумин сурати он бо таззод байни њувияти фаромиллї ва ањд ба 

як њувияти миллии муштарак сару кор дорад.  

Чорумин шакли буњрони њувият дар асари пайомадњои 

равоншиносонаи таѓйири иљтимоии сарењ (равшан) ва эњсосоти дугона 

нисбат ба бегонагон эљод мешавад.  

II. Буњрони машруъият (ѓайриќонунї) ба шакли хосе ба фишорњои 

мављуд байни баробарї ва зарфият дар тавсияи мутавозини он иртибот 

дорад. Аз он љо ки машруъият хосае аз низоми сиёсї аст, ба шакли хосе 

ба амалкарди сохтори њукуматї дар иртибот мебошад. Бинобар ин дар 

таъйини зарфияти низом наќши асосї дорад. Ба иборати дигар, пазириш 

ва таъйиди машруият ба дасти мардум аст. Ва ин амр эњтимолан он гоњ 

тањќиќ меёбад, то ба назар расад, ки зимомдорон ба усули баробарї 

эњтиром гузошта ва тафовутњоро танњо ба унвони як нуќс бишиносанд. 

Аз ин хотир, тамоми пешрафтњо дар адами (набуди) тавсеаи мутавозун, 

ки њамроњ бо таѓйироти пайваста дар равобит байни баробарї, зарфият 

ва људосозии сохторї бошад, эњтимолан метавонад вокунишеро эљод 

кунад, ки ба машруъият таъсир гузошта ва буњрони бузургеро боис 

гардад. Худи иртиботи машруъият бо зарфияти иљрои низом ва эњсоси 

мардум нисбат ба иќтидор баёнгари ин матлаб аст, ки њар як аз чањор 

буњрони дигар, аз љумла њувият, мушорикат (ширкат кардан), нуфуз ва ё 

тавзењ дар нињоят метавонад ба буњрони машруъият бианљомад. Зеро, 

тамоми буњронњо ба шакли машруиъят як низомро зери савол мебаранд.  
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III. Мушорикати буњрони сиёсї: Майрон Венар мегўяд: «гузариш 

аз подшоњї ба љумњурї, аз њукумати истеъморї ба њукумати мустаќил, аз 

бидуни њизб ба низоми дорои њизб, аз њаќќи раъйи инњисорї ба њаќќи 

раъйи умумї ва аз њукумати истибдодї ба мардумсолорї, њама баёнгари 

буњрони мушорикат мебошад ва њамчунин ба шароите гуфта мешавад, 

ки зимни муносиботи тоза байни миллат ва давлат ва шаклњои љадиде аз 

мушорикати сиёсї мебошанд.1 Он хостањои баробариталабона ва 

адолатхоњонаи ќишрњои тоза тањрикёфтаи иљтимої аз ноњияи 

давлатсолорон ва њокуматдорон мавриди пазириш воќеъ намешавад. Ва 

низ кашмакаше аст ба њангоме ки нухбагони фармонраво дархост ё 

рафтори афрод ва гурўњњоро дар амри мушорикати сиёсї ѓайриќонунї 

ќаламдод кунанд. Ва њамчунин ба вазъият ва њолате таъбир мешавад, ки 

идорањои мушорикатталабона ва таќозоњои мудохилаљўёна умумї бо 

сохторњои сиёсї, идорї, њуќуќї, урфї ва суннатии њоким бар љомеа (ки 

аз вижагии тамаркуз ва истибдод бархурдор њастанд) дар таззод ва 

ноњамгунї ќарор дошта бошанд. 

IV. Чорумин шохис буњрони нуфуз аст. Љозеф Лополумборо 

(JoseLapalombara) дар ин хусус мегўяд: «Ба таври мушобењ ваќте он 

ќисмат аз манобеъ, ки як миллат ба таври густарда ба нуфузи худ 

ихтисос медињад, мањдуд шавад ва дигар фаъолиятњои он миллатро ба 

хатар андозад, навъи буњрони нуфуз вуљуд хоњад дошт. Дар љое, ки 

машруъият осебпазир ё њукумати миллї тањдид шавад, манобеъи 

вокуниши занљиравиро боис хоњад гардид. Аз лињози тањлилї он чи 

буњрони нуфусро аз дигар буњронњо мутафовут месозад, он аст, ки ин 

буњрон метавонад бо фишорњои воридшуда ба нухбагон барои эљоди 

таѓйироти нињодї ё ба навоварињо якљо бошад.  

V. Дар нињоят, панљумин шохис буњрони таќсим мебошад. Муртазо 

Неъматї дар ин робита мегўяд: «Яке аз коркардњои њукумат чењраи 

                                                           
1Ниг.: Лополумборо Ҷ.Мушорикати сиёсї ва асаргузорї дар умури њукуматї[Матн] / Ҷ. Лополумборо 

// Субњи Эрон. http://donya-e-eqtesad.com.(санаи муроҷиат: 11. 01.2018). 
 

https://www.google.com.tj/search?rlz=1C1GGRV_enAF752AF752&q=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD+%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj_3MDRppjeAhVRThoKHfR5BdIQBQglKAA
http://donya-e-eqtesad.com/
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умумии он аст. Чењраи умумї ба ин мафњум аст, ки ќудрати сиёсї 

тавоноии тавзеъи муносиби имконот байни гурўњњои мухталифи љомеаро 

дошта бошад. Ва тамоми гурўњњо аз дастрасї ва имконот ибрози ризоият 

намоянд. Имконот ва манобеъ дар як љомеа тамоми њавзањои сиёсї, 

иќтисодї, фарњангї ва арзиширо дарбар мегирад ва танњо ба манобеи 

моддї мањдуд намешавад.  

Буњрони таќсим замоне пайдо мешавад, ки давлат манобеи 

мављудро ба нањви дуруст ва одилона таќсим нанамояд. Ва ихтилоф 

байни гурўњњои табаќот ё синфњо дар дарёфти манобеъ ва имконот вуљуд 

дошта бошад. Масалан, таќсими ноодилонаи манобеи иќтисодї боиси 

эљоди фосилаи табаќотї мешавад ва ё таќсими нобаробарии имконоти 

сиёсї сабаби боло рафтани норозигии сиёсї дар байни ањзоб ва синфњои 

сиёсї мегардад.  

Замоне, ки ин таќсими имконот ва манобеъ њассосияти умумиро 

барангезад, дар он замон буњрони таќсим омили муњиме дар буњрони 

сиёсии бузург хоњад буд. Хотирнишон бояд сохт, ки бархењо буњронњои 

амниятиро низ ба унвони буњронњои сиёсї бармешуморанд, ки ба ду 

навъ таќсим мешавад: дохилї ва хориљї. Буњронњоиамниятии дохилї ба 

сарнагунсозии њокимият аз дарун ишора дорад, ки шомили њашт навъ 

мебошад: густариши доманаи муноќишот ва ихтилоф миёни масъулин ва  

шахсони тасмимгир, ба миён амадан норизоиятї миёни неруњои низомї 

ва нињодњои дигар, афзоиши эътибори бархе гурўњ њои мухолиф дар 

байни мардум, фаъол шудан ва шидатгирии иќдомоти неруњои бо њам 

душман, густариши иќдомоти террористї, фаъол шудани аксари 

ихтилофњои иљтимої, сиёсї, фарњангї, ќавмї ва ѓайра, афзоиши 

тазоњуроти зиддидавлатї ва сирояти буњрон аз арсаи миллї ба сатњи 

байналмилалї.  

Буњронњои амниятии хориљї буњронњое мебошанд, ки боиси 

тањдиди як кишвар тавассути кишварњои дигар мегарданд. Ин навъ 

буњронњо худ низ дар шакл аз буњронњои камсобиќа, кашмакаши 
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иќтисодї ва бозаргонї байни кишварњо мебошанд. Ба ин тартиб њама 

мавориди бањсшудаи боло саранљом метавонад ба мољароњои сиёсии 

комил биянљомад ва кишварњоро дар кашмакаш, бадбахтї ва бесуботї 

фурў барад. Зеро, кашмакашњои сиёсї баъзан аз дили буњронњо берун 

меоянд1. 

Бо таваљљуњ ба назариёти боло, ки ба шакли умум ба бањс гирифта 

шуд, дар партави он метавон ба мољароњои сиёсї ва баъзе авомили 

муњими он дар сатњи кишвар дар зайл ба шакли хос ишора кард: 

I. Раќобат: ин иллат бештар дар миёни кишварњои имрўза, бахусус 

кишварњои љањони сеюм ривољ дорад, ки то дар њаќиќат бо ангезаи касби 

суди бештар ва зоњиран љињати монеъ шудани зури раќиб (фикр 

мекунанд дар ин кишвари сеюм њузури раќибашон манофеи онњоро дар 

хатар меандозад), ки ин њузурро бањона ќарор дода, ба кишвар ва 

њамнавъони худ таљовуз мекунанд ва онњоро дучори буњрон месозанд. То 

заминаро ба фикри худашон бар кишвари раќиби худ мањдуд созанд. 

Яъне, дар њаќиќат як љангеро ба намояндагї аз худ дар ин кишвар ба роњ 

меандозанд.  

II. Тарс: кишварњо ба њадафи касби амният ва рафъи сояи тарс 

мумкин аст ба дигарон њамла намоянд ва сабаби мољароњои сиёсї дар як 

кишвар шаванд. Ба ин њадаф ки бо ин кор ин кишварро даргири 

мунозиаи дохилї сохта ва ба ќадри кофї заминаи заиф шудани онро 

фароњам месозанд. То дар оянда њељ навъи тањдиде аз сўи ин кишвари 

таљовузшуда мутаваљљењи худашон нашавад.  

III. Иззат ва ифтихор: њастанд кишварњои бузурге, ки љињати касби 

эътибори байналмилалї, љойгоњ ва шуњрати бештар муљиби мољароњои 

сиёсї ва њатто даргирии мусаллањонаи байни кишварњо мешаванд. То аз 

ин фурсат ба нафъи худ истифода карда ва дар мавќеи муносиб ин 

кишварро дунболарави сиёсатњои худ сохта ва ба њамин тартиб бо 

                                                           
1Ниг.: Ардистонӣ Х. Накши расонахо дар мудирияти бухронњои сиёсӣ [Матн] / Х. Ардистонӣ. 

//C:/Users/Shrafyar/Downloads/12455-26408-1-SM.pdf.(санаи муроҷиат: 06. 07.2016). 
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гузашти замон онро дар љумлаи кишварњои тањти амри худ шомил созад, 

то ба як кишвари муќтадир дар минтаќа мубаддал шавад. Аз ин хотир, 

метавон ду навъ ва хоњишро дар маљмуъ дар миёни кишварњо ташхис 

дод. Яъне, бархе аз онњо алоќаманди дўстии мутаќобил, гироиш ба сулњ 

ва хостори оромиш дар миёни давлатњои мухталиф њастанд, ки ин навъи 

тарзи муомилаи муносиб онњоро ба созгорї ва њамзистии мусолиматомез 

бо дигар кишварњо њидоят мекунад. Вале дар муќобил баъзе кишварњои 

дигаре њастанд, ки худпарастї, ќудратталабї ва њатто зўргўї дар 

фарњанг ва бархўрдашон љой дорад, ки ин корашон монеи њамзистии 

мусолиматомез миёни кишварњо мешавад. Мутаассифона, дар бештар 

мавридњо хоњишоти ќисми кишварњои дуввум, ки зикр гардид, бар ќисми 

аввалї, (яъне кишварњои сулњљўй) тасаллут меёбанд, љањонро ба хатар 

меандозанд ва мутаассифона, оромиши инсонњоро, ки дар як кишвар 

зиндагї мекунанд, барњам мезананд1. 

Ба њамин тартиб баъзе аз назарияпардозони таѓйири иљтимої ба ин 

боваранд, ки кашмакашњо ва бесуботињои иљтимої наќши босазое дар 

ба миён омадани мољароњои сиёсї ва гоње њам ба таъќиби он ба инќилоб 

меанљомад. Зеро, ин мунозиъоти иљтимоист, ки мунљар (сабаби) 

таќсимшавї ба синфњои мухталиф дар арсаи сиёсат ва иљтимоъ 

мегардад, ки њар яки он алоќа ва манофеи хоси худро дунбол мекунанд 

ва аз роњњои мухталиф љињати расидан ба њадаф истифода мебаранд. 

Чунки, дар чунин шароит маъмулан алоќањо ва манофеи тарафњо дар 

таззод бо якдигар воќеъ шуда ва рўй додани кашмакаш ва низоъ миёни 

онњо ба амри роиљ табдил мешавад ва ин кашмакашњо бо гузашти замон 

шакли мухталиф ба худ гирифта, заминаро барои пешомади мољароњои 

комили сиёсї њамвор месозанд. Аз тарафи дигар, эљоди мољаро ба 

унвони як таѓйири муњими сиёсї ва иљтимої бар вазъияти ногувори 

мављуд асари худро гузошта ва сабаб мешавад, то баъзе омилњои 

                                                           
1Ниг.: Аргандӣ А. Андешаҳои сиёсии Томас Гоббс[Матн] / А. Аргандӣ // http://www.zendagi. com/new_ 

page_2196.htm.(санаи муроҷиат: 16. 07.2017). 
 

http://www.zendagi/
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ѓайрифаъол аз сари нав фаъол шаванд. Ё мумкин аст, ки баръакси он ба 

пур шудани ин танишњо боиси субот гарданд ва нигаронињоро рафъ 

созанд. Аз он љое, ки кишварњо мољароњоро ва гоње низ инќилобњоро 

таъќиб мекунанд ва дар айни њол дорои мушкилоти гуногуне њастанд (ки 

бисёре аз онњо фаъол буда ва арсаи сиёсатро мутаассир месозанд), пас 

саволе пеш меояд, ки дигаргунињои иљтимої чи таъсире дар пайдоиши 

мољароњо дар кишваре мисли Афѓонистон дошта ва ё баръакс, ин 

кашмакашњо чи таъсире дар вазъият ва фаъол шудани дигаргунињои 

иљтимої доштааст. Љавоб чунин аст, ки аз як тараф мољароњо дар 

Афѓонистон мутаассир аз дигаргунињое ќабл буда ва гоње худ низ бар 

фаъол шудани мушкилот ё дигаргунињои љадид анљом ёфта (яъне, 

баъзењоро аз нав фаъол ва бархеро ѓайрифаъол сохта аст). Аз сўи дигар, 

нооромии як кишвар ба меъёрњо ва марзњое далолат доранд, ки гурўњњои 

мухталифи иљтимоиро аз якдигар људо месозанд ё онњоро дар рўи њам 

ќарор медињанд. Ба ин мафњум, ки ин нооромињои иљтимої баёнгари 

хатњои тафовут ва ихтилофоте њаст, ки бар сари эътиќодот, манофеъ, 

љињатгирињо ва амалкарди гурўњњои мухталифи фаъол дар арсаи љомеа 

вуљуд доранд. Ва гоњ-гоње ин гурўњњоро ба шаклњои мухталиф рўи 

якдигар ќарор медињанд. Дар улуми иљтимої таърифњои бешуморе ба 

мафњуми мољароњо баён шудааст, ки ин таърифњо шомили маънои 

умумии мољароњо дар иљтимоъ мебошанд ва маъмулан онњоро ба 

маънои даргирињои хушунатомези афрод ва гурўњњои як љомеа бар сари 

арзишњо, манобеи табиї ва таќсими ѓайриодилонаи ќудрат медонанд.  

Фарњанги улуми иљтимої мољароњо ва ё кашмакашњои сиёсиро ба 

маънои тафовути ошкоро ва надоштани тавофуќи омехта бо хушунат 

таъриф кардааст ва ин вазъиятро шароите медонад, ки дар он њар яке аз 

раќибон аз василањои гуногун љињати маљбур сохтани дигаре ба таслим 

ва тарк истифода мекунад. Пас, чунин маълум мешавад, ки мољароњои 

сиёсї, яъне, њар навъи рў дар рў ќарор гирифтани ошкоро умумї, 

давомноктар (хоњ хушунатомез ё мусолиматомез) танзим шуда, ё ѓайри 
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он байни афрод ва гурўњњо бар сари манобеъ, ќаламрав ва навъи 

тањмили ќудрати сиёсї мебошад, ки гоње њам ин мољароњои сиёсї аз 

марзи таззодњои ибтидої миёни коргузорони сиёсї пештар меравад ва ба 

сурати синфбандињои дарозмуддат ва амиќ зоњир мешавад. То ба 

андозае, ки метавонад ба як инќилоби комил мубаддал шуда ва аз 

шадидтарин навъи кашмакашњо, ки бо хушунат тавъам аст, мањсуб 

гардад. Лепст ва Рукон касонеанд, ки ба мафњуми носозгории иљтимої аз 

мољароњои сиёсї ёд кардаанд, ки аз тариќи шиносої ва табаќабандї 

тафовутњо ва таззодњои иќтисодї, фарњангї ва сиёсии мављуд дар даруни 

њар љомеа метавон ин решањои мољароњои сиёсиро пайдо кард. Ва аз ин 

тариќ пайомадњои кулли онњоро дар љомеа ба бањс ва тањќиќ гирифт. Ва 

њамин тавр бо ба коргирии ин мафњуми фавќ шохисњо, решањо, сиришт 

ва вижагии мољарои сиёсиро тавзењ дод, ки саранљом дар маљмўъ 

бесуботиро дар як љомеа дар пеш дорад1. 

Ба миён омадани мафњуми бесуботї ва ё мољарои сиёсї 

бармегардад ба дањаи 1960-и мелодї, замоне, ки бархе аз режимњои 

сиёсии даргири пур аз таззодњои идеологї дар љараёни љанги сард то  њад 

бесуботї ба пеш рафтанд. Агарчи ин мафњум бо гузашти замон таъбирот 

ва вижагињои дигаре ба худ гирифт. Чунончи, Моррисон (Morrison) ин 

мољароњои сиёсиро дар шароити сиёсии хос баён мекунад, ки символњои 

бунёдии як низом аз байн рафта бошад ва дар айни њол Сандерс 

(sanders), донишманди дигаре чунин мегўяд: «меъёре, ки дар мавриди як 

режим ба кор гирифта мешавад ва ба бунёди он ин режимро бесубот 

мехонем, бояд ин меъёр бо режим ва љомеа рабт дошта бошад. Бесуботии 

сиёсї ба иттифоќ афтодани ба такрори њаводисе, ки сабаби бесуботї 

мешавад, иртибот дорад».2Яъне, дар њаќиќат, як воњиди сиёсї, ки дар 

љараёни як давраи замонии мушаххас ба њар паймонае, ки норизоиятњо, 

                                                           
1Ниг.: Ганҷинаи маориф. Инкилоби исломї, кашмакашњои сиёсї ва шигофњои ичтимої. 

http://www.hawzah.net/fa/article/view/91947.  (санаи муроҷиат: 08. 07.2018). 
2ИскандарїМ. Басират. Ислоњталабон ва бесуботї[Матн] / М. Искандарӣ, Басират// 

http://basirat.ir/fa/news/267931. (санаи муроҷиат: 26. 07.2018). 
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роњпаймоињо, фишорњои иќтисодї, љангњои партизанї ва њатто таѓйир 

ва табдил дар кобина (њукумат) боис нагардад ва худро баробари 

њаводис њис кунанд, ин режим дорои суботи амиќ ќаламдод мешавад. 

Дар мавриди робита миёни бесуботии сиёсї, хушунати сиёсї ва мољари 

сиёсї низ назари ягона вуљуд надорад. Абулфазли Диловарї )ابوالفضل

 яке аз донишмандони ин бахш хушунати сиёсї ва бесуботии ،(دالوری

сиёсиро ба мафњуми куллитар ба мољароњои сиёсї рабт медињад ва ин 

мавридњоеро, ки ќаблан зикр кардем, ба унвони аломати љилвањои 

кашмакаши сиёсї зикр мекунад. Аз ин рў, кашмакашњои сиёсї ба 

мафњуми калонтар аз хушунату бесуботии сиёсї маънидод мешавад. Ва 

ба ин тартиб Љон Бартон (JohnBarton) вуљуд донистани кашмакаш аз 

љидолњои маъмулї онро навъи амалкарди афрод, гурўњњо ва миллатњо 

медонад, ки аз марзи тавофуќ ва сафбандињои маъмулї ва рўзмарра 

фаротар рафта ва амалан таври билќувва ё билфеъл дар садади тахриби 

ашхос, гурўњњо ва режимњо мебошанд, ки метавонад пањлўњои пайдо ва 

пинњони дигаре њам дошта бошад.1 

Мољароњои сиёсї яке аз мавзуъњое аст, ки дар чорчўби нооромињои 

иљтимої (дар улуми сиёсї ва љомеашиносї) дар он бањс сурат мегирад. 

Аммо камтаваљљуњї дар ин мољароњо нисбат ба якдигар, ки баъдан 

дохили он камтар дар таносуб ба бахши хориљии он пардохта мешавад, 

саволбарангез аст. Иллатњо ва далоили ин камтаваљљуњї то њадди зиёде 

равшан аст: зеро мољарои сиёсї, дохилї умдатан бар асари иќтидори 

сиёсї буда ва ин мавзуъ бештар дар таърихи сиёсї ѓайри ќобили бањс 

мебошад ва њамеша аз он чашмпўшї сурат мегирифтааст ва ин бахши 

мољароњо маъмулан фаќат бо шикаст ё њазфи (аз байн бурдани) яке аз 

тарафњо хотима ёфтааст. Пас, дар чунин шароите њаллу фасли мољароњо 

чи дар бахши амалї ва чи дар бахши назарии он ањамияти зиёд пайдо 

                                                           
1 Ниг.: Никоњї. Љамеашиносї ва мунозеоти сиёсї[Матн] / Некӯҳӣ // https://elmnet.ir /article/1428813-

24202/. (санаи муроҷиат: 29. 07.2018). 
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намекардааст. Аммо имрўз мо шоњиди тањаввулоти бунёдї дар сохтори 

иќтидорњои сиёсї њастем, ки баробар бо он таѓйироте дар бунёд ва 

равиши иќтидорњои сиёсї рўй додааст. Бавижа, бо матрањ шудан ва 

пазириши иддањое, чун њаќќи њокимияти мардум, касрати манфиатњо ва 

синфњои гароишњои сиёсї. Аз ин рў, њалли мољароњои сиёсї, дохилї 

ањамияти бештаре пайдо кардааст. Ба њамин тартиб, дар дањсолањои 

ахир бар асари густариши навъњои ситезањои ќавмї ва нажодї 

ихтилофоти мазњабї ва љунбишњои гуногуни иљтимої ва сиёсї, ба мисли 

љунбиши занон, демократї, њуќуќи башар ва муњити зист Мавзуи 

пардохтан ба мољароњои сиёсию дохилиро афзудааст. Имрўз Мавзуи 

њалли мунозиоти дохилї ба як заминаи мутолиоти тахассусї ва муњим 

дар улуми сиёсї табдил шуда, бањсњо ва адабиёти илмї дар иртибот ба 

ин мавзуъ густариш ва гунањои рузафзун доштааст. Бо вуљуде, ки бахши 

бештари ин бањсњо ва адабиёт ба љанбањои корбурдии мавзуъ, яъне ба 

шевањо ва равишњои хоси њалли мунозиот ва ихтилофот марбут аст. 

њамчунон, мавзуоте мисли музокира, мусолења, доварї, ивази њалли 

ихтилофот, идораи мољароњо, тарзњои иртиботї, коргоњњои њалли 

ихтилоф ва корбурди кумитањои њалли ихтилофот њам роиљтарин 

унвонњо матрањ дар адабиёти њалли мољароњо дар ин роњ мебошад. Бо 

таваљљуњ ба ањамияти он бисёрињо њалли мољароњоро дар маънои умум 

ба љараёне вобаста медонанд, ки тайи он ихтилофот ва бархўрдњо миёни 

ду ё чанд тараф ба шеваи мусолиматомез ва ризоиятбахш хотима меёбад 

ва бар ин асос њамчунон њалли мољарои сиёсии дохилиро низ метавон 

љараёни њалл ва фасли ихтилофот ва бархўрдњо миёни давлат ва неруњои 

сиёсии раќиб ба шакли мусолиматомез ва мавриди ризоияти ду тарафи 

ќазия маънидод кард. Чун Мавзуи њалли мољаро носозгорињои 

дарозмуддат ва амиќ аст, ки камтар ќобили њал мебошад. Зеро, 

мавзуотеро монанди арзишњо ва созу корњои асосии иљтимої ва сиёсиро 

дарбар дорад. Њалли мољароњо ба маънои шиносоии сарчашмаи амиќи 

иллат ва омилњои аслии эљоди даргирињо мебошад ва сипас талош барои 
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эљоди дигаргунињои лозим дар сохторњо ва омилњои эљодкунандаи 

мољароњо ба манзури поён бахшидан ба ин мољароњост, ки бояд ба 

шиносої ва иллатёбии далелњои мунозиа пардохта шавад.1 

Андешаҳои параграфи дуюми боби аввалро ба таври зайл ҷамъбаст 

намудан лозим аст: 

- мушкилоти иљтимоӣ њам пешзаминаи мољароњои сиёсї баромад 

менамоянд. Масалан,  адолати иљтимоиро дар бисёре мавридњо аз 

рафтани аз як кишвар ба тарафи мољароњои сиёсї монеа 

медонанд.Чунончи донишмандон ба ин боваранд, ки дар асари 

кашмакашњои иљтимоӣ дар ҷомеа баъзе аз неруњо фаъол ва баъзан њам 

ғайрифаъол мегарданд. Он фаъолу ғайрифаъол шудан мољароњои 

сиёсиро дар пай дорад; 

- нобаробарињои дањаи 60-уми асри ХХ ва тазодњои идеалогї дар 

љараёни љанги сард парокандагии иљтимоиро дар Афғонистон бештар 

сохтанд; 

- таснифот ва муносиботи мољароњои сиёсї яке аз онњо буҳронњои 

сиёсї мебошанд, ки онҳо метавонанд ба мољароњои сиёсї мубаддал 

гарданд. Ин буҳронҳои сиёсї ба чанд шакли гуногун зоњир мешавад. 

Яъне буҳрони њувият, машруъият, мушорикат, нуфуз ва тақсим мебошад; 

- рақобати байни кишварњои қудратманд яке аз заминаҳои асосии 

моҷароҳои сиёсӣ мегарданд. Ин рақобатҳо дар кишвари сеюм сабаби 

мољароњо ва бесуботи дар ин кишвар мешавад. Њамчунон тарс аз ин ки 

кишвар ончунон қавї нашавад, ки дар оянда кишвари қудратманд 

шавад, балки њамеша заиф боқї бимонад. Ва ин њам метавонад сабаби 

мољароњои сиёсї шавад; 

- тартиби иззат ва ифтихорталабии кишварњо гоње сабаби мољаро 

њам мешавад. Яъне, ба хотири касбу шуњрат ва қудратнамоии кишварњо 

боиси мољароњои сиёсї дар як кишвари заиф мешавад. 

                                                           
1Ниг.: Қавом С.А. Китоби сиёсатшиносї[Матн] / С.А. Қавом. - Тењрон, 2005. С.31. 
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1.3. Мољароњои сиёсї ва омилњои асосии дахолати давлатњо ба онњо 

Аз он љое ки мољароњо мунозиъоти гузаштаро инъикос 

менамоянд, мољароњо аз пайдоиши инсон то ба ин замон вуљуд 

доштанд, мутаассифона, гоње њам ба даргирињои љисмонї ва њатто 

ќатли зиёди инсонњо анљомидаанд. Метавон як ќатор омилњои 

зиёдеро дар сар задани ин мољароњо ба таври махсус нишон дод, аз 

љумла: мудохилот ва љоњталабии баъзе инсонњоро дар даврањои 

мухталиф ба унвони омили аслии мољароњо, ки зиёнњои зиёди 

љонию молї ба башарият ба љо гузоштанд. Мардуми Афѓонистон 

њам ба унвони узви љомеаи башарї мутаассифона, аз ин раванд 

истисно набуда ва баъзан ќурбонии мудохилањо ва бартарихоњињо 

гардидаанд. Бадбахтона, ин мудохилањо ва бартариталабињо дар 

чињил соли охир дар ин кишвар аз њад афзудааст. Њанўз њам баъд 

аз чањор дања мардуми Афѓонистон дар ин оташи мољароњо 

месўзанд ва аз ин сабаб бомушкилоти зиёд ва сангин 

гирифторанд. 

Афѓонистон пайваста мавриди таваљљуњи хосси абарќудратњо, 

бахусус дар чињил соли охир будааст, ки бадбахтона бар асари њамин 

мудохилот аст, ки бо мољароњои амиќи сиёсї рўбарў мебошад. Аз он 

љумла, метавон ба мудохилаи ѓайримустаќими Иттињоди Шўравї 

дар соли 1978 ишора намуд, ки сабаби фўрупошии њукумати 

Довудхон ва пирузии Њизби коммунисти Афѓонистон бо роњбарии 

Нурмуњаммади Таракї гардид. Њамчунон ба идомаи он як сол баъд 

дар 1979 бо фиристодани дањњо њазор неруи низомї бо роњбарии 

Бабрак Кармал ин мудохила мустаќим гардид. Ин мудохила як 

фољиаи бузурги дигари инсониро дар ин кишвар боис гардид.  

Таърих исбот намудааст, ки афѓонњо ба хотири дифоъ 

азкишварашон, ки онро љанги муќаддас меноманд, воќеан реша 

дар амхтаоњои диниашон њам дорад, ихтилофоти даруни худро 

канормегузоранд ва ба душмани муштаракашон чун  мушти воњид 
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њамлавар мешаванд ва бо сарсахтии тамом мељанганд. Ин бор њам 

бидуни кадом ихтилоф дар байни худ њамон љанги муќаддас ё 

љињодро алайњи Иттињоди Шўравї оѓоз карданд. Ин љанги 

нобаробар,ки муддати 10 солро дарбар гирифт, боиси хисороту 

зиёни азими тарафайн гардид. Хусусан, тарафи афѓонии ин љанг 

бањои бештаре пардохт. Чунончи, М. Горбачёв ин мољарољўиро 

иштибоњи таърихии давлатмардони гузаштаи Шўравї хонду 

тасмим ба берун кардани неруњои Шўравї аз Афѓонистонро 

гирифт, ки амалан дар соли1989 баъд аз тавофуќи Жене ва берун 

шудани Шўравї аз Афѓонистон оѓоз гардид1. 

Агар ба решањои мољароњои сиёсї байни тарафњои даргир дар 

баъзе аз кишварњо, ки бо сохтори мухталифи аќалиятњои ќавмї ва миллї 

мебошанд, ба таври хос назар бияндозем, ин баррасї равшан хоњад сохт, 

ки низоъњо кам ё беш дар тули таърих дар миёни ин кишварњои 

зикршуда вуљуд дошта ва гоње њам ин сохтори мутафовут сабаби ќатли 

шахсиятњои сиёсї, иљтимої ва низомї ва њатто ќатлњои дастаљамъии 

инсонњои бегуноњ дар ин кишварњои дорандаи ин навъ сохтори иљтимої 

шудааст. Дар ин кишварњо бештар заминасози ин мољароњо ихтилофоти 

ќавмї, аќидавї, сиёсї ва дар маљмуъ ќудратталабии шахсиятњои 

бартариљў мебошад, ки мутаассифона, натанњо баъд аз оѓози нотинљї, 

ки сабаби куштори якдигар мешавад, балки дар пањлўи он ихтилофоти 

ќавмї ва миллї ба шаклњои мухталиф бештар мегардад. Агарчи баъзе аз 

њукуматњо ин ихтилофотро худ мехоњанд зоњиран камранг нишон 

бидињанд (зеро, њокимони миллатгаро ва тамомиятхоњ њамвора талош 

мекунанд, ихтилофотро гоње ба василаи зулм, шиканља, саркўб намудан 

ва найрангњои сиёсї бо наќзи тамоми меъёр хомўш намоянд). Аммо бо 

ин амалкард фаќат метавонанд ба сурати муваќќат ба ин низоъњо хотима 

дињанд, вале ихтилофоти решаї ва амиќ дар масоили миллї метавонад 

солњои дароз дар даруни љомеа боќї бимонад (монанди оташест, ки дар 

                                                           
1Ниг.: ФайёзА.ТаърихимуосириАфѓонистон[Матн] / А. Файёз. -Кобул, 2003.С.64-65. 
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зери хокистар пинњон шуда ва эњтимоли дубора забона кашидани он њар 

лањза мумкин бошад). Ба њар сурат, бо гузашти замон ин кашмакашњои 

сиёсї ба як буњрони миллї дар љомеа мубаддал гардида ва рўи њам 

рафта, сабаби оѓоз ва омили асосии њама мољароњои сиёсї, амниятї, 

иќтисодї, иљтимої ва фарњангї дар як кишвар мегардад. Њамчунин, дар 

чунин буњронњои миллї њокимияти сиёсї љойгоњи худро дар байни 

мардум аз даст дода ва боиси анархизм (бењокимиятї), фасод дар 

њокимият ва ба вуљуд омадани мафияи давлатї ва ѓайра мегардад. Ба 

њамин тартиб буњронњои миллї неруњо ва њатто роњбарони сиёсиро, ки 

омилони умдаи таѓйироти мусбат ва ё манфї дар љомеа метавонанд 

бошанд, тањти таъсир ќарор дода ва гоње эшон боиси наќзи ошкори 

манфиатњои миллї мешаванд. Ба љойи ин ки андешаи миллї дошта 

бошанд ва сартосарї фикр кунанд, бадбахтона, баръакс, талош мекунанд 

ба хотири њифзи ќудрат ва таъмини манфиатњои ќавмї ва ќабилавии худ 

њатто дар пањлўи зери пой гузоштани манфиатњои кишварї ва мардумї 

мудохилоти мустаќим ва ѓайримустаќими давлатњои беруниро дар 

кишвари худ заминасозї менамоянд. Мутаассифона, мо шоњиди чунин 

мудохилот дар кишваре ба номи Афѓонистон будем, ки ба василаи баъзе 

аз неруњои дохилї љињати таъмини манфиатњои шахсї, ќавмї ва самтї 

заминасозї шудаанд ва аз њамин хотир дучори мољароњои сиёсї њастанд. 

Мутаассифона, ин мавзуъ бештар ба мољароњои сиёсї дар Афѓонистон 

њаммонанд аст, ки масоили миллї дар ин кишвар ба сабаби сохтори 

љуѓрофиёї, сохтори ќавмї ва мардумии он хеле печида буда ва ин 

кишвар ба иллати бахусус аз љињати мавќеияти љуѓрофиёии он байни 

ќудратњои истеъмории љањон бо як таркиби хеле ноњамљинс, яъне аз 

миллатњои мухталиф шакл гирифтааст. Чунончи, агар даќиќ назар 

андозем, мебинем, ки паштунњо миллати бофарњанг ва забони људо 

(теъдоди зиёде аз онњо њам дар кишвари њамсояи Покистон зиндагї 

мекунанд) дар кишвари Афѓонистон зиндагї доранд ва дар пањлўи онњо 

тољикон миллати дигари бофарњанг ва забони мустаќили худ дар ин 
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кишвар зист доранд, њамчунин њазорањо, узбекњо ва туркманњо ва ба 

њамин тартиб аќвоми дигаре, ки аслан њамаашон дорои фарњанг ва 

забони људогона мебошанд1.  

Бар хилофи интизороти пешина мардуми Афѓонистон дар љараёни 

тањаввуле, ки дар соли 2001 пеш омад, мутаассифона, бар асари набудани 

истифодаи хуби давлатмардони кишвар аз ин фурсати пешомада дар 

љињати овардани назм, амният, осоиш ба мардум, дардмандона, орзуњо 

њама ба ноумедї мубаддал гардид. Биноан, мољароњои сиёсї, фасоди 

идорї, ришвахорї ва тира шудани муносиботи ќавмї ва забонї, афзоиш 

ёфт ва дар айни њол фосила миёни њукумат ва мардум, (бахусус, 

бадбинии мардум нисбат ба равиш ва сиёсатњои ѓайрисодиќонаи 

неруњои хориљї, ки бо омадани онњо мардуми Афѓонистон дар соли 2001 

умедвор ба бењбуди вазъият шуда буданд) њар рўз густурдатар шуд. Дар 

маљмуъ яъсу ноумедї бо гузашти њар рўз, бештар чатри тира ва тори 

худро бар зиндагии мардуми Афѓонистон густаронид, ки дар асари он 

афсурдагии равонї ва парешонии иљтимої аз амрози густарда ва одии 

љомеаи имрўз ба шумор меояд. Њамчунон, мардум аз фаќр ва бекорї 

чунон ба танг омадаанд, ки љавононашон, ки аз онњо ба унвони сутуни 

асли дар љањони имрўз ёд мешавад, гурўњ - гурўњ кишварро тарк 

мекунанд ва роњи диёри ѓурбатро пеш мегиранд (мутаассифона, 

Афѓонистон њанўз баъд аз чањор дања бештарин гурезањоро баъд аз 

Сурия дар сатњи љањон доро аст). Бо вуљуди ин њама дарду ѓам, 

масъулини њукуматї фаќат нозир буда ва барои пур намудани кисањои 

худашон даст ба такопў мезананд ва ё дар пайи тањкими маќом ва 

расидан ба курсињои баланд њастанд. Ангезаи хидмат ва виљдони корї 

дар њељ сохтор ва нињоди давлатї ё хусусї мушоњида намешавад. Њатто 

кор ба љойе расида, ки ба таври ќотеъ метавон гуфт, ки доштани виљдони 

корї, руњияи хидматгузорї ба кишвар ва мардум ва бархурдорї аз 

                                                           
1 Ниг.: Ахмадї А. Авомили умда дар кишвар ва роњњои берунраф[Матн] / А. Аҳмадӣ // 

http://archive.mashal.org/content.php?c=maqalaat&id=02037.(санаи муроҷиат: 20. 07.2017). 
 

http://archive.mashal.org/content.php?c=maqalaat&id=02037
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тафаккури ватандўстона ва миллї дар љомеаи афѓонї, муодили пастї ва 

аблањї шумурда мешавад. Яке аз нишонањои бузург ва шохиси бемории 

умумї дар љомеаи Афѓонистон ин аст, ки њељ фард ва нињоде дар пайи 

решаёбии воќеии вазъияти бад ва ноамн намебошад, балки њар маќом 

дар маљмўъ аз канори ин чолишњо бо ѓафлат мегузаранд ё ин ки талош 

доранд ба љои худ дигареро муттањам ба эљоди ноамнї созанд, яъне бори 

масъулияти худро бар дўши дигарон андозанд. Ва ба ин васила то њадди 

имкон масъулиятро аз худ рафъ намоянд. Ва њатто агар саранљом дигар 

бањона пайдо накарданд, пас омили ин њама заъфњоро ба берун аз 

кишвар рабт медињанд. Ва њамчунон дар тањлил ва арзёбињои 

рўзномањои дохилї ва дидгоњи касоне, ки худро соњибназар медонанд, 

дар васоити ахбори оммаи дохилї њаргиз асли мавзўъ ва воќеияти љории 

кишвар баён намегардад. Биноан, ба њамин далел аст, ки њаргиз бо 

мушкилот ва чолишњои кишвар бархурди љиддї ва асосї сурат 

намегирад.  

Мушкилот дар Афѓонистон монанди захми ибтидоие аст, ки дар 

оѓоз мешуд бо амали љарроњии даќиќ аз пайкараи љомеа бартараф сохта 

шавад, вале инак мутаассифона, бар асари бетаваљљуњии масъулин ба 

марази саратон табдил гардидааст, ки умед ба дармон ва бењбудии он 

душвор ба назар мерасад. Зеро, ин беморї натанњо дар пайкараи љомеа 

ва сиёсати давлат амиќ реша гирифтааст, балки бо вусъати доманадор ба 

бахшњои мухталифи дигар низ сироят кардааст.  

Дар мавриди решањо ва иллатњои аслии ноамнињо дар Афѓонистон 

далоил ва назариёти мухталифе вуљуд доранд. Њамон тавре ки ќабл 

ишора шуд, мушкил дар ироаи ин тањлилњо ва назариёт ин аст ки фаќат 

кўшиш ба харљ дода шудааст, ки ба љанбањои хосе бидуни дар назар 

гирифтани соири љанбањо ва авомили њаќиќї такя шавад. Ба таъбири 

дигар, њама решањо ва авомили ноамнии кунуниро ба мењвари хос ва 

воњид рабт додаанд: Ин мењвари хос ё дахолат ва њузури бегонагон 

мебошад, ё заъфи њукумат ва тавоноии мухолифин. Бар асоси бархе 
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дидгоњњо омили аслиии ноамнї дар Афѓонистон тайи солњои охир, 

бавижа солњои пас аз суќути Толибон мудохила ва њузури бегонагон 

мебошад, ки дар ин миён ба сурати возењ ќудратњои бузург шомил дар 

эътилофи (њампаймон) байналмилалї ва кишварњои њамсоя мебошанд1. 

Бидуни шакк њар њодиса ва падидае бе дарназардошти муњит ва масоили 

перомуни он шакл нахоњад гирифт. Дар ќазоёи Афѓонистон низ масоили 

атрофї таъсироти худро дошта ва дорад. Биноан, нигоњ ва таваљљуњ ба 

ин масоили вобаста ба табиати он хеле муњим аст. Пас пурсише, ки ба 

сурати љиддї матрањ мегардад, ин аст, ки заминаи дахолати бегонагонро 

чї касе фароњам намудааст? Кадом неру, тарафњои сиёсї ва низомї дар 

њамкорї бо хориљињо дар беруни марзњо шаклгирифта ва ё ин амалњо то 

чї андоза огоњона ва бар асоси манофеъи дуљониба будааст? Ин 

пурсишњо посухи муносиби худро мехоњанд, ки мутаассифона, љавоби 

масъулона дар сатњи кишвар ба он дода намешавад. Гоње афѓонњо худ бо 

тарњи масоили ноогоњона, раќобатњои ќитъањо ва минтаќавии бархе аз 

кишварњоро дар Афѓонистон тањрик ва ташдид мебахшанд. Ба таври 

мисол дар шароити кунунї Афѓонистон ба майдони раќобати љидии 

Њинд ва Покистон мубаддал гардидааст. Пас, сиёсатњои ноком ва 

омилњои он дар Афѓонистон вуљуд доранд, ки ин кишварро ба майдони 

кашмакаши кишварњо табдил намудааст. Зеро, ин асл ва воќеиятро 

наметавон аз арсаи сиёсати хориљии кишварњо берун ва ё нодида гирифт, 

ки њар кишваре барои худ тарњњои фаромарзї љињати таъмини манофеъи 

миллии хеш дорад. Ин ки Афѓонистон ќодир ба пешбурди сиёсатњои 

хориљии биноёфта бар таъмини манофеъи миллии худ дар минтаќа 

намебошад, ин омили заъиф ва мушкил дар нотавонии давлати 

Афѓонистон аст. Њамчунон, давлати Афѓонистон ќодир нигардидааст, то 

аз њамгироии минтаќавї дар мубориза бо терроризм барои суботи авзоъ 

дар дохил ба тарзи њунармандона истифода намояд, балки бо сиёсатњои 

                                                           
1Ниг.: Расул Р. Маншаъ ва фарҷоми мунозиъот ва љанги љорӣ дар Афгонистон[Матн] / Р. Расул // http:// 
afghanistantoday.net/2018/02/20/. 
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иштибоњ ва носанљидаи хеш Афѓонистонро вориди маъракаи 

раќобатњои хунини минтаќавї намудааст. Ба таври мисол фаъолиятњои 

носанљида дар сиёсати хориљї бахше аз ин нотавонї ва заъфи мудирият 

дар Афѓонистон мебошад. Чунончи, як бор Покистон, дўст ва бародар 

хитоб мешавад, замони дигар ин кишвар муттањам ба њимоят аз 

мухолифин мегардад, ба њамин тартиб бори дигар бо такя бар эњсосоти 

нопойдор, ки гўё ѓайрати афѓонии худро нишон медињанд, Покистон 

тањдид ба њамлаи низомї мешавад. Ин дар њолест ки дар аќиби ин њама 

сиёсатњои пуртаззод ва изњори назарњое, монанди изњори дўстї, 

душманї, мавзеъгирињои нодуруст, ки ба њељ сурат ба нафъи 

Афѓонистон дар амал намебошад, аз тарафи давлатмардони Афѓонистон 

сурат мегирад, на танњо ки ба дўстї намеанљомад, балки душмании 

байни ин ду кишварро боз њам бештар мегардонад.   

Дар робита бо њамсояи ѓарбии кишвар, яъне Эрон низ чунин 

сиёсати нопойдор дар пеш гирифта шудааст, (агарчи Эрон нигаронии 

худро аз њузури неруњои америкої ва њампаймононаш њамеша дорад), 

маќомоти Афѓонистон бояд мекўшиданд, ки аз мавзеъи шаффоф ва 

дўстона бо њамсояи ѓарбии худ кор бигиранд ва зењнияти онњоро нисбат 

ба бисёре аз масоил равшан месохтанд. Зеро, муносиб аст, то гуфта 

шавад, ки Афѓонистон кишваре аст заиф ва осебпазир. Пас, устувор 

сохтани Афѓонистон дар њама бахшњо, хусусан таъмини амнияти ин 

кишвар бидуни њамкорї бо њамсоягон имконпазир нахоњад буд. Пас, бо 

дар пеш гирифтани сиёсатњои танишзо ва мунозиъаофарин ва ба њамин 

тартиб, чашм духтан ба дањони дигарон, љуз ин ки мавќеияти 

Афѓонистонро дар минтаќа заиф сохта ва боиси танњо мондан ин 

кишвар гардад, љуз натиљаи дигар ба бор нахоњад дошт.1. Аз њамин 

нуќтаи назар буд, ки Афѓонистон бо аз даст додани њамгироии 

                                                           
1Ниг.: ХусравшоњїҲ.С. Тааммуле бар чигунагии сиёсати хориљї ва идомаи ноамни дар кишвар[Матн] 
/ Ҳ.С. Хусравшоҳӣ // http://www.dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=122616.(санаи муроҷиат: 
02. 02.2019). 
 

http://www.dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=122616
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минтаќавї яке аз бузургтарин зиёнњоро дид ва иштибоњоти таърихии 

худро анљом дод, ки аз заъфи сиёсати хориљии кишвар асос мегирад, ки 

яќинан ин зиёнњо бар чигунагии вазъияти субот ва амният дар кишвар 

бетаъсир набуд, он гуна, ки имрўз шоњиди он њастем.  

Кишвар ба майдони кашмакаш ва корзори созмонњои иттилоотї ва 

истихборотии кишварњои мухталифи љањон дар њамкорї бо гурўњњои 

муздури дохилї ќарор дорад, ки метавон онро густурдатарин набарди 

истихборотии љањон дар асри кунунї ном гузошт. Пас, мољароњо дар ин 

кишвар куллан се бахш доранд: 1. Љањонї. Дар бахши љањонии он 

Амрико ва шарикони низомиаш дар ќутби НАТО амалан дар рўёрўї бо 

кишварњои калидї дар Созмони Њамкорињои Шанхай, мисли Чин ва 

Русия ќарор дорад. Яъне, ба ин мафњум, ки созмонњои НАТО ва Шанхай 

таќрибан дар муќобили њам дар ин кишвар дар сафороиянд. 2. Дар 

бахши минтаќаї ду кишвар – Њиндустон ва Покистон, ки душманони 

деринаи якдигаранд, дар як тараф, Эрон ва кишварњои халиљи Форс бо 

роњбарии Арабистони Саудї аз тарафи дигар, бо њам дар љанги 

истихборотї дар Афѓонистон ќарор доранд.  

3. Ва дар бахши дохилї (ки мутаассифона, заминасози њарду 

мавриди боло њам мебошанд) гурўњњои душман, ки дар тўли замонњои 

гузашта ба њам даргир будаанд ва тафовутњое њам аз диди таборї ва 

идеологї доштанд ва њанўз њам ба шакле аз шаклњо ба њам дар зиддият 

ќарор доранд, ки як тарафи он асосан дар шимол ва маркази кишвар 

зиндагї мекунанд (монанди ањзоб ва гурўњњое чун Љамъияти исломї, 

Шурои наззор, шохањои Вањдати исломї, Њаракати исломї, Љунбиши 

миллии исломї ва бозмондагони гурўњњои чапгаро); дар тарафидигар 

гурўњњое, ки бештар дар љануб ва шарќи Афѓонистон зиндагї мекунанд, 

монанди миллатгароњои тундрав, љунбиши Толибон ва ањзоби 

исломгарои паштунтабор, ки бо вуљуди бозбинї ва таѓйири чењрањои 

љадидисиёсї њанўз њам кашмакашњо миёни ин гурўњњо ва ањзоби њар ду 

љониб љараён дорад. Бармегардем ба ин ки чаро НАТО ва Созмони 
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Шанхай дар инљо љањду талош доранд, зеро Амрико ва њампаймононаш 

дар НАТО ба омадани худ ба Афѓонистон дар сол 2001 (зери унвони 

Мубориза алайњи терроризм) Чин ва Русияро, ки наќши калидї дар 

Шанхай доранд, ба ин гумон андохта, ки иддаои набард ба терроризм аз 

тарафи НАТО як бањонае беш нест, балки дар њаќиќат онњо мехоњанд 

њузури худро дар Афѓонистон ба хотири зарба задан ба манофеъи ин ду 

кишвар ва њампайнонашон дар Шанхай тањким бахшанд. 

Аз ин хотир, равшан аст, ки он чи марбут ба кашмакашњои љањонї 

дар Афѓонистон мешавад, то замоне ки НАТО ва Шанхай ба тафоњуми 

фарогир дар ќиболи амнияти љањонї, назми навини љањоншумул, 

таќсими одилонаи манобеи энергї ва густариши нуфузи худ даст 

наёбанд, даргирињо ва буњронњои минтаќавї поён нахоњад ёфт. Аз ин рў, 

то замоне, ки НАТО ва Шанхай дар масъалаи Афѓонистон ба тафоњум 

даст наёбанд, вазъияти бетарафии Афѓонистон тайи як конфронси 

байналамилалї зери назари Созмони Миллали Муттањид тасбит 

нашавад, НАТО ба инњисори худ дар мубориза бо дањшатафганї ва 

маводи мухаддир, раванди демократикунонї дар Афѓонистон поён 

набахшад ва аз њама муњимтар пои Шанхайро (махсусан Русия ва Љинро) 

ба гунаи љиддї ба њалли масоили Афѓонистон накашонанд, душвор 

хоњад буд, ки мушкили Афѓонистон ба зудї њал гардад. Мушкили 

Афѓонистон танњо дар чорчўби њамкорињои НАТО ва Сохмони 

њамкории Шанхай ќобили њал аст ва ин њамкорињо њангоме мумкин аст, 

ки назарияи навини љањонї барои амнияти љањонї матрањ гардад ва 

Амрико назми навини љањони чандќутбиро ба унвони воќеият бипазирад 

ва стратегияњои пасипарда ва баландпарвозона, ки аз ишѓоли 

Афѓонистон ва Ироќ оѓоз шуда, то талош барои барандозии режимњои 

дигар дар минтаќа (монанди Сурия) ва саранљом ба хаёли тасаллут бар 

кишварњои Осиёи Миёна, Ќафќоз, таљзияи Русия ва људо сохтани Сибир 

аз пайкари Русия идома хоњад доштро аз сар берун накунад ва дар 

масоили љањонї ва минтаќа бо кишварњои калидї ба тавофуќ ва тафоњум 
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нарасад, дар он сурат умеди бењбуд дар вазъи Афѓонистон нахоњад буд. 

Кунун чунин бармеояд, ки натиљаи ихтилофот ва чолишњо миёни 

кишварњои фавќуззикр таъсири манфї бар рухдодњои Афѓонистон ва 

тањаввули авзоъ дар ин кишвар ва минтаќа дар кулл дошта, боиси 

тиратар шудани авзоъ дар умум гардидааст.  

Њамчунон, дар бахши минтаќаї нигаронињо ва кашмакашињои 

байни кишварњои минтаќа вуљуд дорад, монанди ихтилофоти Эрон ва 

аъроб дар Афѓонистон, ки ин масъала бармегардад ба сари рањбарии 

љањони ислом ва раќобатњои дерина ва таърихї миёни ду мактаби 

«шиаъизм»   ва «вањњобизм», ки то замоне, ки аъроб нафт ва пул доранд, 

душвор аст таѓйире дар фаъолияти онњо дар Афѓонистон ва минтаќа, ки  

ба тавсеаи бунёдгарої, тундравї ва пахши оини вањњобизм иртибот 

дорад, давом хоњад дошт, зеро ин њама баландпарвозињо бо пуштибонии 

долларњои бодовардаи нафтї ва рўйи кор овардани давлатњои вањњобии 

вобаста ба Арабистон дар Покистон, Афѓонистон ва кишварњои Осиёи 

Миёна мебошад. Аз ин рў, равшан аст, ки љараёнњо ва њалќањои 

мушаххасе дар кишварњои арабї њастанд, ки тавоноии кумаки молии 

гурўњњои тундрави вањњобї ва бунёдгаро, аз љумла ањзоби исломгаро ва 

љунбиши Толибонро дар Афѓонистон ва Покистон доранд. Ва њамчунин 

ин эњтимол, ки љанг дар Афѓонистон на камтар аз то се - чањор дањаи 

дигар, то замоне, ки аъроб нафт доранд, идома ёбад, бисёр зиёд аст. 

Эрон: муњимтарин масъала барои Эрон ин аст, ки ин кишвар аз сўи 

душманонаш, яъне Амрико, Исроил ва Арабистони Саудї, аз ду тараф 

ба муњосира кашида шудааст. Аз ин рў, табиї аст, ки Афѓонистон бояд 

ба корзори кашмакашињои бепоёни Эрон, Амрико ва Исроил аз як 

тараф, Эрон ва Арабистони Саудї аз сўи дигар мубаддал гардад. 

Њамчунин, ду кишвари бо њам душман - Покистон ва Њиндустон, ки ба 

даргирињои ѓайримустаќим дар Афѓонистон мепардозанд ва ин 

кишварро майдони раќобати љанг ба намояндагии худ сохтаанд, ин худ 

яке аз чолишњои рўзафзўн дар Афѓонистон аст. Чун Покистон ба унвони 



61 
 

њомии асли толибон Њиндустонро нигарон сохтааст, зеро ин кишвар 

фикр мекунад, ки дар сурати њузури пурраи Покистон дар Афѓонистон 

Њиндустон дигар ба унвони дўсти деринаи Афѓонистон љойгоњи 

њамешагии худро аз даст хоњад дод ва манофеъи ин кишвар ба шиддат 

садама хоњад дид. Ин кашмакаши ду кишвар бар сари њузури якдигар 

дар Афѓонистон аз муњимтарин раќобатњои минтаќавї мебошад, ки 

пайваста Афѓонистонро ба майдони бозињо мубаддал кардааст, зеро 

Њинд ба гунаи суннатї аз як давлати миллатгарои паштун дар Кобул, ки 

бо Покистон иддаои марзї дорад, пуштибонї мекунад, яъне дар воќеъ 

бар сари Афѓонистон, бо шеваи миллатгароии паштун бозї мекунад. 

Дар муќобил Покистон барои барандозии чунин давлат бо шеваи 

бунёдгарои тундравї ва бунёдгарои исломї, бо тарзу роњњои паштуниаш 

муносибат мекунад.  

Покистон, ки бо Њинд раќобат ва душмании дерина дорад ва дар 

баробари он дар њама љабњањо заиф омада, аз надоштани умќи стратегї 

ранљ мебарад. Биноан, аз мављудияти як режими мухолиф бо худ дар 

Кобул њарос дорад ва дар пайи он аст, то як режими дастнишонда водор 

ва мутамоил ба худро ба рањбарии исломгароёни паштунтабори тундрав 

ва радикалї (монанди режими Толибон) дар Афѓонистон дошта бошад, 

дар ѓайри он Исломобод фикр мекунад, ки бо хатари фишори дуљониба 

рў ба рў хоњад буд, ки ин худ барои он кишвар бисёр пурхатар аст, 

чунончи дар садаи гузашта мављудияти як режими миллатгарои паштун 

дар Кобул (чи дар даврањои Зоњиршоњ ва Довудхон ва чи дар њокимияти 

њизби демократии халќ то сарнагун шудани доктор Наљибуллоњ ва рўи 

кор омадани муљоњидин) њамвора барои Исломобод хушоянд набудааст. 

Аз ин рў, пайваста кўшидааст, то дар бозї бо шеваи паштун аз 

бунёдгарої ва тундрави исломї (ба кумаки гурўњ  њо ва њалќањо аз 

кишварњои  арабї) суд љўяд. Ба њар сурат, чунон ки дида мешавад, дар 

бозї бар сари Афѓонистон бо ду шева бозї мешавад: 1- миллатгароии 

тундрави паштун 2- бунёди гурўњњ ои ифротии исломии паштун. Пас, 
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бозигарони ин шевањо як абарќудрати љањонї (дар гузашта Русия ва њол 

Амрико) ва як ќудрати минтаќавї (Њинд) дар як тараф мебошанд, ки бо 

корти натсионалисти (nationalist) тундрави паштун бозї мекунанд. Ин 

миллатгароњои паштун, ки бар Покистон иддаои арзї доранд ва хоњони 

таљзияи Покистон ва пайвастани аз се ду њиссаи хоки он ба Афѓонистон 

(минтаќаои Пешовар, ќабилањои паштун ва Балучистон) мебошанд. Дар 

гузаштањо давлатњои миллатгарои Афѓонистон, ки худ паштун буданд, 

бо ёри Шўравї чунин наќшеро бозї мекарданд ва кунун давлати кунунї 

ба ёрии Амрико низ дар чунин бозие даргир шудааст. Дар тарафи дигар 

Покистон аст, ки бо созмони ISI артиш ва тундравони исломгарои худ 

чун Љамоати исломї, Љамъияти алъуламои исломї ва дањњо гурўњњои 

вањњобї ва радикалии дигари дар ин кишвар мављуд дар хамкорї бо 

кишварњо ва халкањои муайяни исломгарои арабї, бавижа гурўњњои 

вањобии он кишварњо, аз шевањои гурўњ и ифротии исломии паштун 

истифода мекунанд. «Ногуфта намонад, ки Покистон ба њељ рў дар 

истењком ва пойдории як давлати миллатгарои паштун дар Кобул 

манфиатдор нест аз ин рў, манофеъи Покистон бо манофеъи Амрико, ки 

кунун њомии аслии давлат Кобул аст, 180 дараља бо њам дар таззод ќарор 

дорад». Бинобар ин, мушкили аслї дар ин аст, ки пояњои як давлати 

миллатгарои тундрави паштун дар Кобул ларзон буда ва пайваста бо 

хатари вожгунї ва фурўпошї рў ба рў аст, зеро чунин давлате пайваста 

бо Покистон, ки як давлати нерумандтар аз худи он аст, рў дар рў буда, 

ки дар пайи барандозии ин хукумат мебошад. Чунин давлат бо таваљљуњ 

ба сиришти худ, ба мањзи он ки каме сари по истода шавад, ба андешаи 

мудохила дар умури Покистон ва матрањ сохтани масъалаи 

Паштунистон меафтад, ки ин кор њамеша вокуниши тунди Покистонро 

дар бар дорад. Пас дар ин сурат чунин давлати ногузир пайваста бо 

Њинд равобити бисёр наздик медошта бошад, ки ин душмании 

Покистонро худ ба худ бармеангезад. Њамчунон, рўи кор омадани 

давлати фавќ, пайваста ниёзманди ишѓоли Афѓонистон аз сўи як 
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абарќудрат ва њузури низомии сангин ва дарозмуддати он дар ин кишвар 

мебошад, то битавонад дар сурати зарурат аз ин кишвар дифоъ кунад, ки 

ин худ бо мухолифати сарсахтонаи абарќудрати раќиби дигар рў ба рў 

мешавад. Дар натиља Афѓонистонро ба майдони кашмакашињои хунин 

ва набардњои истихбороти бепоёни абарќудратњо мубаддал мегардонад.  

Ногуфта пайдост, ки бо њузури як абарќудрат дар Афѓонистон, ин 

кишвар ногузир хоњад буд, то пойгоњњои низомии худро дар ихтиёри он 

абарќудрат бигузорад, ки ин кор тамомияти арзї, истиќлол ва наќши 

таърихии ин кишварро бо хатарњои  бисёре рў ба рў мегардонд. Аз сўи 

дигар, рўњияи озодманишї ва бегонаситезии паштунњо ва дигар 

бошандагони ин марзу бум њар гуна њузури неруњои бегонаро зери њар 

ном ва нишоне, ки бошад, кабул намекунад ва онро чун ишѓол арзёбї 

карда ва дар баробари он ба набарди рањоибахши миллї мепардозанд. 

Пас, бо таваљљуњ ба ин, ки пайкор дар баробари тўдањои миллионї њељ 

гоње дар дарозмуддат бурд надоштааст. Аз ин рў, неруњои ишѓолгар 

мањкум ба шикаст мешаванд ва давлати дастнишонда њам ба таъкиби он 

сарнагун мегардад. Чун њокимияти чунин давлат дар гарави думболарав 

будани кишвар ва дар гарав гузоштани истиќлол ва озодї он аст, ки ба 

њељ рў аз сўи тўдањо пазируфта намешавад. 

Барои берунрафт аз ин гирдоб ва даври ботил, боист то зери 

сарпарастии Созмони Милали Муттањид як конфронси байналамллие 

баргузор гардад ва тайи он вазъияти бетарафиии Афѓонистон 

бозгардонда шавад. Бетараф сохтани Афѓонистон шоњкалиди кушодани 

ќуфли зангзадаи мушкили Афѓонистон буда ва ќадами нахуст дар роњи 

овардани сулњ ва субот дар ин кишвар мебошад. Рањёфти дигар ин ки 

мушкили Афѓонистон дар шакли НАТО-СЊШ (Созмони њамкории 

Шанхай) баррасї ва арзёбї гардад, зеро НАТО ба танњої тавони њалли 

мушкили Афѓонистонро надорад. Њамчунон, поён бахшидан ба 

кашмакашњои Афѓонистон ва Покистон танњо бо поён бахшидани 

масъалаи хати Дюранд (марзе, ки байни Афѓонистон ва Покистон дар 
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замони тасаллути Британия кашида шудааст) мумкин аст. Аз ин рў, 

њалли ин масъала аз мавзўъоти таъхирнопазир аст. Бинобар ин, ин 

мавзўъро бояд дар як матн бо муносиботи печидаи Њинд ва Покистон 

баррасї кард ва љомеаи љањонї бояд дар оштї додани Њинд ва Покистон 

бо њам кўшиши густурдаеро ба харљ дињанд. Њамчунон, барои барќарор 

кардани сулњ ва субот дар Афѓонистон, баргузории Луи Љиргаи 

изтирорї (таъљилиї) (нишасти анъанавии мардумие, ки аз гузаштањо дар 

Афѓонистон ривољ доштааст) барои бознигарии амиќ дар ќонуни асосї 

ва заминасозї барои лаѓви низоми ноќиси раёсатии кунунї (ки ќудратро 

инњисор дар дасти як шахс ќарор дода ва заминаи фасоди густурдаро 

фароњам кардааст) ва љойгузин кардани низоми садоратї ба љой он. Ва 

ин заминасозї барои эљоди як давлати фарогири миллї бо ниёзњои 

мардум хоњад буд. Ва бахши дохилї, ки ногуфта пайдост ба њадди кофї 

печида мебошад.1 

Мазмуни параграфи сеюми боби якумро ҷамъбаст намуда, онро 

чунин хулосагирӣ намудан имконпазир аст: 

- мудохилоти Иттињоди Шўравї дар соли 1978, ки сабаби аз 

њампоши њукумати Довудхон гардид ва ба пушти он њузури мустақими 

неруњои Иттињоди Шўравї як сол баъд дар соли 1979 яке аз авомили  

оғози мољароњо дар Афғонистон ба шумор меравад; 

- омили дигаре, ки дар ба миён омадани мољароњо кўмак мекунад  

сохтори қавмї ва нигоњњои мутафовут ба забонњо ва ақаллиятњо дар як 

кишваре мисли Афғонистон мебошад. Одамон, махсусан маъмурону 

сиёсатмадорон аз қавм ё як забони мушаххас анархизми қавми заминаи 

мудохилоти баъзе кишварњоро худ фароњам мекунанд. То онњо дар 

кишвар љойгоњи бартаре дошта бошанд. Дигаронро тавассути 

мудохилагарон саркўб кунанд; 

                                                           
1Ниг.: Ориёнфар А. Афғонистон:сиёҳчолии ношинохтаи геополитика дар каҳкашони нопайдои 

сиёсатњои ҷахонї [Матн] / А. Ориёнфар. - http://www.arianfar.com/books/2012090601.pdf.  
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- ҳамчунон мушкилот дар Афғонистон бо камтаваљљуњӣ дар 

љилавгирї мавориди кўчакӣ метавонад аз табдил шудани мавориди 

кўчак ба як мунозеи калон сарчашма мегирад. Чунончи мешавад як 

маризии кўчакро бо расидагии бар он аз табдил шудани он ба як марази 

ғайри қобили илољ љилавгири кард; 

- мушкили дигари Афғонистон манофеъи кишварњои њамсоя ва 

кишварњои пурқудрати љањон аст. Ба ин мафњум, ки дар афзои ошуфтаи 

Афғонистон онњо дунболи таъмини манофеъи худ тавассути гурўњњое,ки 

ба намояндагии аз онњо дар ин кишвар мављуд њастанд мебошанд.Ба 

таври мисол ду кишвари њамсоя - Эрон ва Покистон њамеша дар чор 

дањаи охир гурўњњо ва танзимњоеро њимоят карданд.То аз ин тариқ 

манфиатњои худашонро ба даст оваранд. Хусусан Покистон, ки њама 

медонем бахши бештари мољароњо ва мудохилот дар Афғонистон ва ба 

ин кишвар бармегардад.Чунончи баъд аз пирўзии муљоњидин, Покистон 

аз танзими тундравї ба номи њизби исломи бо роњбарии Њукматёр ва 

баъд аз он эљоди гурўњи толибон, ки то њанўз сабаби бадбахти ва 

кашмакаш шудаанд. Покистон фикр мекунад будани як њукумати қавї 

дар Афғонистон ба зарараш мебошад. Чун душмани деринааш 

Њиндустон дар сурати будани як њукумати қавї дар Афғонистон  дасти 

дўстї дароз карда, Покистонро дар њарос меандозад.Чун њарду кишвар 

Њиндустон ва Покистон мушкили арзї бо Покистон доранд.Ва дар 

сурати будани як њукумати заиф ва дастнишондаи Покистон дар 

Афғонистон на танњо ин њукумати заиф дўстӣ бо Њиндустон карда 

наметавонад,балки Покистонро дар душманї бо ин кишвар ёри 

мерасонад; 

- маалаи Эрон њам чунин аст, ки аҳзоби шеъаро дар 

Афғонистонњимоя  мекунад ва њатто бахши кўчаке аз толибонроњам 

охирон ба Эрон нисбат медињанд.Чун њузури Амрико дар Афғонистон 

барои Эрон ба њељ ваљњ қобили қабул нест. Аз ин тариқ,барои Амрико 



66 
 

эљоди мушкилӣ меорад. Њамчнон кишварњои абарқудрат, мисли Амрико 

ва Россия аъзои созмони НАТО, созмони ШАНХАЙ манфиат ва 

рақобатњои худро дар Афғонистон доранд. Дар охир дар як калом 

метавон гуфт, ки мољароњои сиёсї дар Афғонистон сабабаш табдил 

шудани хоки Афғонистон ба унвони майдони рақобат ва таъмини 

манфиати кишварњо мебошад.      
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БОБИ ⅠⅠ. КЎШИШЊО ВА ТАЉРИБАИ ТАНЗИМИ  

МОЉАРОЊОИ СИЁСЇ 

2.1. Заминањо ва омилњои асосии ташаккули мољарои сиёсї  

дар Афѓонистон 

Мољароњои сиёсї Афѓонистон аз заминањо ва омилњои зиёде 

бархурдор аст, ки моњияти ин мољароњои тўлонии Афѓонистонро олим 

ва сиёсатмадори намоёни амрикої Њенри Кессенљер чунин баён 

намудааст: Ба таври анъанавї дар Афѓонистон њељ гоњ ба маънои имрўза 

давлати устувор вуљуд надошта аст. Онро шояд дурусттар як минтаќаи 

љуѓрофии тањти тасаллути ин ё он ќавм номидан дуруст бошад. Дар 

даврањои тўлонї ќабилањои афѓон ва гурўњњои мазњабї байни њамдигар 

дар мољарову љанг буда, танњо дар сурати сар задании хатар ва таљовузи 

хориљї вањдати муваќќатї ва нисбиро ба даст оварда метавонистанд. 

Нухбагони сиёсї дар Кобул ба таљрибањои ташкили нињодњои муосири 

давлатї даст мезаданд, вале амалан берун аз њудуди пойтахт њамон 

расму русум ва ойинњои анъанавии ќабилавї њукмрон буд.1. Дарвоқеъ 

бештари мушкилот ва заминаи мољарои тўлонии Афғонистон заиф 

будани низоми давлатӣ аст. 

Дар байни омилњои сар задани чунин вазъи мутташаниљи низомї-

сиёсї ду омили муњим вуљуд дорад, ки инњо омили дохилї ва хориљї 

мебошанд. Ба гурўњи омили хориљї на танњо кишварњои њамсоя ва 

минтаќа дохил мешаванд, балки кишварњои фароминтаќавї низ дар ба 

вуљуд омадани мољароњои Афѓонистон наќши бузург доранд. Њар 

кишваре барои манфиати худ дар умури Афѓонистон дахолат намуда, 

вазъиятро печида ва буњронитар мекунад. Њатто баъзе аз кишварњои 

дигар дар либоси дўст талош доранд, то тибќи наќшањои стратегии худ 

вазъияти Афѓонистонро нигаронкунандатар созанд. Аз ин лињоз, омилњо 

                                                           
1Ниг.: Kissinger H. World order.Reflections on the Character of Nations and the Course of History[Text] / H 
Kissinger. -  New York:Penguin Press,2014. PP.183-186. 
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ва њадафњои мољаросозии њар кишварро ба тартиби зер мавриди баррасї 

ќарор медињем. 

Омили Покистон. Покистон кишварест ки пас аз оѓози пайдоиш 

дар талош аст, ки њамвора дар Афѓонистон буњрон эљод кунад ва суботи 

худро дарёбад. Мушкилоте ки байни Афѓонистон ва Покистон вуљуд 

дорад, ин аст ки Покистон аз Афѓонистон њарос дорад. Аз нуќтаи назари 

Дюранд њароси Покистон аз он иборат аст, ки агар Афѓонистон 

ќудратманд шавад ва дорои урдуи муназзам ва бо таљњизот ва имконоти 

нав мусаллањ гардад, ин боиси ба љангу низоъ ва кашмакаши ин ду 

кишвари њамсоя, яъне Покистону Афѓонистон хоњад гардид. Аз ин рў, 

Покистон дар асоси њамин стратегияаш на танњо дар муќобили русњо аз 

муљоњидин њимоят кард, балки гурўњи Толибонро таъсис ва омўзиш дод 

ва бо таљњизоти низомии замонавї муљањњаз гардонид. Њамзамон, ба 

сурати мустаќим ва ѓайримустаќим аз гурўњи Толибон њимоят намуда, 

онњоро бо таљњизоти навтарин равонаи Афѓонистон кард. Эълони марги 

Мулло Умар, яке аз роњбарони гурўњи Толибон аз тарафи Покистон ин 

паёмро мерасонад, ки дигар гурўњи Толибон як роњбарияти муассир ва 

мустаќил надошта, балки худи Покистон аст, ки ин гурўњро роњбарї 

мекунад. 

Ба аќидаи олимони тољик решаи ихтилофи миёни ду кишвар ба 

соли 1947, ба замоне бар мегардад, ки Покистон њамчун давлати 

мустақил таъсис шуд ва англисњо зимни хориљ шудан аз Њиндустон 

мушкилоти фаровони барангезандаи низоъро аз худ мерос гузоштанд, ки 

њалли онњо бо гузашти 70 сол њамчунон муяссар намешавад. Яке аз онњо 

масъалаи Пуштунистон мебошад, ки мустамликадорон онро ба ду бахш 

тақсим намуданд. Ин масъала бо хориљ шудани англисњо аз Њинд ва 

ташкили Покистон ба як масъалаи доғ табдил гашт, зеро бар асоси 
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тақсимбандї як қисми паштунњо дар қаламрави Покистон ва қисми 

дигари онњо дар њудуди Афғонистон қарор гирифтанд1. 

Як сабаби дигаре, ки Покистон ба далели он аз “Толибон” њимоят 

мекунад, њузури ИМА дар Афѓонистон мебошад, ки ба манфиатњои 

геополитикии Покистон ва кишварњои дигари минтаќа мухолиф аст. 

Покистон њамчунин аз тамоюли рў ба густариши муносибатњои ИМА ва 

Њиндустон, хусусан дар бахши њамкорињои њастаї нигарон мебошад. 

Барои њамин Исломобод ба манфиати худ медонад, ки толибон дар 

минтаќањои љанубу ѓарбї ва љанубу шарќии Афѓонистон ва манотиќи 

ќабоилї фаъол бошанд. Тавассути бесубот нигањ доштани вазъияти 

Афѓонистон бо дасти гуруњњои ифротгаро ва тахрибкор Покистон ин 

паёмро мехоњад бирасонад, ки муътадил сохтани вазъият дар 

Афѓонистон на аз Дењлї ва Кобул, балки мањз аз Исломобод вобаста 

мебошад.  

Хулоса, Покистон чи дар гузашта ва чи феълан ќасд надоштааст, 

ки дар Афѓонистон сулњ биёяд ва дар оянда низ ният дорад, то дар 

ќолиби гурўњњои тундрави исломї мољароњоро заминасозї ва буњронро 

дар Афѓонистон эљод намояд. 

Аз сўи дигар, Покистон душмании хосе бо кишварњои Осиёи 

Миёна њам надорад ва танњо њимояташ аз гурўњњои Толибон ва ДОИШ-

и имрўза дар Афѓонистон сирф ноамну ноором сохтани Афѓонистон 

мебошад, то ба њар нањве Афѓонистонро чи аз нигоњи иќтисодї ва чи аз 

нигоњи сиёсї ва низомї заъиф намояд. 

Аз тарафи дигар раќобати Покистон бо Њинд ба он асос ёфтааст, 

ки аз Афѓонистон ба унвони майдони раќобат истифода намуда ва бо 

њам зўрозмої намоянд. 

Бо таваљљуњ ба ин ки Покистон бо Иёлоти Муттањидаи Амрико низ 

равобити стратегї дорад ва Амрико њам Покистонро ба њайси шарики 

                                                           
1Ниг.: Искандаров Қ., Давлатов Р., Абдуллоев Р. Афғонистони имрӯз: омилњои дохилї ва хориљии 

љангу сулњ [Матн] / Қ.Искандаров, Р.Давлатов, Р.Абдуллоев. - Душанбе, 2018. С. 107-118 
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минтаќавиаш нисбат ба Афѓонистон бењтар мепазирад аз ин рў 

наметавонад фишори бештареро рўи Покистон ворид кунад, то аз 

терористон њимоят накунад. 

Њимояти Покистон аз гурўњњои террористї дар Афѓонистон, 

яъне дар марзњои кишварњои Осиёи Миёна ва Эрон бо таваљљуњ ба 

раќобат ва ихтилофот ки амрикоињо бо русњо ва Эрон дорад, хеле 

нохушоянд барои амрикоињо нест ва аз ин љињат аст ки њавопаймоњои 

бесарнишинњои амрикої бо ба њадаф ќарор додани террористњо дар 

шимол алоќае надоранд. 

Яке аз омилњои љиддии мудохилаи Покистон дар Афғонистон 

ниёзмандињои иқтисодии ин кишвар мебошанд. Саноати дар њоли рушди 

Покистон шадидан ба ашёи хоми арзон ва бозори савдои мол ниёз 

дорад. Покистон барои роњандозии њамкорињои густурда бо кишварњои 

Осиёи Миёна бенињоят манфиатдор мебошад. Аммо бинобар низои 

Афғонистон Покистон метавонад имконоти худро аз роњ ёфтан ба 

бозорњои Осиёи Миёна, ки майдони рақобати кишварњои зиёде мебошад, 

аз даст дињад.1 

Омили Эрон. Эрон кишварест, ки дар муќобили Амрико ќарор 

дорад ва сиёсати он  низ алайњи Амрико аст ва аз ин хотир, њар 

пойгоњеро, ки амрикоињо дар минтаќа эљод ва ё роњбарї намоянд, 

мусаллам аст, ки њассосияти Эронро бо худ дорад ва аз ин рў Эрон њам 

сармоягузорї мекунад, то низомњои дифоии худро такмил дињад ва ин 

низоми дифої чи аз тариќи њимоят аз эљоди гурўњњои мусаллањ дар 

дохили Афѓонистон ва ё аз тариќи њимоят аз гурўњњои террористии 

мављуд дар Афѓонистон бошад, вале ба њар њол бидуни дахолат 

наметавонад дар ќазоёи Афѓонистон даст дошта бошад. 

Мушкили дигари Эрон бо Афѓонистон обњоест, ки аз Афѓонистон 

ба он кишвар сарозер мешавад ва агар Афѓонистон ба тавон бирасад, ки 

                                                           
1Ниг.: Искандаров Қ., Давлатов Р., Абдуллоев Р. Афғонистони имрӯз: омилњои дохилї ва хориљии 

љангу сулњ [Матн] / Қ.Искандаров, Р.Давлатов, Р.Абдуллоев. - Душанбе, 2018.С. 116. 
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битавонад аз обњояш ба сурати дуруст истифода намояд, он гоњ обњои 

Афѓонистон ба сурати муфт (маљонї) дигар вориди хоки Эрон нахоњад 

шуд аз ин рў Эрон намехоњад Афѓонистон табдил ба як кишваре гардад, 

ки дорои иќтисоди тавоно бошад. Бинобар ин њимоят аз бесуботии 

Афѓонистон ба нафъи Эрон хоњад буд. 

Њасани Руњонї, президенти ЉИЭ соли 2017 дар конфронси 

байналмилалии “Муқобила бо чангу ғубор: чолишњо ва роњи њалњо” дар 

Тењрон изњор намуд, ки Эрон наметавонад ба сохтусози неругоњњои 

барқи обии Салмо, Каљакї ва Камолхон дар њавзаи дарёњои фаромарзї 

дар њудуди Афғонистон бетафовут бошад. Зеро сохтани ин неругоњњо 

маљрои об ба дохили Эронро кам мекунад. Ин изњори назари Њ.Руњонї 

боиси вокуниши мақомоти Афғонистон гардид ва раёсати љумњурии 

Афғонистон дар баёнияе таъкид намуд, ки ин кишвар њақ дорад ба гунаи 

дилхоњи худ аз захирањои обии қалмрави худ истифода кунад.1 Бояд гуфт 

матбуоти Афғонистон матолиби фаровоне аз мухолифати ошкору 

пинњони Эрон ба сохтмони неругоњи “Салмо” дар Њирот нашр 

намуданд. Аз љумла, бино ба ин гузоришњо Эрон барои ворид намудани 

мошинолот ва мањсулоти сохтмонї барои бунёди неругоњи барқи обии 

“Салмо”, ки тавассути Њиндустон сохта мешуд, монеањо эљод кардааст. 

Ва ширкатњои марбутаи Афғонистону Њиндустон маљбур буданд 

тавассути кишварњои дигар, бо тай намудани роњњои дароз, аз љумла бо 

истифода аз роњњои Туркманистон ва Ӯзбекистон ин таљњизотро дастарс 

кунанд.2 

Омили Арабистони Саудї ва кишварњои Халиљи Форс. Кишварњои 

арабтабор баъзан бар асоси аќидатии динї ва мазњабї ва баъзе њам бар 

асоси раќобатњои минтаќавї ва сиёсї буњронро дар Афѓонистон њимоят 

мекунанд ва он чиро, ки онхо аз сиёсатњои мушаххаси худ тарроњї ва 

                                                           
1Ниг.: Вокуниши Кобул ба изњороти Руњонї дар мавриди садсозї дар Афғонистон// http://aa.com.tr/fa 
2Ниг.: Искандаров Қ., Давлатов Р., Абдуллоев Р. Афғонистони имрӯз: омилњои дохилї ва хориљии 

љангу сулњ [Матн] / Қ.Искандаров, Р.Давлатов, Р.Абдуллоев. -  Душанбе, 2018. С. 116. 
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њимоят мекунанд, мушкилоти љиддии амниятиро дар Афѓонистон ба бор 

меоварад ва ин метавонад дар ќолаби њимоят аз Толибон бошад ва ё 

фиристодан ва њимоят аз неруњои ДОИШ ба Афѓонистон. 

Бештари њимояти Арабистони Саудї аз Толибон ва ДОИШ дар 

Афѓонистон аз тариќи Покистон ва гоњ-гоње ба сурати мустаќим ба 

иллате мебошад, ки мехоњад раќиби минтаќаии худ Эронро дар љояш 

биншонад ва Эрон дар кишварњои Ховари Миёна, монанди Сурия, 

Ироќ, Бањрайн, Яман, Лубнон нисбат ба Арабистон дасти бози бештаре 

пайдо карда, ва тарси Арабистон ин аст ки Эрон дар Афѓонистон нисбат 

ба Арабистон пешгомтар нагардад. Аз ин рў, њимоят аз гурўњњои 

террористї дар Афѓонистон, бахусус гурўњи тундрави ДОИШ танњо 

барои Арабистон ба он њадаф хоњад буд, ки дар Афѓонистон ононро 

њимояти молї ва мусалањ намоянд. Яъне бањси об њамчунон аз 

масъалањои њалнашуда ва эњтимолан мавриди муноқиша дар равобити 

ояндаи Эрон ва Афғонистон хоњад буд.1 

Арабистони  Саудї медонад, ки гурўњи тундрави ДОИШ, ки аслан 

алайњи мазњаби шиъа мебошад, роњи хубе барои њалќа задани Эрон ва 

мањдуд кардани сиёсатњои минтаќаи Эрон хоњад буд ва барои онон бояд 

эљод кард ва ин сангари муносиб фаќат метавонад Афѓонистон бошад, 

ки дар ин кишвар на иќтидори сиёсї вуљуд дорад ва на мамониати коре. 

Кишварњои дигари арабї ва шайхнишинњо илова бар пайравї аз 

Арабистон барои њимоят аз Толибон ва ДОИШ дар Афѓонистон ва 

кишварњои Сурия ва Ироќ масъалаи динї ва аќидатии мазњабиро низ 

дунбол намуда, чунин бардошт доранд, ки ин гурўњњо гўё њукми 

шариатро ба кишварњои исломї татбиќ мекунанд ва аз ин хотир аст, ки 

маблаѓњои зиёдеро барои неруњои љангии онон ирсол мекунанд. 

Омили ИМА. Муштаракоти Амрико бо Арабистон ва кишварњои 

Халиљи Форс, ки шарикони стратегиашон дар минтаќа ба њисоб меоянд, 

                                                           
1Ниг.: Искандаров Қ., Давлатов Р., Абдуллоев Р. Афғонистони имрӯз: омилњои дохилї ва хориљии 

љангу сулњ [Матн] / Қ.Искандаров, Р.Давлатов, Р.Абдуллоев. -  Душанбе, 2018.С. 102. 
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дар мавриди Эрон яке мебошад, ва њамон сиёсатеро, ки кишварњои арабї 

дунбол мекунанд, Амрико аз он њимоят мекунад ва аммо фаротар аз 

Эрон амрикоињо раќобати бузургтареро бо русњо доранд, ки бояд аз 

тариќи дарвозаи убурии Афѓонистон фишор болои русњоро эљод намояд 

ба њамин иллат аст, ки буњрони шимоли Афѓонистон барои амрикоињо 

беманфиат нахоњад буд. 

Русњо ваќте ки дар масъалаи Украина бо аврупоињо дар кашмакаш 

мешаванд, Амрико, медонад ки тањримњо алайњи русњо таъсири чандоне 

нахоњанд дошт, зеро русњо њам метавонанд василаи фишоровариро 

мутаќобилан барои аврупоињо дошта бошанд, аз љумла ќатъи гази Русия 

ба Украина ва Аврупо ва ё тањрими амволи тиљоратии Аврупо ва 

Амрико ба бозорњои Русия ва ё аз тариќи ќатъи транзити молу 

мањсулоти аврупої ва амрикої аз тариќи дарё ва ё хоки Русия ва ё 

тањримњои  њаммонанд метавонад фишорњое бошад, ки русњо низ аз он 

ба кор гиранд. 

Омили Англия. Англия кишварест, ки Покистон ба унвони 

фарзанди аз ў тавлидшуда аст ва Покистонро њамин англисњо буд, ки бо  

гирифтани хоки Њинд ва Афѓонистон ба номи Покистон ба унвони 

кишвари мустаќил тарроњї ва эљод намуда, ва аз он њимоят кардаанд. 

Њатто барои баќои Покистон ки аз як њукумати миллї ва босубот 

дар Афѓонистон зарар медид, Толибонро таъсис дод, ки бо  пули 

Арабистон ба нафъи Покистон биљанганд ва њукумати тањти амри 

Покистонро дар Афѓонистон эљод кунад. 

Њанўз њам шакку шубњае вуљуд надорад, ки созмони истихбороти 

Англия бо Толибон њамкорї дошта ва дар сатњи роњбарии он наќш ва 

таъсири зиёд доранд. 

Омили Хитой. Кишвари Хитой аз таќвияти ўйѓурњои мусалмон ва 

таќвияти афкори тундрави исломї, ки боиси мушкилот барои Чин хоњад 

шуд, њадаф пеши худ гузоштааст, ки ба Покистон фишор ворид намояд, 

то масъалаи сулњро бо Њукумати Афѓонистон рўи даст гирад, аммо 
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гумон намеравад, ки ин сулњ давомдор бошад, зеро сулњи давомдор дар 

Афѓонистон на ба манофеи амрикоист ва на ба манофеи кишварњои 

арабї ва на њам Покистон. Чин дар иљлосияи Созмони Њамкорињои 

Шанхай талош кард, то кишварњоеро, ки манфиатдор аз сулњи 

Афѓонистон њастанд, водор намояд, ки ин равандро њимоят намоянд, 

аммо гумон намеравад, сулњеро ки Русия, Чин ва кишварњои Осиёи 

Миёна дунбол мекунанд, ба натиљае бирасад, зеро ин кишварњо мумкин 

аз сулњи Афѓонистон манфиате дошта бошанд, аммо кишварњои дигар аз 

ин сулњ зарарнок мешаванд. 

Геополитикаи Хитой. Моњияти муносибати Љумњурии Мардумии 

Чин ба масъалаи мољарои Афғонистон ва роњњои њалли он аз 

мавзеъгирии ИМА ва иттифоқчиёнаш тафовути калон дорад. Чин ба 

сифати кишвари њаммарз бо Афғонистон тарафдори барқарор гардидани 

сулњ ва амният дар Афғонистон мебошад. Ба ақидаи роњбарияти Чин 

«мубориза бо терроризм»-и ИМА дар Афғонистон дар асл «љанги аз 

тарафи ИМА оғозкардашуда» буда, бенатиља ва аз лињози сиёсї бебарор 

мебошад ва яке аз сабабњои асосии оғози хурўљи неруњои низомии Ғарб 

аз Афғонистон пас аз соли 2014 норавшан будани дурнамои њузури 

низомї дар ин кишвар буда, дар асл маънои ғайриимкон будани ғалаба 

аз болои толибонро дорад.1 

 Дар чунин вазъи номуайяни низомї-сиёсї дар Афғонситон њузури 

минбаъдаи низомиёни ИМА ва иттифоқчиёнашон боиси бесарусомонии 

бештар, фалаљ гардидани нињодњои иқтисодї, боло рафтани њаљми 

истењсоли маводи мухаддир, коњиш ёфтани эътибор ва нуфузи 

њокимияти марказии Кобул, халадор гардидани раванди сулњ, васеъ 

гардидани доираи таъсири толибон гардида, дар нињоят ба вазъи 

                                                           
1 Ниг.: Китай разыграл «афганское домино»//http://afghanistan.ru/doc/77075.html. (санаи муроҷиат: 28. 
03.2017). 

http://afghanistan.ru/doc/77075.html
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амниятии минтақаи Шарқи Миёна, Осиёи Марказї ва бахусус марзњои 

ғарбии Чин таъсири манфї мерасонад. 1 

Дар баробари мањкум кардани сиёсати нобарори ИМА дар 

Афғонистон, мақомоти Чин онро расман мањкум намекунанд, ки 

баёнгари сиёсати муросокоронаи ин кишвар мебошад. Мушкилоти Чин 

дар робита бо Афғонистон аз он иборат аст, ки идомаи вазъи љанг ва 

бесуботї дар Афғонистон ба вазъият дар марзњои ғарбии Чин, бахусус 

музофоти Синзян-Уйғур таъсири манфї мерасонад. Мањз барои њамин 

роњбарияти Чин борњо таъкид месозад, ки манфиатдори қатъи љанг ва 

барқарор гардидани сулњу суббот дар ин кишвар буда, омодаанд барои 

расидан ба ин мақсад аз тамоми имконоти худ истифода кунанд2. 

Омили мухими идомаи мољароњо дар Афѓонистон, албатта 

омилњои дохилї мебошанд, ва онњоро метавон ба чанд бахш таќсим 

намуд: сиёсї, идеологї, ќавмию забонї самтї ва ѓайра. Ќисмате, ки 

дар оѓоз ишорате њам ба ин мавзўъ доштем, ки афѓонњо баъди њар 

љанги мењанї мутаассифона, дучори чандин бахше аз ихтилофот 

шудаанд, ки лозим медонем барои муааррифии чанд омили калидии 

он ишорае дошта бошем. Ихтилофи Њикматиёр (ки худ як 

паштунтабор мебошад) бо дигар гурўњњо бо рањбарии Ањмадшоњи 

Масъуд (ки тољиктабор мебошад) бар сари ташкили њукумат баъд аз 

барандозии њукумати дастнишондаи Шўравї, худ як мољарои дерина 

аст, ки реша дар бартарихоњии як ќавм бар ќавми дигар дар 

Афѓонистон дорад. Њадди аќал дар 300 соли охир ва њатто аз замони 

ба вуљуд омадани кишваре ба номи Афѓонистон вуљуд доштааст. 

Ќавми паштун дар Афѓонистон, ки њамон ќавми бартарихоњ аст, 

эшон худро ќавми дорои аксарияти нуфуз дар Афѓонистон 

ќаламдодмекунанд3. 

                                                           
1Ниг.: Китай является самым надежным другом Афганистана// www. scosummit 2012. org/ russian/ 2012-

06/05/c_131632170.htm.(санаи муроҷиат: 05. 06.2012). 
2 Ниг.: Top China official visits Afghanistan, signs security deal, Reuters, Sep 23, 2012. 
3Ниг.: ПайдоишиќабоилиафѓондарХуросон // www.khorosonzamin.net.(санаи муроҷиат: 09. 07.2018). 

http://www.scosummit/
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Афѓонистон њамеша сарзамини аќаллиятњо буд ва њељ кавме 

аксариятро, ки беш аз 50 дарсад бошад, надорад. Мутаассифона, яке 

аз далелњои набудани иродаи љиддї, ин ки шумораи даќиќи ањолї 

дар Афѓонистон дар тўли чандин дања аз тарафи масъулини гузашта 

вуљуд надоштааст. Зеро, масъулини ќаблї, ки паштунтабор буданд, 

хуб медонистанд, ки ин иддаои аксарият буданашон њаќиќат надорад 

ва дар сурати ба роњ андохтани нуфўзшумории воќеї ин иддаои онњо 

ботил хоњад шуд. 

Агар ба асли мавзўъ баргардем, ниёз ба посух додани як 

савол дорем, ки чаро ќавмњои ѓайри паштун ба њаќталабии худ 

баъд аз ишѓоли Шўравї иќдом карданд на пеш аз он: дар посух 

метавон ба чанд омил ишора кард, аз он љумла метавон гуфт то ќабл 

аз омадани Шўравї дар Афѓонистон дар асари набудани огоњии 

кофї дар миёни дигар ќавмњои ѓайрипаштун ва набудани 

шароити муносиб барои њаќталабии дигар ќавмњои сокин дар 

кишвар ба мавзуи љоњталабї чандон ањамият дода намешуд. Чун 

ќавми паштун њамеша баъд аз номгузории бахше аз Хуросон ба 

номи Афѓонистон (дар ќарни 18 тавассути Ањмадшоњ Абдолї, ки 

худ паштун буд) њукумронони бидуни ќайду шарти Афѓонистон 

буданд ва мардумро бо љабру зулм маљбур ба итоати худ 

мекарданд. 

Бо омадани Шўравї ба Афѓонистон давоми як дањаи ин љанг ва 

муњољирати панљ миллион афѓонњо ба дањњо кишвари хориљї 

бардошт ва омўхтанашон аз таљриботи он кишварњо сатњи огоњии 

мардуми Афѓонистонро ба суръат боло бурд. Дар натиља ба ин 

яккатозї ва тамомиятхоњии як ќавм дар Афѓонистон посўхи рад 

доданд. Дар пањлуи он муќовимати бењтари ќавмњои дигари 

ѓайрипаштун дар муќобили ишѓоли Шўравї, бахусус тољикњо, ки            

дар ќалби танзими ба ном Љамъияти ислом (ки тавассути профессор 
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Бурњониддин Рабонии мањрум рањбарї мешуд) наќши таъсиргузоре 

дар таѓйири ин муодилаи бартариталабии як ќавм бар болои 

дигар ќавмњо дошт, ин буд, ки наќши таъинкунандаи паштунњо ба 

суръат ранги бохт ва ба ин тамомиятхоњї то њадде поён додашуд.1 

Барои мардуми Афѓонистон, ки баъд аз сарнагуни режими 

доктор Наљибуллоњ аз љанги хунин миёни тарафњои даргир 

башиддат дар ранљ буданд, ин масъала ањамияти зиёде надошт. 

Он чи ки барои мардуми аз љанг азиятдида муњим буд, ин 

поёни љанг ва таъмини амниятдар Афѓонистон буд. Барои 

мардуме, ки љангро маншаъ аз мудохилоти кишварњои њамсоя 

медонистанд, кумак ба сулњ аз љониби яккишвари њамсоя зиёд 

њам њассосият барангез набуд. 

Дар соли 1995 гурўње ба номи Толибон бо фатњи вулусволии 

(ноњияи) Спинбулдак дар марзи Покистон бо Вилояти Ќандањор 

эъломи мављудият намуданд. Зуњури ин гурўњ ба хотири номуайянї 

дар ба майдон омадан ва вуљуди чењрањои ношинохта дар роњбарї 

њадсу гумонњои зиёдеро барангехт.2 

Шурои Толибон, ки иборат аз 1500 нафар дар Ќандањор буданд 

зимни эъломи Мулло Умар ба унвони Амир-ул муъминин ба 

Њукумати Кобул эъломи љињод карданд вадартирамоњи њамон 

солКобул ба тасарруфи Толибон даромад. Ин гурўњ давлати худро 

тањти сарпарастии Шурои иборат аз шаш нафар ташкил дод. Аз ин 

замон фосилагирии тадриљї дар садади якљосозии он барои роњбарон 

бо таваљљуњ ба манофеи иќтисодї ва ISI, Толибон ва либерализми 

амрикої, ки стратеги он буд, шуруъ шуд. 

Замоне, ки Толибон вилоятњои љанубиро тасарруф карданд ва 

вориди Кобул шуданд, бар хилофи ваьдай кт карда буданд, амал 

                                                           
1Ниг.: Зоњир Т. Афѓонистон дар ќарнибистум [Матн] / Т. Зоҳир .Кобул, 2005. С.57. 
2Ниг.: Мужда В. Зуњури Толибон дар њоли такрор аст[Матн] / В. Мужда. -www.bbc.com /persian 

/afganistan. (санаи муроҷиат: 29. 11.2018). 
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карданд, кишти њашишро озод намуданд, њуќуќи башарро зери по 

гузоштанд, дарс хонданро барои хонумњо мамнўъ карданд ва 

таќрибан тамоми паймонњои худро бекор карданд. Яке аз 

амалкардњои бехирадонаи онњо ба мањзи ворид шудан ба шањри 

Кобул ин буд, ки бидуни эњтиром гузоштан ба ќонунњои 

байналмилалї вориди дафтари СММ шуда, доктор Наљибуллоњ, 

Раиси љумњурии собиќро, ки ба ин дафтар паноњ бурда буд, берун 

оварда, дар пеши назари омма ба ишораи Покистон ба дор овехтанд. 

Ин амали вањшатнокашон хашми мардуми Афѓонистон ва созмонњои 

њуќуќи башариробарангехтанд.
1
 

Покистон ба далели наздикии љуѓрофї, иштироки ќавмию 

фарњангї ва ихтилофоти марзї яке аз муњимтарин кишварњои 

таъсиргузор дар тањаввулоти Афѓонистон аст. 

Аз сўе бо таваљљуњ ба ин ки субот ва амниятсозї њамвора яке аз 

муњимтарин ањдофи аксари бозингарони бонуфуз дар Афѓонистон 

аст, ин шароит муљиб шудааст, ки тањаввулоти Афѓонистон бар рўйи 

таъомули бозигарони минтаќаи ва фароминтаќавї бо Покистон 

таъсироти мусбат ва ё манфие доштабошад. 

Собиќаи робитаи ду кишвар Афѓонистон ва Покистон ба соли 

1947, замони истиќлоли Покистон боз мегардад. Ин ду кишвар аз 

њамон ибтидо бо масъалањои зиёд, махсусан дар робита бо 

масъалањои марзї ва њамчунин бо мавзуъњои ќавмию ќабилаї рўбарў 

буданд. 

Марзи тўлонии Дюранд, ки дар давраи истеъмори Британияи 

Кабир дар байни ду кишвар кашида шуд, њаргиз ба таври расмї аз 

сўйи давлати Афѓонистон, њатто дар давраи Толибон, ки 

вафодортарин давлат ба Покистон буд,низ ба расмият шинохта 

нашудааст. Ин мавзуи њал нашаванда аз омили асосии дахолати 

Покистон дар умури Афѓонистон аст. Душманї байни Покистон 

ва Њинд љангњо ва даргирињо миёни ду кишвар ба бадгумонии 
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худи маќомоти кишвари Покистон ва бахусус лашкариён ва 

низомиёни он нисбат ба ангезањои њузури Њинд дар Афѓонистон 

ва њар муомилаи наздики дигар байни ин ду кишвар афзудааст.  

Маќомоти покистонї пас аз таъсиси Бангладеш дар соли 1971 

нисбат ба људо шудани балуљњо дар Ѓарб ва људоихоњии паштунњо 

дар вилоятњои шимолу ѓарбии Покистон дар ин кишвар нигаронанд. 

Зеро, Покистон аз он хавф дорад, ки агар ин ду минтаќаи фавќуззикр 

аз Покистон људо шаванд, Покистон ба кишвари хурде табдил хоњад 

шуд, ки ин маќом ва љойгоњи феълиашро барои њамеша аз даст хоњад 

дод.  

Илова бар бањсњо исиёсї, амниятї ва фарњангї Покистон 

нафъи зиёде дар Афѓонистони бо он дўст ва њамсоя бо сиёсатњои худ 

дар арсаи иќтисодї дорад. Зеро, ин боис хоњад шуд, ки молњои 

покистонї ба бозорњои Осиёи Марказї роњ пайдо намояд.1 

Њамчунин, покистонињо дар хавфу тањдиди Њинд аз хоки 

Афѓонистон дар тарсу њаросанд. Онњо фикр мекунанд, ки дар сурате, 

ки агар давлати Афѓонистон ба тамоми ќаламрави худаш даст пайдо 

кунад, дар ин њол Њинд дар ин кишвар дасти бозтаре пайдо хоњад 

кард.  

Зимнан, покистонињо мехоњанд марзњои эътиќодии хоси худро 

густариш дињанд ва бо ин роњ мехоњанд ќаламарави бештареро дар 

тафаккури покистонї дар дохили хоки Афѓонистон ба худ љазб 

намоянд. Онњо бар ин андешаанд, ки агар дар Афѓонистон ва 

фаротар аз он (дар Осиёи Миёна) кишварњои алоњидаро пурра зери 

таъсир хеш ќарор дињанд,  ин кишварњои алоњидаро гурўњњое идора 

хоњанд намуд, ки зери нуфузи Покистон ќарор доранд. Ин амр 

Покистонро дар муќобили Њинд дар мавќеияти бартаре ќарор 

медињад. Артиши Покистон дар њимоят аз Толибон сањм дорад ва 

                                                           
1Ниг.: Сурурӣ М. Авомили шаклгирии Толибон[Матн] / М. Сурурӣ. -www.khorosonzamin.net.(санаи 

муроҷиат: 28. 07.2018). 
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мехоњад тамоми минтаќањои ќабиланишин дар ихтиёри Толибон 

бошад. Њузури Толибон дар минтаќањои ќабиланишин ниёз дорад, ки 

дар он љо чизе бо номи давлат ва нињодњои давлатї вуљуд надошта 

бошанд. Ба њамин далел аст, ки њузури Толибони покистонї дар 

минтаќањои ќабиланишин тањаммул мешавад. Он чизе, ки акнун њама 

онро ќабул доранд, ин аст, ки махфикорињои Покистон њамеша 

тавассути Ањмадшоњи Масъуд, роњбари мухолифини Толибон дар 

сатњи миллї ва байналмилалї ошкор мегардид. Ва мутаассифона, 

гўши шунавое дар он ваќт вуљуд надошт, то монеъи ин њаракатњои 

душманонаи Покистон шаванд. 

Ањмадшоњ Масъуд дар солњои њокимияти Толибон ва ављи  

терроризми байналмилалї ба шеваи боварнокарданї дарањо ва 

боѓњои шимолиро аз ишѓоли неруњои њуљумгари Толибон ва 

терроризм озод сохт ва њазорон нафар аз неруњои онњоро, ки 

садњо покистонї ва араб дар миёнашон ќарор доштанд, саркўб ва 

ё асир кард. Вай дар таърихи 2декабрисоли 1999 дар Панљшер 

љаласаеро, ки шомили аз 300 тан фармондењони минтаќањо, 

ќавмњои мухталифи Афѓонистон ва рањбарони њизбњоигуногуни 

муљоњиддин буд, барои эљоди њамоњангї ва гирифтани як наќшаи 

стратегии ягонаи мубориза ва муќовимат алайњи Толибон 

баргузор намуд. Бобаргузории ин љаласа муваффаќ ба 

бозгардонидани роњбарон ва фармондењони бештар ва густариши 

муќовимат дар вилояти шарќї, марказї ва шимолу ѓарбии 

кишваршуд. 

Ањмадшоњи Масъуд ба он бовар дошт, ки пас аз он ки Толибон 

дар минтаќањои шимоли Кобул сиёсати замини сухтаро татбиќ 

намуда, дар Яковланг њазорањоро ќатли ом намуданд, бутњои 

Бомиёнро хароб карданд, мардумро дар Мазори Шариф ба шакли 

оммавї паррониданд ва бахусус дар Кобул дар миёни мардум 

ошкорро бартариашонро ќоил мешуданд, дигар имкони ин ки 
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Толибон дар дили мардуми Афѓонистон роњ пайдо кунанд, вуљуд 

надошт. Њамчунон бовар дошт, ки ќиёми мардумї дар эътироз ба 

таассуб ва бартарї набуди пешкаши хадамот ба мардум 

бартариљўйии асримиёнагии зулми Толибон, бахусус њузури низомии 

неруњои покистонї ва арабњо сабаби рўйгардонии њатмии мардум аз 

онњо мешуд. Ў чунин андеша дошт, ки бо озод шудани шимоли 

Афѓонистон дар кулл,ки соњањои асосї ва пойгоњи муќовимат дар он 

буд, њама даст ба дасти њам дода, ба љангњо алайњи Толибон даст 

хоњанд зад. Ин танњо як гумон набуд, балки ба хотири оѓози он 

марњала шуморе аз роњбарони љануби Афѓонистон њам шомили ин 

муќовимат бо роњбарии Ањмадшоњи Масъуд буданд, ки аз Толибон 

сахт нафрат доштанд. Бар асоси ин стратегия метавонист шимоли 

Афѓонистон комилан аз дасти Толибон озод шавад ва минтаќањои 

муќовимат дар љануб ва шарќи кишвар густариш биёбад ва аз ин 

сабаб, таъмин ва њимояи молии љанг барои покистонињо аз 

тавонашон њам болотар мерафт. Чунин вазъият Толибонро маљбур 

месохт, то ба як роњи њалли сиёсї тан бидињанд. Масъуд ин 

барномањои худро дар ду љумла чунин хулоса мекард ва мегуфт: 

«Агар мехоњед Афѓонистон ба якроњи њалли асосї бирасад, аввал бояд 

Покистонро зери таъсир ќарор дод, ки даст аз њимояти Толибон ва 

Ал-ќоида бардорад. Дуюм ин ки бояд муќовимати мардуми 

Афѓонистонро дар баробари Толибон ва терроризм њимоя намуд». 

Мутаассифона, Ањмадшоњи Масъуд ба ормонњои баландихуд 

нарасид. 

Бинобар нигарони њои амниятии фаврї дар Афѓонистони баъд аз 

љанги сард ва њамчунин ба хотири ањдофистратегии аз байн бурдани 

ќудрати Њинд дар минтаќа, муљоњидин мутаасифона, ба василаи муфиде 

барои Покистон табдил шуданд. Аммо ин зењният ва бардошт дар 

мавриди наќши муљоњидин як мањсули фаръии дигар низ бо худ дошт, ки 

њанўз дарк нашуда буд: рушди љињод дар сатњи љањонї бо хурўљи 
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ногањонии Амрико аз Афѓонистон дар хатми љанги сард, Покистонро 

танњо монд, то харчу марчи мављудро ба танњої ва бидуни њимояти 

байналмилалї мудирият кунад. Афѓонистон ба суръат даргири як љанги 

дохилии пурра шуд, ки сарозер шудани миллион њо паноњљўи афѓон ба 

дохили Покистонро дар пай дошт ва ин кишварро бо мушкилот 

гирифтор сохт. Покистон пеш аз он мизбони беш аз ду миллион 

паноњљўи афѓон буд, ки дар замони њуљуми Шўравї кишварро тарк 

карда буданд. Ваќте Иёлоти Муттањида дар чорчуби ќонуни манъи 

густариши силоњњои ќатли ом Покистонро ба хотири фаъолиятњои 

њастаияш мавриди тањрим ќарор дод, ин кишвар дучори як буњрони 

иќтисодии амиќ шуд. Барои Покистоне, ки аз љињати мавридњои фавќ 

дучори буњрони иќтисодї шуда буд, суботи иќтисодї ба њар тариќе, ки 

имкон дошт, хусусан ба асоси равиши истифода аз муљоњидин (чунончи 

ки ќаблан Покистон дар даврони љанги афѓонњо алайњи Шўравї 

истифода карда буд), хост худро аз ин буњрон бо роњу василаи истифода 

аз нуфузи худ болои баъзе аз гурўњ њо дар Афѓонистон то њадде наљот 

дињад. 

Созмони истихбороти Покистон гурўњ њои мусаллањи мухталиф дар 

он кишварро водор ба як тавофуќ ва тафоњум бо њамдигар кард. Ин 

созмон, толибонро аз миёни муњољирини афѓон дар Покистон ташкил 

дод, то аз ин тариќ ба љанги дохилии Афѓонистон ба гунае нуќтаи поён 

бигузорад, то ин ки манофеъи Покистон низ њифз гардад. Аммо ончи 

боиси ноумедї ва нигарони Покистон шуд, ин буд, ки аксарияти мутлаќи 

кишварњои љањон њокимияти Толибон бар Афѓонистонро ба расмият 

нашинохтанд. Дар ин вазъият, танњо Покистон, Арабистони Саудї ва 

Амороти Муттањида Араб режими Толибонро (дар њоле ки ин режим 

сахт бар шиносоии љомеаи љањони ниёз доштанд)  ба расмият шинохта ва 

онњоро дар Кобул њимоят ме карданд.  

Агар ба давраи хучуми Шўравї ба Афғонистон дар соли 1979 

мелодї баргардем дар он вақт њам њимоя аз муљоњидин барои эљодисубот 
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дар Афѓонистон танњо ягона њадафи Покистон набуд, балки аз он  њо ба 

унвони василаи стратегї дар минтаќа алайњи Њинд низ истифода ме кард. 

Њимояти Амрико ва Покистон аз муљоњидини афѓон дар љараёни 

мубориза алайњи Иттињоди Шўравї дар сол њои 1980, натиљаи ќобили 

таваљљуњеро ба ин ду кишвар хам дар пай дошт. Муљоњидини афѓон, 

Шўравиро дар Афѓонистон бо њазинаи бисёр андак шикаст доданд. Ба 

назари як афсари низоми баландпоя, ки гуфта буд: ин сабки љадиди љанг 

таъсири амиќе бар низомиёни Покистон гузошт, ки ба таъкиби он гунаи 

љадиде аз муљоњидинро аз Кашмир ва Панљоб љазб карда ва омўзиш дод, 

то аз онњо ба унвони васила алайњи Њинд дар Кашмир ва дар 

минтақањои дигар истифода кунад. Лашкари Тайиба бо роњбарии Њофиз 

Саид, ки дар Кашмир тањти назорати Њинд фаъолият мекунанд, зодаи 

њамин давра аст. 

Покистон танњо кишваре набуд, ки муљоњидинро ба унвони як 

васила менигарист, муљоњидин низ, ки аз саросари љањони ислом якчо 

шуда буданд, худро ба унвони неруи зарурї ва ѓайри ќобиличашмпўшї 

медиданд. Муљоњидин баъд аз шикасти Иттињоди Шўравї дарёфтанд, ки 

дар асри љадид љанг њои бепешина, ки њатто азим тарин ќудратњои љањон 

њам шикастпазир мешаванд. Шикасти Иттињоди Шўравї муассиртарин 

василаи таблиѓоти гурўњ њои мусаллањ барои љазби узвият шудан шуда 

буд. Дар тўли сол њои дањаи навади мелодї, манотиќи ќабоили байни 

Афѓонистон ва Покистон ба мањали омўзиши гурўњ њои мусаллањ, ки 

муташаккил аз шањрвандони беш аз 40 кишвари љањон буд, табдил шуд. 

Ин гурўњ њо баъд аз тамрину омўзишњо, барои љињод ба 

сарзаминиаљдодии худ бармегаштанд. 

Бар бунёди гуфтањои  яке аз раисони собиќи созмони истихбороти 

Покистон,ISI ин кишвар дар тўли сол њои 90-ум назорати худро бар 

гурўњ њои террористї ва афроди мусаллањи мухталиф, ки аз Покистон 

вориди Афѓонистон ме шуданд, аз даст дод. Ин дар њоле буд, ки 
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Покистон гурўњ њои мусаллањеро, ки аз он кишвар вориди Кашмир 

ме шуданд, шадидан тањти назорат ќарор дода буд. Теъдоди гурўњњои 

террористї ва мусаллањ дар Афѓонистон афзоиш дошт, ки ин афзоиши 

бо суръат кори назорат бар он њоро барои низомиён ва истихбороти 

Покистон душвор месохт. Дар њамин ваќту замоне буд, ки Ал-ќоида 

зуњур кард. Гурўњиташкилёфта аз довталабони араб шомил дар љанги 

Афѓонистон бо Шуравї буд ва бо њадафи сарнагун кардани режимњои 

кишварњои Ховари Миёна, ки ба фикри онон тањти њимояти Амрико 

карор доранд, ин гурўњњо бо Абдуллоњ Узом ва Усома ибни Лодан 

иттифоќ (байъат) карданд. 

 Ба хотири огоњї аз паноњ гирифтани арабњо ва ўзбекњо дар 

минтаќа, Покистон њамчунон њузури љангљуёни хориљиро дар ин кишвар 

тањаммул кард. Покистон рушди гурўњ њои мусаллањро ќисман ба ин 

далел нодида гирифта, ки ин гурўњ њо ба нафъи ин кишвар ва алайњи 

Њинд дар Кашмир кор мекарданд, аммо бар хилофи он чи фикр мешуд, 

муљоњидин дар он замон тањдиде алайњи мављудияти Покистон ё љањони 

Ѓарб надоштанд. Тибќи гуфтањо и яке аз раисони собиќ созмони 

истихбороти Покистон, бархе аз муљоњидин бо масъулини нињодњои 

амниятї равобити наздики шахсї барќарор карданд. Ин равобити 

дўстона то ба имрўз идома дорад. Дар њаќиќат, бархе аз муљоњидин дар 

љойгоњи як василаи муфид ќарор доштанд ва бархе дигар дар љойгоњи 

дўстон, аммо бисёри дигар буданд, ки аз тарафи Покистонасланањмият 

дода намешуданд. Ин афроди зикршуда дар идомаи фаъолият њояшон 

амалиёти фољиаи санаи 11 сентябри соли 2001-ро ба роњ андохтанд, ки ин 

дар њаќиќат ба фикри онњо оѓози расмии љињоди љањонї буд.  

Њодисаи 11 сентябри соли 2001 Покистонро водор сохт, ки 

стратегияи худро дар иртибот ба истифода аз гурўњ њои мусаллањ, чї дар 

љињати манфиатњои дифоъї ва чї дар љињати манфиатњои стратегии худ, 

дар минтаќа бозбинї кунад. Ба гуфтаи як афсари баландпояи низомии 
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Покистон баъд аз ёздањуми сентябр гурўњ њои мусаллањро ба се даста 

таќсим кард.  

Њамчунон бесаводї яке аз азимтарин мероси буњрони љангњои 

гузаштаи Афѓонистон мебошад. Махсусан, љавонони афѓон бештар ба 

мушкилот дучор шуданд, зеро онњо солњои тўлонї дар љанги пур аз 

зўроварї ва мањрумият азият мекашиданд. Халќи Афѓонистон на танњо 

њуќуќи шањрвандии худро аз даст дод, балки онњо њатто дар бораи 

мафњумњои њуќуќи шањрвандї ва суханронии љомеаи шањрвандї 

маълумот надоранд. Њатто дар миёни мардуми босавод, сарфи назар аз 

манфиати онњо дар муњокимањои сиёсии имрўз ва истифодаи мафњумњои 

ба монанди шањрвандї, њуќуќњои шањрвандї, љомеаи шањрвандї ва 

ѓайра хеле кам мавриди истифода ќарор мегирад. Дар асл, онњо 

фањмиши воќеии мафњумњои мазкурро надоранд.1 

Параграфи аввали боби дуюми диссертатсияро ҷамъбаст намуда, 

назари зайлро баён намудан мувофиқи матлаб аст: 

- мољароњои сиёсї заминањои гуногуне доранд. Яке аз калонтарини 

онњо љанг ва кашмакаш миёни гурўњњои гумошташудагони бегона дар 

Афғонистон мебошад, ки ин гурўњњоро барои рақобат ваё таъминоти 

манфиатњои худ њимоят мекунанд. Зеро Афғонистон бадбахтона ба як 

сарои бедару дарвоза монанд аст, ки њар кишваре ки мехоњад дар он ба 

ихтиёри худ дохил ваё берун шавад; 

- танњо љанги рақобати миёни ду кишвари абарқудрати русу 

амрикоро аз пайдоиши ДОИШ ба унвони василаи фишор алайњи руссия 

ба њампаймононаш дар осиёи миёна ва фишорњои амрико дар љанги 

Украина ва дар муқобил њимояти россия ва НАТО аз толибони миёнарав 

алайњи манфиатњои Америка дар Афғонистон; 

                                                           
1 Ниг.: Шаян З. Проблемы, стоящие перед гражданским обществом в Афганистане[Текст] / З. Шаян. - 
https://translate.google.com.tj/translate?hl=ru&sl=en&u=http://politicalcritique.org/world/2017/.(санаи 
муроҷиат: 02. 02.2019). 
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- тартиб дар кишварњои арабї мухолифи Саудї, истифодаи Саудї аз 

вањобињои тундрав алайњи Эрон њамаи ин рақобатњо алоим ва нишонаш 

дар Афғонистон дида мешавад; 

- масъалаи иқтидоргароии як қавм ба қавми дигар ки худро аксари 

мутлақи Афғонистон медонанд дар њоле, ки њозир бар шумориши халқ ба 

таври воқеъї њадди ақал дар тўли 40-соли гузашта нестанд, зеро худ 

медонанд, ки Афғонистон сарзамини ақалиятњо буда  ва њељ қавме дар 

њақиқат аксарият намебошад. Ва ин худ яке аз заминањои мољароњо ва 

кашмакашњо ба шумор меравад; 

- яке аз омили дигаре, ки Покистон љангро дар Афғонистон замина 

мекунад тарси ин кишвар аз таљзияи дувум баъд аз истиқлоли Бангладеш 

дар соли 1971 мебошад. Ин тарс аз таљзия аз тарафи шўришони балуљ 

дар балуљистони Покистон ва паштунњо дар Хайбар паштунњо мебошад. 

Аз ин лињоз Покистон фикр мекунад, ки агар Афғонистон аз ин 

мољароњои сиёсї рањо ёбад  пас инду људои талабон дар Афғонистон 

љойгоњ пайдо карда ва аз тарафи давлати ороми Афғонистон њимоя 

мешаванд; 

- яке аз дигаре авомили барљастаи мољароњои сиёсї дар Афғонистон 

камсаводї дар байни  мардум аст. Оморњо нишон медињад, ки 

Афғонистон њамин акнун бештар аз панљоњ дар сад  мардуми бесавод 

дорад, ки ин худ далели барљастаи қабули боварињои нодуруст, ақидањои 

ифроти ва њуруфоти аст, ки аз тарафи бегонагон ба ин мардум гуфта 

мешавад ва ин бахше мардуми бесавод ин њамаро кўркўрона қабул 

мекунанд ва ин боиси нотинљи дар кишвар мегардад.   
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2.2. Маќом ва наќши неруњо ва ањзоби сиёсї дар ташаккул ва  

инкишофи мољарои сиёсии Афѓонистон 

 

Афѓонистон кишваре аст, ки беш аз 100 њизби расмї дар он сабт 

шуда ва љунбишњои зиёде дар ин кишвар мављуд мебошад. Ањзоби сиёсї 

намояндањои дохилї њастанд, ки хостањои сиёсии мардумро шакл ва 

инъикос медињанд. Таълифоти сиёсї дар як кишвари таќсимшуда, 

монанди Афѓонистон бисёр мутафовит мебошад, ба таври мисол 

барандаи майдон барои яке хоин ва барои дигар ќањрамон аст ва бо 

дарназардошти собиќаи ањзоб ва гурўњњои сиёсї, ин воќеиятњо ба осонї 

дарк мешаванд. Ва ин худ баёнгари он аст, ки чаро бисёрии афѓонњо ба 

таври комил эътимоде болои ањзоби сиёсї ва ё намояндагонашонро бар 

касоне, ки пирўз нашудаанд, аз даст додаанд. Аммо оё метавонем, ки ин 

зењниятро ташвиќ кунем, дар њоле ки аксари сањмдорон тавсияи 

дарозмуддати сиёсї, субот, роњњои бењтар барои баргардонидани 

хостањои мардум (дар миён чизњои дигар аз тариќи ќувваи ќонунгузории 

муассир) ва роњњои бењтар барои нигањ доштани њукумати љавобгў ба 

хостањои мардумро њамеша мехоњанд. 

Аз сўи дигар, ањзоби сиёсї худ яке аз нињодњои маслињатнопазир 

мебошанд. Сохторњои ирсї, ки дар фарњанги густурдаи Афѓонистон 

гунљонида шудааст, бар фарњанги сиёсї бартарият доранд. Тартиб аз 

боло ба поин дар робита ба иртиботот ва механизми мушовира байни 

сатњњои миллї, минтаќавї ва мањалии ањзоб амалї мешавад. Ин бахусус 

дар љараёни сиёсатгузорї, тасмимгирї ва дар раванди таъйини рањбар 

ошкор мешавад, ки ба таври умум дар атрофи њалќаи хос мечархад. 

Институти миллї, демократї дар баррасї аз вазъияти ањзоби сиёсї баъд 

аз интихоботи 2009 ва 2010 навиштааст, ки «ањзоб ба њайси як шабакаи 
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њимоятї барои сиёсатмадорони фардї аст, ба љои ин ки ќувваи 

созмондињанда бошад».1 

Тарафњои мунозеъа дар низои Афғонистон, ањзоб ва неруњои сиёсии 

ин кишвар ба моњияти низоъ ва роњњои њалли мушкилоти вобаста ба 

онро аз мавқеъњои мухталиф ва мухолифи якдигар арзёбї менамоянд. 

Дар шароити боло рафтани таъсири омили берунї ба низои Афғонистон, 

шиддат гирифтани рақобатњои минтақавї, њузури тўлонии неруњои 

низомии хориљї лар кишвар ва заиф будани мавқеи њукумати марказї, аз 

як тараф дурнамои њалли низоъ норавшан буда, аз тарафи дигар 

бесуботї ва ноамниятї дар саросари кишвар шадидтар мешавад.  

Аксарияти ходимони давлатї, роњбарони ањзоби сиёсї ва олимону 

коршиносон бо дар назар гирифтани манфиатњои геостратегї ва 

иқтисодї ва низомии ИМА дар минтақаи Ховари Миёна, бар он 

ақидаанд, ки  ИМА дар низои Афғонистон тарафи манфиатдор мебошад. 

Заъфи низомї-сиёсии њукумати марказї, вусъат гирифтани муқобилияти 

низомии њаракати «Толибон» дар саросари кишвар, бахусус дар 

вилоятњои ғарбї ва шимолї, рад кардани пешнињодњои сулњхоњонаи 

њукумат ва њомиёни хориљии он, аз он шањодат медињад, ки ИМА ва 

иттињодчиёни ғарбиаш стратегияи равшан ва ягонаи њалли мушкилоти 

Афғонистонро надоранд. Боло бурдани теъдоди низомиёни Неруњои 

байналмилалии мусоидати сулњ, људо кардани тарафдорони њаракати 

«Толибон» ба неруњои «муътадил» ва «оштинопазир», баррасии 

имконияти ба сохторњои давлатї ва низомии кишвар аъзоёни қаторї 

васатњи миёнаи њаракати «Толибон» бори дигар аз ноустувории 

мавзеъгирии ИМА ва њукумати марказии Афғонистон шањодат медињад. 

Яке аз мушкилоти асосии раванди њалли осоиштаи низоъи 

Афғонистон ба ақидаи коршиносони Институти амрикоии сулњ (United 

                                                           
1ХусравшоҳӣҲ.С. Адами тавсеаи ахзоби сиёси дар кишвар[Матн] / Ҳ.С. Хусравшоҳӣ. -  http://elections. 

tolonews.com/prs/.(санаи муроҷиат: 02. 09.2018). 
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States Institute of Peace), вуљуд надоштани вањдату ягонагї дар сафи 

њукумати кишвар мебошад, ки ба сифати «тањриккунанда»  ва «қувваи 

њаракатдињандаи» низоъ шинохта мешавад.1 Коршиносони амрикої 

таъкид менамоянд, ки њукумати имрўзаи Афғонистон натиљаи созиши 

байни гурўњњои қавмї, сиёсї, иқтисодї ва њатто унсурњои љиноятпеша 

буда, ба њељ ваљњ воқеияти имрўзаи кишвар ва манфиатњои сокинони 

онро ифода намекунад. Дар натиља њолате ба вуљуд омада аст, ки 

тарафњои даргир дар низоъи Афғонистон, аз  як тараф њукумати марказї 

ва аз тарафи дигар мухолифони он «дар идомаи низоъ манфиатдор 

мебошанд ва раванди сулњро ба хатари љиддї рўбарў месозанд».2.  

Вуљуд надоштани шаффофият дар маъракањои интихоботї, тањрифи 

натиљањои овоздињї, вайрон кардани низом ва қоидањои қонуни 

интихобот аз тарафи Комиссияи марказии интихоботї, истифода аз 

роњњои ғайриқонунї дар касби мақоми вакили парламент, ки дар рафти 

интихоботи президентї ва парламентии солњои 2010, 2014 ва 2018 љой 

доштанд, роњбарони гурўњњои қавмї ва сиёсиро ба мавқеи нобоварї ба 

њукумат мебарад, ки дар навбати худ эњтимоли шиддат гирифтани 

низоъи қавмиро зиёд менамояд. 

Яке аз мушкилоти асосї ва бунёдї дар кишвар адами тавсеаи сиёсї 

мебошад. Шояд ба љуръат битавон гуфт, ки бахши муњим ва аъзами 

мушкилот ва буњронњои мављуд дар кишвар аз њамин нуќта сарчашма 

мегирад. Бидуни шак сиёсат дар канори соири таълифоти иљтимої, 

сиёсї, иќтисодї, ва фарњангї дар як шароид ногувор, вазъияти мављудро 

дар љомеа шакл мебахшанд. Аќибмондагї бо аќибгароии сиёсии 

љомеаро метавон бахше аз мушкилоти љомеа дар арсањои иќтисод, 

фарњанг ва љомеа зикр кард. 

                                                           
1Ниг.: AfghanPerspectivesonAchievingDurablePeace//РeaceBrieF94/UnitedStatesInstituteofPeace// www. 
usip. org. (санаи  муроҷиат: 02. 07.2018). 
2Afghan Perspectives on Achieving Durable Peace//РeaceBrieF94/United States Institute of Peace// 
www.usip.org .(санаи муроҷиат: 02. 07.2018). 
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Аќибмондагии сиёсї худ ба танњої ба таълифот ва бахшњои 

мухталифи дигаре таќсим мешаванд, ки вазъияти њар як бар вазъияти 

кулли сиёсї дар кишвар асаргузор мебошанд. Адами решаёбї ва фаъол 

набудани ањзоби сиёсї ва нињодњои сиёсї дар љомеа бахши дигаре аз 

аќибмондагии љомеаи моро нишон медињад. Дар љањони муосир љомеаи 

сиёсї, ки аз он таъбир ба миллатњо мешаванд ва низ давлатњо яке аз 

нишонањои субот ва пешрафташон вуљуд ва шаклгирии ањзоб ва 

љараёнњои сиёсї ва маданї аст. Њар љомеае, ки дар он шўру нишоти 

сиёсї дар ќолаби фаъол будани марказњо ва нињодњои сиёсї, бахусус 

ањзоби сиёсї ба чашм дида нашавад, он љомеаро метавон љомеаи 

ѓайрифаъол ва мањкум ба зиндагї дар зери фишор истибдод ва 

худкомагї маънидод кард. Баръакс, дар њар љомеае агар нишоту шўри 

сиёсї вуљуд дошта бошад ва дар пањлуи он озодии сиёсї ва шаклгирии 

нињодњои сиёсї бидуни монеъ тавлиду инкишоф ёбад, чунон љомеа ва 

кишвареро метавон љомеаи озод ва демократї арзёбї намуд.  

Аз он љое, ки ањзоби сиёсї падидае нав мањсуб мешаванд ва 

нишонањое аз вуљуди љомењои имрўз ба шумор меоянд, барои дарки 

масъала бояд ба ин мавзўъ пардохт, ки оё љомеаи мо як љомеаи 

њозиразамон аст? Агар посух манфї аст, фосилаи мо ва ё тафовути мо бо 

љомеаи имрўза чист? 

Њамон тавре ки гуфта шуд, ањзоби сиёсї падидањои имрўзаанд, ки 

тавлид ва зодгоњашон Аврупо мебошад. Тавлиди ањзоби сиёсї дар он 

љомеаи Ѓарб дар як раванди комилан табиї ва дар љараён аз пойин ба 

боло сурат пазируфтааст ва тањаввулоти сиёсї-иљтимої дар ин љомеъа ба 

гунае будааст, ки тавлиди ањзоби сиёсї натиљаи табиии он мебошад, 

яъне ин ки пайдоиши давлат-миллат заминасози зуњури ањзоби сиёсї 

гардида ва ањзоби сиёсї низ дар батни давлатњои миллї ва имрўза шакл 

гирифтаанд. Аз сўе давлатњо низ фазои муносибро барои паймудани 

роњи такомили ањзоби сиёсї ба вуљуд овардаанд. Бинобар ин давлат ва 

миллатњое, ки дар он фарњанги сиёсї реша ёфта ва нињодњои сиёсї 
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њамчун ањзоби сиёсї ва нињодњои маданї дар он шакл гирифтааст, дорои 

вижагињое будаанд, ки муњимтарини онњо вуљуди чандранги сохтори 

сиёсї, идорї ва фарњангї ва машрўияти ќонунї ва аќлонї аст. Ин 

вижагињо боис гардид, ки равобити миёни њокимони љомеа ва тўдаи 

мардум дар муносиботи аќлонї ва ќонунї ба куллї таѓйир ёфта ва 

шакли тоза ва маданї аз равобити байни њам эљод гардад. Дар ин 

равобити љадид давлатњои имрўза барои ѓалаба бар буњрони машрўият 

ночор ба рўй овардан ба мардум гардиданд, ки ин иртиботи љадид миёни 

мардум ва давлат заминаро барои эљод ва рушди ањзоби сиёсї фароњам 

гардонид. 

Бинобар ин дар як муомилаи дутарафа миёни мардум ва давлатњо 

давлатњо кўшиданд, то барои њалли буњрони машруъият аз тариќи 

роњкорњои машруъ ва ќонунї, ба мисли интихобот, ширкати мардумро 

дар сањнањои сиёсї сомон дода, ва назме маъќул эљод намоянд. Дар ин 

замина ањзоби сиёсї низ аз иљрокунандањои барљастаи сомондињии сиёсї 

ва иљтимої ба шумор рафтанд, ки амри интихобот ва мушорикати 

мардумро амалї месохтанд. 

Дар давоми чунин вазъияте ањзоби сиёсї дар воќеъ наќши восита 

миёни мардум ва њукумат њамин тавр итминон барои конунманди, 

низоми сиёсї ва њифзи субот ва мавозина дар љомеаро анљом медињанд. 

Албатта, ќобили тазаккур аст, ки аз манзари соњибназарони сиёсї 

ташкили давлатњои њозиразамон танњо шарти ташкил ва бунёдї шудани 

ањзоби сиёсї ба шумор намераванд, балки тањаввулоти муњими дигаре 

низ дар батни љомеаи имрўза ба вуљуд омадаанд, ки наќши босазое дар 

ростои шаклгирии ањзоби сиёсї ифо намудаанд. Таълифоти дигаре, ки 

дар шаклгирии давлатњои имрўза ва рушди фарњанги сиёсї ва неру 

гирифтани ањзоби сиёсї наќш доштааст, таќвияти тафаккур ва руњияи 

фардгарої мебошад. Зуњури мактаби шахсгаро ё тарафдори асолати 

фард муљиб гардид, то ин ки озодї ва баробарии афрод ва њифзи 

манфиатњои фардї бидуни он ки ба манфиатњои љамъї бошад, дар 
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аввалият ќарор гирад. Ба тавре ки гуфтаанд, ањзоби сиёсї муттањид 

шудани инсонњои баробаре мебошад, ки дар мењвари манфиатњои  

муштарак гирди њам омадаанд.  

Бар ин асос дар ќолаби чунин тањлил метавон гуфт, ањзоби сиёсї 

дар љомеаи имрўза василае барои љамъоварии хостањо, аввалиятбандии 

онњо ва интиќолашон ба давлат аст. Ва аз тарафи дигар, ањзоби сиёсї яке 

аз авомили муњими таќсими арзишњо ва муомила миёни миллат ва 

давлат мебошанд. Ба иборати дигар, ањзоби сиёсии имрўза ба љои он ки 

омили чудои бошанд, василае барои њамбастагї дар чорчўби давлат 

мебошанд. Албатта, таълифоти дигар низ аз фарњанги мадании сиёсї дар 

ин бистар наќши таъйинкунанда дорад, ки мутаассифона, заминаи 

пардохтан ба онњо мављуд нест. 

Аммо инак дар иртибот бо вазъияти сиёсї ва наќши ањзоб ва 

љараёнњои сиёсї дар кишвар бояд гуфт, ки Афѓонистон ба унвони 

кишвари чандќавмии аќибмондаи суннатї шинохта мешавад вањофизаи 

таърихии ин сарзамин пур аз мушкил ва кашмакашњои доманадори 

ќавмї ва мазњабї будааст, ки њатто дар порае аз таърих сабаб ба 

сафбандии хунин ва фољеабори ќавмї шудааст. 

Ба њамин далел њокимиятњои сиёсї, ки то кунун рўи кор омадаанд, 

дар маљмўъ аз вижагињо ва хислатњои ќавмї бархурдор будаанд. 

Мафњуми имрўзаи сиёсат ва давлат дар ин љомеа то кунун ба сурати 

амиќ роњ наёфтааст. Бардоштњо ва таќлидњои сирояткунанда, ки аз 

низоми сиёсї ва давлати имрўза гирифта шудааст, њамвора бо ангезањо 

ва таълифоти ќавмї ва суннатї ба њам пайваста ва чи басо, ки 

дастовардон низ гардидааст. Ба њамин далел њељ гоњ дар миёни мардуми 

мо њувияти воњиде, ки аз он ба унвони рўњияи миллї ёд кард, шакл 

нагирифтааст. 

Ба таври мисол, ќабл аз он ки эњсоси тааллуќ ва вафодорї ба 

кишвар дошта бошанд, эњсоси вафодорї ва тааллуќи хотир ба ќавми худ 

доранд. Бинобар ин, мавонеи асосии адами тавсеаи сиёсї ва ё монеи 
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шаклгирии ањзоби сиёсї ба маънои воќеиро фаќат метавон ин гуна 

фењрист кард: сохтори иљтимої ва фарњангї ва иќтисодии куњна, 

суннатї, баста ва ба шиддат маслињатнопазир, набуди боварњои 

муштараки фароќавмї, таъсирпазирии шадиди фарњанги сиёсї бо тарзу 

роњњои мухталиф аз зењну равони љомеа, аќибмондагии иќтисодї, 

бесаводии љомеа, аќибмонии фарњангї ва кашмакашњои низомї дар 

асари мудохилоти неруњо ва ќудратњои хориљї.1 

Эљоди ќуввае шабењи низомї ё неруи худсар дар солњои њокимияти 

њизби демократии халќ ки то поёни њокимияти ин њизб сайр рў ба 

густариш дошт, яке аз нуктањои мавриди бањс ва баррасии даврони 

иќтидори њизби мазкур аст. Неруи худсарсозї асороти бисёр манфиро 

дар низоми иљтимої ва сиёсии кишвар баљо гузошт ва заминањои 

шикасти низоми иљтимої, ќонунгурезї ва туфангсолориро дар 

Афѓонистон мусоидат сохт. Нуктаи ќобили таваљљуњ ин аст, ки сиёсати 

неруи худсарсозї саранљом яке аз омилњои заволи њукумати њизби 

демократии халќро фароњам кард. Ин сиёсат ва ин неруњо бар тафриќа 

ва ихтилофи дарунии њизб афзуд ва муљиби фурўпошии њокимият ва 

артиши давлат ва њизб гардид. 

Неруњои худсар дар оѓоз ба унвони неруи мањалї ва мардумї дар 

њимоят аз давлати њизби демократии халќ ва нињодњои давлатї ва њизбї 

дар рустоњо мавриди таваљљуњ буданд, аммо заъфи афзояндаи артиш ва 

пулис ва неруњои муназзами давлатї ин неруњоро таќвият кард ва онњо 

дар бисёре аз минтаќањо вазифањои пулис ва артишро ба дўш гирифтанд. 

Фирори сарбозон аз артиш ва дурии љавонони шоиста аз хизмати 

сарбозї аз анљоми ин вазифа дар тўли солњои њокимияти њизби 

демократии халќ муљиби афзоиши неруњои худсар  гардид.  

Дар давраи рањбарї ва њокимияти Наљибуллоњ раванди нерусози 

худсар афзоиш ва таќвият ёфт ва ин афзоиш дар бархе вилоят њатто 

                                                           
1Ниг.: ХусравшоњїҲ.С.Адамитавсеаиањзобисиёсїдаркишвар[Матн] / Ҳ.С. Хусравшоҳӣ. -http://www. 

dailyafghanistan. Com /opinion_detail.php?post_id=127488.(санаи муроҷиат: 02. 09.2018). 
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тавозун миёни неруи муназзами давлатиро, ки шомили неруњои артиш ва 

пулис мешуданд, барњам зад. Ба ингуна мисол «Аз маљмўи 55000 неруи 

давлатї дар вилояти Њирот дар соли 1988 (1367) беш аз 30000 танро 

махалли ташкил медоданд. Аз ин назар вазъият дар ду соли баъд 

нигаронкунандатар буд, ки фирќаи 17 Њирот шомили 3400 неруи 

муназзам ва 140000 нерухои худсар буд ва дар њамин њол (дар фирќаи 21 

Шинданд дар муќобили њамин теъдоди нерухои махалли танњо 1645 

неруи муназзам њузур доштанд)».1 

Теъдоди  неруњои малиша дар бисёре аз вилоятњои дигар дар 

солњои њукумати Наљибуллоњ афзуда шуд. Дар вилояти Ќандањор ба 

ќавли як пажуњишгари инглисї «Ва ило Ќандањор дар иќдоми худ барои 

густариши нерухои худсар корро ба љое расонид, ки дигар барои артиш 

неру љазб намекард ва дар иваз барои касоне, ки ба хотири пайвастан ба 

шабењи низомиён аз худ тамоюл нишон медоданд, маблаѓи бист њазор 

афѓонї пул мепардохт. Худи президент Наљибуллоњ на фаќат барои 

љавонони ќабоил, ки вориди воњидњои мањалии дифоъи худї мешуданд,   

озоди аз хидмати сарбозиро пешнињод кард, (омодагї нишон дод, то 

онњоеро ки ќаблан ба ќувваи низомї љалб шуда буданд, низ озод 

бигзорад)».2 

Ангеза ва авомили мухталифи Наљибуллоњро дар маснади 

рањбарии њизб ва давлат ба сўи таќвияти шабењи низомиён ё неруњои 

худсар бурд. Раванди афзоиш ва таќвияти неруњои худсар дар дањаи 

њаштоди ќарни 20 ба даврони раёсати ў дар созмони истихбороти давлат 

ё «ХОД»   (амният) бармегашт.3 

Баъд аз суќути њукумати Толибон дар соли 2001 нишасти муњиме 

дар Бонни Олмон миёни тарафњои сиёсии Афѓонистон бо роњбарии 

Созмони Милали Муттањид баргузор гардид. Гурўњњо ва намояндагони 

                                                           
1Андешманд М.И. Хуросонзамин [Матн] / М.Т. Андешманд. - Густариши неруњои малиша ё неруҳои 

махаллӣ. http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=1376.(санаи муроҷиат: 21. 07.2017). 
2Дар ҳамон ҷо.  
3Ниг.: Наљибуллоњ. Сууд ва суқут дар њизби демократии халќ ва њокимияти њизб[Матн] / Наҷибуллоҳ. -

http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=1376 
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ањзоби сиёсї дар он нишаст бо мувофиќат бар маводи паймон, ки бар 

овардани сулњ ва эљоди давлати мардумсолор таъкид дошт, наќши 

муассир ва муњимеро дар овардани хукумати демократї бозї намуданд. 

Дар оѓоз, натичаи мувофиќатномаи Бонн, эљоди як давлати муваќќатї 

ба унвони оѓозин иќдом дар ростои як давлати фарогир буд, ки дар он 

ширкати њама тарафњои сиёсие, ки аз ќавмњои мухталиф дар кишвар 

намояндагї кунанд, тавофуќ шуда ва низ таъкид сурат гирифт, ки њузури 

занон дар арсањои мухталиф таъмин шавад. Пас, гуфта метавонем, ки 

наќши ањзоби сиёсї дар муваффаќияти нишасти Бонн хеле барљаста буд, 

зеро замоне наќши ањзоби сиёсии ќавмї дар осонсозии гузариш ба 

демократї метавонад бењтар фањмида шавад, ки мо табиат ва сохтори 

сиёсии иљтимої дар Афѓонистонро мадди назар бигирем. Тибќи гуфтаи 

Робушко ва Шепсли љавомеъи чандќавмї (мисли Афѓонистон) 

заминањои боварї барои амиксозии арзишњои демократї нестанд, 

бидуни шубха агар њамкории ањзоб дар марњалаи аввал намебуд, 

муваффаќияти чараёни мардумсолорї дар Афѓонистон зери савол ва 

ќарор мегирифт. Скотт Смит (Scott Smith) менависад: «Рамзкушоии 

низомињои хом (њамчун низомњои афѓонї) бисёр душвор аст, зеро 

њамнавоии зербинои суннатњои иљтимої, пайвандњои хонаводагї, 

вобастагињои молї, душманињои дерпо ва соири хурдбинињо хамчунон 

пўшида мемонад. Ва андешаи сиёсии  модерн наметавонад ба осонї дар 

онњо рахна кунад ва ё нињодњои сиёсии модерн ба онњо сару сомон 

дињад”. Дар зимни парокандагии сиёсї ва иљтимоии гирифташуда аз 

љангњои давомдори дохилї, сохтори ќабилаи бештар аз нисфи љомеаи 

Афѓонистон худ љанљолњои бузурге дар баробари гузариш ба сўи 

демократия ва таъмини сулњ ва субот дар кишвар мебошад. Бо вуљуди ин 

њама боз њам ањзоби сиёсии ќавмї бо намояндагї аз аќвоми мухталиф ва 

бо истифода аз нуфузашон бар ќабилањо ва нухбагони мањаллї дар 

муваффаќияти љараёни мардумсолорї ва иљро шудани маводи 

мувофиќатномаи Бонн кумаки шоёне намуданд. Њарчанд њузури сангини 
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ањзоби сиёсии ќавмї дар њукумат ва нињодњои сиёсї чараёни сиёсиро ба 

сўи шоистасолорї худ ба худ харакат медод, аммо тавоноии ин ањзоб 

барои якљосозии њимояти ќавмњо, ќабилањол, сарварони мањаллї ва 

таќвияти идораи муваќќат њаётї ва муњим ба њисоб меомад. Чунончи, 

нињоди демократияи миллї менависад: гурўњњое, ки ќабл ба унвони як 

созмони низомї фаъолият намуда буданд, сохторњои муназзами идорї, 

созмонї, иртиботї, шабакањои васеъ ва тавонманди иљтимоиро ба вуљуд 

оварда буданд, ки онњоро ќодир месохт, то аз давлати љадид њимояти 

умумї намуда ва манобеъро мудирият кунанд. Дар ин марњала нишон ва 

барљастаги ќавмии ањзоби сиёсї ва шабакаи сиёсї (њарчанд ѓайри 

димократия) онњоро ќодир сохт, то њимояти гурўњњои мазњабї ва 

ќавмиро нисбат ба љараёнњои  мардуммењвар ва бинои сулњ љалб намуда 

ва ин гурўњњоро ба сўи тањаввули тадриљї рањбарї намоянд. Агарчи 

наќши ањзоби сиёсии ќавмї дар овардани низоми љадид барљаста буд 

(низоме, ки бо сохтор демократї ва ба тавофуќи онњо ба вуљуд омада 

буд), вале ин низом ањзобро ќодир месохт то манобеъи ќудрат, сарват ва 

сиёсатро дар ихтиёри хеш ќарор дода, фазое барои шумулият ё рушди 

неруњои сиёсии тозаворид ва бахусус љавонон боќї нагузоранд.1 Бинобар 

ин, бозии дохилии ќудрат ба сурати шитобкарда бидуни диќќати лозим, 

ќавмї шуд ва дар љараён тавсеаи он дар даруни сохторњои сиёсї, 

бахшњои  манфї ба худ гирифт. Ин ањзоб тавонистанд бо дар даст 

гирифтани сарриштањои ќудрат ва сиёсат, навъ ва робитаи миёни ќавм 

ва ташаккули мушорикати сиёсиро таъриф намоянд. Рањбари яке аз 

ањзоби љавонон мигўяд, сиёсатварзидани ќавмї, ки тавассути рањбарони 

сиёсї иљро мешавад, бештар биноёфта бар барангехтани эњсосот буд, ки 

ба хушунат ва душманї миёни ќавмї доман мезад ва заминањои 

манфиатдорро барои рањбарони суннатї фароњам месохт, то битавонанд 

гурўњњои иљтимоиро дар баробари њам ќарор дињанд ва бо рўбарў 

сохтани онон ба њадафашон бирасанд. Сиёсат дар Афѓонистон њамвора 

                                                           
1Ниг.: Хушњол М. Мубориза бо истибдод[Матн] / М. Хушҳол. - Олмон: Эссен, 1381. С. 82. 
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асоси кавмї дошта, бисёре аз гурўњњои аќаллият ба сурати касди дур 

сохта шудан ва дар дохили њар гурўњи ќавмї, рањбарон шабакаи хоси 

худро эљод намуданд, ки имтиёзи љавонон барои анљом додани наќши 

муассири сиёсї ва иљтимої, ки фаротар аз як сарбози пиёдаи сиёсат буд, 

(ва љойгузинияшонро ба баљои рањбарон феъли)-ро шадидан коњиш 

медод.  

Хулоса ин ки њатто феълан, шомилсозии ањзоби сиёсї ба шеваи 

мављуд, худ мутаассифона, дар Афѓонистон мољароофарин буда ва 

заминаи њар гуна шаклгирии ањзоб бо наќши асосии љавононро 

ноњамвор месозад.1 Ва ин тавонро аз љавонон мегирад, ки аз тариќи ин 

ањзоб орзуњояшонро амалї кунанд ва нигаронињояшонро ба гўши њама 

бирасонанд. На танњо амалкарди нодурусти ањзоби сиёсие, ки сабаби 

ќавмисозии сиёсат шуд, балки дар пањлўи он тасири манфии дигаре њам 

дошт, ки он ќавмї шудани сиёсат дар миёни љавонон буд (дар ѓайри он 

љавонон метавонистанд бо як нуќтаи назар ва фањмиши тоза ва мисли 

худашон љавон, сиёсатварзиро холї аз њама тааллуќот бисозанд ва аз он 

танњо ба манфиъатњои миллии њамашумул кор бигиранд). Зеро, љавонон 

ба ин нукта воќифанд, ки тамоми манобеъ ва бахшњои давлатї бар асоси 

вобастагї ба ањзоби сиёсии ќавмї таќсим мешаванд ва мутаассифона, 

шароити њоким љавононро водор сохтааст, то худро бо яке аз гурўњњои 

сиёсии ќавмї якљо бисозанд ва пиндору рафторашон ќавмитар аз 

дигарон бошад. Зеро, онњо тамоми фурсатњои шуѓл дар давлат ва 

бахшњои  калидиро вобаста ба ин навъ вобастагии сиёсї, яъне ба яке аз 

ин ањзоб ќавмї мебинанд. Дар ин авохир таѓйироте њам дар сиёсати 

њизбї ва рушди рањбарони худмухтор рўнамо гардидааст. Чун сиёсати 

њизбї дар Афѓонистон дар натиљаи сиёсатњои расмї дар баробари ањзоб 

ва ислоњоти љадид дар ќонуни ањзоби сиёсї дучори дигарандешињо шуд: 

аввал ин ки раиси љумњур Њомид Карзай ёргирї аз миёни рањбарон ва 

шахсиятњои сиёсиро бар љалби њимояти ањзоби сиёсї муассир тарљењ дод, 

                                                           
1 Ниг.: Муњандисии нињодњои демократї дар Афѓонистон // Иттилооти рӯз. -www.etilaatroz.com/44261. 
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ки ин амр боиси тањаввулоте дар корбурди сиёсати њизбї дар 

Афѓонистон шуд, ки дар натиља ин сиёсати Карзай аз як тараф ба 

људосозињо дар дохили ањзоби сиёсї анчомид, ки шахсиятњои 

таъсиргузори ањзоб ба унвони сиёсатмадорони мустаќил ба миён 

омаданд ва ањзоб дар њаќиќат ба сўи шахсгарои ронда шуданд. Аз ин рў, 

сарони аслии ањзоби сиёсие, ки аз такягоњи њимоятии вижа ва низ аз 

андўхтањои лозим барои кумаки молии тарафњои  сиёсии кўчак дар 

миёни худ бархурдор буданд, истиќлоли амал ёфтанд ва ин гурўњњои  

кучак људо аз њизб ба гуфтугўи рўбарў бо њукумат пардохтанд. Њангоме, 

ки аъзои аслии ањзоб дигар натавонистанд аз љангсолорон ва 

њаводорони мањаллии худ пуштибонии молї кунанд, рањбарон дороии 

худро бо њизб тақсим накарданд, балки онро барои баланд бардоштани 

љойгоњи сиёсии худ хазина намуданд, њамчунин, сиёсати азхудкардани 

Карзай ва харидории шахси сиёсатмадор дар баробари додани вазифањо 

ва имконоти њукуматї, нишонањои  узвият ё њимояти њизбї дар миёни 

тўдањоро низ дигаргун кард. 

 Вобастагони пешини бархе ањзоб, ки рўзгоре бо ангезањои аќидавї 

аъзои њизб шуда буданд, акнун барои дарёфти подоши хидмат ё самти 

даcтгоњи њукумат ба шахсони сиёсатмадор рў оварданд. Дар натиља 

касби вобастагии њизб аз вафодории аќида љойи худро ба иродоти 

судхоњона супурд ва дигаргун шуд. Сиёсатмадорони худком бо њимояти 

ќавии тўдањо ва истифода аз манобеъи давлати тавоно сохта шуданд, ки 

ин таѓйири амик дар узвият ва њимоят, сарони калидии ањзоб ва 

сиёсатмадорони худкомро барангехт, то дар наќши бозигарони бузург ва 

нав дароянд ва бар сањнаи сиёсии Афѓонистон ба шакли дигаре ќадам 

гузошта ва аз гурўњњои  аслии сиёсї људо шаванд. Таѓйир ва њаводории 

њизб аз вафодории аќида ба иродати судхоњона табъан заминањои 

бењтареро барои љалби њимояти омма бо истифода аз манобеъи давлатї 

фароњам овард, ки бештар дар ихтиёр ва инњисори нухбагон ва 

рањбарони суннатї буд. Њамчунин, ин раванди фардгарої боиси ба 
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њошия ронда шудани фаъолони сиёсии љавонон дар кишвар гардид ва 

монеъ аз он шуд, то љавонон битавонанд бо таќвияти њузури сиёсиашон 

дар сохторњои сиёсї ва асосии давлат наќши муассир ва бештаре бози 

кунанд. 

Баъд аз конфиренсияи Бонн раванди ташкили ањзоби сиёсии нав 

оѓоз гардид. Рањбарони ањзоби сиёсї ќабули қонун дар бораи ањзоби 

сиёсї ва қонуни асосии навро интизор нашуда, ба кори сохтмони ањзоб 

пардохтанд ва иддао доштанд, ки дар мамлакат то ќабули қонуни асосии 

нав, қонуни соли 1964 амал мекунад, ки он ташкили ањзоби сиёсиро 

иљозат медињад. 

18 октябри соли 2003 дар «Љаридаи расмї»   Ќонуни ањзоби сиёсї, 

ки аз тарафи Раиси давлати интиќолии Афѓонистон Њ. Карзай ба имзо 

расида буд, ба нашр расид. Дар моддаи аввали он гуфта шудааст: «Ин 

ќонун дар рўшании њукми моддаи 32 қонуни асосии соли 1343 њ.ш. (1964) 

ба манзури тавзењи тарзи таъсис, нањваи фаъолият, њуќуќ, иљоботњо ва 

инњилоли ањзоби сиёсї дар Афѓонистон вазъ гардида аст».1 

Дар қонуни асосии мамлакат, ки дар ибтидои соли 2004 ќабул 

гардид, низ ба масъалаи фаъолияти ањзоб таваљљуњи махсус зоњир 

шудааст ва дар моддаи 35 зикр гардидааст, ки «атбоъи Афѓонистон њаќ 

доранд ба манзури таъмини маќсадњои моддї ва маънавї мутобиќ ба 

ањкоми ќонун љамъиятњо таъсис намоянд. Атбоъи Афѓонистон њаќ 

доранд мутобиќ ба ањкоми ќонун ањзоби сиёсї ташкил дињанд. Аммо 

таъсис ва фаъолияти њизб бар мабнои ќавмият, самт, забон ва мазњаб 

ичозат надорад».2 

Баъд аз нашри қонуни ањзоби сиёсї ва ќабули қонуни асосии 

Афѓонистон раванди ташкил ва сабти ањзоби сиёсї суръати бештар касб 

намуд. Масалан, агар дар ибтидои моњи марти соли 2004 фаќат 2 њизби 

сиёсї дар Вазорати адлияи Љумњурии исломии Афѓонистон сабти ном 

                                                           
1Ќонуни ањзоби сиёсї. Ҷаридаи расмї 2003.18.10. http://www.moj.gov.af/fa/page/1795 
2 Ќонуни асосии тавшешудаи Афѓонистон// Ростӣ, 2004. № 2. С.50. 
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гардида бошанд, дар июни соли 2005 шумораи ањзоби сабти номшуда ба 

бештар аз 80 расид. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки дар солњои аввал њукумат ба 

гурўњњои сиёсие, ки дар барномаашон ба арзишњои демократии Ѓарб 

такя мекарданд, таваљљухи махсус дошт ва фаъолияти онњоро ташвиќ 

мекард, то њар чї бештар ањзоби ба истилоњ «демократї»  дар сањнаи 

сиёсї пайдо шавад.Тасодуфї нест, ки аввалин шуда ањзобе бо номњои 

«Њизби љумњурихоњони Афѓонистон»  - рањбараш Сибѓатулло Санљар, 

«Тањрики вањдати миллии Афѓонистон» - рањбараш Султон Мањмуди 

Ѓозї, «Хизби истиќлоли Афѓонистон» (Ѓулом Форуќи Ниљробї), «Хизби 

њамбастагии љавонони Афѓонистон» (Муњаммад Љамил Карзай) ва ѓайра 

сабти ном гардиданд. Аммо воќеањои баъдї нишон хоњанд дод, то кадом 

сатњ арзишњои ѓарбї бо љомеаи Афѓонистон созгор хоњанд буд. 

Новобаста аз мављудияти теъдоди зиёди ањзоби сиёсї аксари ин ањзоб 

навташкиланд ва нуфузи зиёде дар љомеа надоранд. Бар замми он, дар 

интихоботњои гузаштаи раёсати љумњурї ва парламентї наќши ин ањзоб 

хеле заъиф ба назар мерасид.  

Дар њамин њол, пас аз сарнагун кардани «Толибон» таѓйироти 

назаррас дар тавозуни неруњои сиёсї дар Афѓонистон ба мушоњида 

расид, ки, албатта, таъсири бевосита ба фаъолияти њизбњои сиёсї ва 

сохтори њизб расонид.  

Соли 2004 баъди ќабули Ќонуни асосї ва ќонуни њизбњои сиёсї, 

раванди ташаккул ва баќайдгирии њизбњои сиёсї ба таври назаррас 

коњиш ёфт. Дар айни замон беш аз 100 њизб мављуданд. 

Тарафњо доимо кўшиш мекунанд, ки муттањид шаванд. Дар бањори 

соли 2007 рањбарони парлумони мухолифин, ки бо онњо бархе аз аъзои 

собиќи Њизби демократии халќии Афѓонистон њамроњ шуданд ва таъсис 

додани блоки нави сиёсии «Љабњаи миллї»-ро эълон намуданд. Дар 

њайати нав «Љамъияти исломии Афѓонистон»   (ЉИА) бо роњбарии собиќ 

президент Бурњониддин Раббонї ворид шуданд. «Љунбиши миллї»   
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ноиби президент Зиё Maсъуд, «Афѓонистони нав» Раиси Маљлиси миллї, 

Юнус Ќонунї, «Љунбиши миллии исломии Афѓонистон (ЉМИА) бо 

роњбарии генерал Абдуррашид Дустум. Илова бар ин, дар њайати љабња 

вазири энергетика ва захирањои об Муњаммад Исмоилхон ворид гардид. 

Роњбари дигари пешини ин љабња Мустафо Ќозимї буд, ки моњи ноябри 

соли 2007 кушта шуд.  

Яке аз њизбњои сиёсии бузургтарин ва бонуфузтарин, ки ба њайати 

нав шомил шуд, ин њизби «Љамъияти исломии Афѓонистон» (ЉИА) 

мебошад, ки он аз нахустин созмони сиёсии исломї охири солњои 1950 ва 

ибтидои солњои 1960 сарчашма мегирад.  

Соли 1992 аз љониби муљоњидон Кобул фатњ гардид, вале онњо 

натавонистанд онро байни худ таќсим кунанд. Нињоят то охири 

тобистони соли 1992 кишвар ба якчанд ќисм таќсим карда шуд. Сабаб 

дар он буд, ки: 

- дар он лањза роњбари (пешвои) миллї вуљуд надошт, ки аксари 

ањолї ўро љонибдорї намояд. (паштунњо низ, њамчун ќисми зиёди ањолї, 

аз як миллат иборат набуданд). 

- ба вуљуд омадани пешвоёни зиёди сиёсї дар арсаи сиёсат, ки 

бештар љонибдори манфиатњои худ дар дохили кишвар буданд, на 

муњофизи саросари кишвар. 

- манфиатњои кишварњои њамсоя дар таќсимоти кишвар. Вазъияти 

махсус дар Афѓонистон ин буд, ки ваќте Маскав ва Вашингтон 

Афѓонистонро ба њоли худ гузошта буд ва яке аз мухолифони тарафи 

афѓон (низоми Наљибуллоњ) шикаст ёфт, буњрони мазкур аз байн нарафт, 

балки бо ќувваи нав тањаввул кард. Тањлилњои минбаъда нишон дод, ки 

вазъият дар ин кишвар аз зери назорати ИМА ва Русия берун рафтааст 

ва ба он бештар аз љониби минтаќањои кишварњои њамсоя, асосан 

Покистон ва Эрон расонида мешавад. 

Пошхўрии кишвар як навъ ихтилоф байни љонибњои манфиатдор,  

аммо ин ихтилоф кўтоњмуддат буд. Аз љониби дигар интизории 
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интиќоли гази Туркманистон ба назар мерасид. Барои ин, иттињоди 

Афѓонистон зарур буд. Њамзамон, љунбиши Толибон дар марњалаи 

сиёсии кишвар ба вуљуд омад. 

Таъсисдињандањои љунбиши «Толибон» гумон доштанд, ки ин 

ќувва метавонад дар барќарорсозї ва тартиботи Афѓонистон сањми 

бузург дошта метавонад ва дар барќарор намудани бартарияти 

анъанавии паштунњо дар њаёти иљтимоию сиёсии кишвар њисса гузорад.  

Толибон, бо кўмаки беруна, наметавонад Афѓонистонро муттањид 

созад, зарур аст, ки ба ќуввањои дохилї эътимод дошта, корти бозии 

Паштун (миллати Паштун) ба миён оваранд ва аз он истифода кунанд. 

Соли 2000-ум, 90 дарсади њудуди кишвари Афѓонистон аз љониби 

љунбиши Толибон ѓасб гардид. Толибон ба фикри худашон гўё аќидаи 

«исломи пок»  - ро оварданд, вале дар давоми он боиси пайдо шудани як 

ќатор мушкилоти зерин низ гардиданд: 

- њудуди кишвар ба пойгоњи устувори терроризми байналмилалї 

табдил ёфт (ташкилоти Ал-Ќоида). 

- афзоиши истењсоли маводи мухаддир. 

- бадшавии вазъияти башардўстона дар кишвар. 

Гурўњи силоњбадастони Толибон пас аз суќути њукумати доктор 

Наљибуллоњ дар љараёни мубориза бо зўроварї барои ќудрат байни 

гурўњњо ба шарофати кўмаки молиявии кишварњои мухталиф (Иёлоти 

Муттањидаи Амрико, дастгирии Арабистони Саудї ва њамкории пурраи 

Покистон) ба сари ќудрат омад. 

Хеле зуд, ин гурўњи хурд, ки аз тарафи ИМА бештар бо силоњи 

замонавї таъмин мегардид, аз гурўњњои мухталифи муљоњидон ва 

толибони мадрасањои Покистон ба як ќувваи пуриќтидори низомї-сиёсї 

табдил ёфт.1 Акнун дар Афѓонистон дар пањлуи неруњои Толибон дањо 

неруњои харобкори дигар низ вуљуд доштанд.  

                                                           
1Политические и социально-экономические проблемы Афганистана в 1989–2013 гг.// 

https:// studexpo. ru/10900/istoriya/zaklyuchenie.(санаи муроҷиат: 02. 03.2019). 
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Ба тањримњои Созмони Милали Муттањид бар зидди њукумати 

Толибон нигоњ накарда, сафи исломгароёни тундрави хориљї дар 

Афѓонистон зиёд мешуд. Дар Афѓонистон људоихоњони чечен, 

ифротиёни исломї аз Бангладеш, Филиппин, Алљазоир, Кения, 

Покистон, Ўзбекистон, Тољикистон, Ќирѓизистон, Хитой ва дигар 

кишварњо паноњ бурда, дар урдугоњ ва пойгоњњои террористии «Ал-

Ќоида»  машќ мекарданд ва барои анљом додани амалиёти террористї 

дар мамлакатњои худ омодагї мегирифтанд.1 

Дар минтаќањои гуногуни Афѓонистон дањњо пойгоњ ва марказњои 

машќи террористони байналмилалї ташкил ёфта буданд. Бештар аз 20 

чунин пойгоњ дар Кобул ва атрофи он вуљуд дошт. Танњо дар хобгоњњои 

аскарии наздикии Ришхур тањти роњбарии Ќорї Сайфуллои Ахтар 

(њамсафи покистонии Усома бини Лодан) ва 100 нафар мураббиён беш аз 

1 њазор нафар љанганда машќ мекард. Дар худи маркази таълимии 

Ришхур дар њудуди 600 нафар ба омўзиши амалиёти террористї машѓул 

буданд. Дар пойгоњи дигаре дар Чоросиёб садњо араб, уйѓур ва 

филипинї таълим мегирифтанд. Дар маркази низомї дар наздикии 

Айнак (вилояти Лугар) мављудбуда арабњо шевањои амалиёти 

тахрибкорию террористиро меомўхтанд. Љангандањои Њаракати 

Исломии Ўзбекистон, тољикњо, чеченњо дар пойгоњњои Кобул ва Мазори 

Шариф таълим мегирифтанд.2 

Миќдори зиёди чунин таълимгоњњо дар вилоятњои Нангарњор, 

Ќандањор, Хуст, Пактиё, Њилманд, Лугар, Ќундуз, Балх, Њирот, Зобул, 

Љузљон, Урузгон, Ѓазнї, Вардак фаъолият менамуданд. Љунбиши 

«Толибон»  бо гурўњ ва ањзоби ифротии Покистон ва кишварњои дигари 

исломї робита ва њамкории наздик дошт. 

                                                           
1 Ниг.: Искандаров Ќ. Афѓонистон: толибон ва ташаккули марказњои террористї (Муфассалтар дар 

бораи марказњои террористї дар Афѓонистон) [Матн] / Қ. Искандаров. - Душанбе, 2003. 
2 Ниг.: Афганистан:процессы генезиса международного терроризма 2000-2001 гг.//Афганистан на 

переходном этапе (сентябрь 2001-июнь 2002г.).  М., 2002.  С. 21. 
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Моњи январи соли 2001 дар мадрасаи «Њоќония»-и Пешовар 

њамоиши ањзоби радикалии исломии Покистон «Љамоати уламои 

исломї», «Љамоати исломии Покистон», «Сипоњи сањоба», «Љамоати 

ањла-л-њадис», «Ал-ихвон», «Тањрики исломї», «Тањрики нифози 

шариат», «Њаракату-л-љињод», «Њаракату-л-муљоњиддин», «Љамиат ул-

муљоњиддин»  љињати пуштибонї аз «Толибон»  баргузор гардид. Дар он 

љаласа «Шурои њимоя аз љунбиши «Толибон»  ташкил гардид ва ќарор 

шуд, ки молњои амрикої дар Покистон бойкот шаванд. 

Њамон ваќт роњбарияти «Толибон» дар бораи ба љангандањои 

«Љамоати уламои исломї» додани пойгоњи калонтарини таълимии 

љангандањои «Спин Шаг» дар вилояти Пактиё ќарор ќабул кард. Дар 

назар буд, ки толибони мадориси Покистон баъди таълим гирифтан дар 

ин пойгоњ ба љабњаи шимол фиристода мешаванд. Ду пойгоњи дигар дар 

Хуст-пойгоњи «Холид ибни Валид»  ва «Муовия» дар ихтиёри љангљўёни 

созмони «Њаракату-л - ансор»- и Покистон гузошта шуда буд ва 

љангандањо баъди таълим гирифтан ба Кашмир, ба љанги зидди 

Њиндустон фиристода мешуданд. 

Ба ќавли муњаќќиќи рус М.Р. Арунова моњи августи соли 2000 дар 

шањри Музаффарободи Покистон маљлиси махфии љонибдорони Усома 

бини Лодан аз созмонњои «Ал-Ќоида»  ва гурўњњои тундрави покистонї 

«Њаракат ул – ансор», «Њизби исломї», «Њаракату-л- муљоњиддин», 

«Љамоати таблиѓ ва даъво», «Лашкари тайиба»  ва «Ал – Бадр»  бо 

иштироки рањбари «Њаракати исломии Ўзбекистон»  Тоњир Юлдошев ва 

намояндаи људоихоњони чечен баргузор гардид. Дар он љаласа дар бораи 

афзун намудани ёрии моддї ба ЊИУ ва ташкили «Ќароргоњи мусоидат 

ба ЊИУ» ќарор ќабул гардид. Дар ин љаласа ЊИУ ягона гурўњи 

мусаллање хонда шуд, ки метавонад муборизаи мусаллањонаро ба 

муќобили низомњои њоким дар Осиёи Марказї идома дињад.1 

                                                           
1Ниг.: Афганистан:процессы генезиса международного терроризма 2000-2001 гг. //Афганистан на 

переходном этапе (сентябрь 2001-июнь 2002г.).  С. 22. 
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Аз рўи баъзе маълумотњо баъд аз хароб кардани муљассамањои 

Буддо дар Бомиён шумораи довталабони хориљї дар Афѓонистон 10 

баробар афзуд. Мусаллам аст, ки Толибон ба ин пул ва неруи љанганда 

зарурат доштанд ва њамаи ин «интернатсионали террористї»  ба 

муќобили «Иттињоди шимол»  равона мешуд. 

Рањбари Толибон Мулло Муњаммад Умар соли 2001 њамаи 

гурўњњои хориљии Афѓонистонро ба Ќандањор даъват намуда, тайи 

љаласае хост фаъолияти онњоро танзим кунад. Баъд аз се рўзи бањсу 

мунозира љаласа ба чунин ќарор омад: 

«1. Роњбарии тамоми гурўњњои араб, ки дар Афѓонистон ќарор 

доранд, ба уњдаи Усома бини Лодан гузошта шавад. 

2. Ќорї Тоњирљон (Тоњир Юлдошев) роњбарии гурўњњои Осиёи 

Миёна, Туркистони Шарќї ва Чинро ба уњда дорад. 

3. Роњбарии тундравони Покистон, Кашмир, Бангладеш ва Бирма 

ба зиммаи Мавлоно Масъуд Азњар вогузор гардад. 

4. Фармондењии низомии тамоми муљоњиддини хориљиро дар 

Афѓонистон Љумъабой Намангонї ба уњда њоњад дошт».1 

Њамин тавр, Толибон на танњо террористи раќами 1 Усома бини 

Лоданро ба Амрико намедоданд, балки аз пайи афзоиши неруњои хориљї 

ва танзими фаъолияти онњо дар Афѓонистон буданд. 

Њамзамон, Толибон ба сиёсатњои бисёр сахтгиронаи худ дар умури 

иљтимої идома медоданд. Мисли пештара занон аз њуќуки кор берун аз 

манзил ва духтарон аз њаќќи тањсил мањрум буданд. Ин дар њоле буд, ки 

рањбарони љунбиши Толибон инро амри муваќќатї мехонданд. Азбаски 

дар мактабњои писарона њам аксари муаллимон занњо буданд, аз сабаби 

хонанишин шудани онњо ќисми зиёди мактабњои писарона низ баста 

шуданд. Дар маљмўъ дар низоми Толибон занон ќариб, ки зиндонии 

хона буданд, онњо бидуни њамроњии мањрами худ аз хона баромада 

наметавонистанд. Ба зан њамчун ба мол муносибат мешуд, ки ин аз 

                                                           
1 Мужда В. Афѓонистон ва панљ соли султаиТолибон[Матн] / В. Мужда. - Пешовар, 2002.   С. 50. 
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бењуќуќии пурраи занон далолат мекард. Масалан, маљаллаи «Паёми 

зан»  навишта буд, ки Толибон  ќонунеро ќабул карда буданд, ки агар 

саги касе фардеро бигазад, соњиби саг бояд маблаѓи сесад лак (1 лак 

баробар аст ба 100 њазор; 300 лак, яъне 30 миллион) афѓонї ва як духтар 

ба њамон фарде, ки ўро саг газидааст, бидињад». 

Идораи «Амр ба маъруф ва нањйи аз мункар»  ба як идораи 

пурнуфузе мубаддал шуда буд, ки њатто худи Толибон аз он 

метарсиданд. Ин идора фаќат ба рањбари Толибон  - Мулло Умар итоат 

мекард. Аъзои он ба шаллоќњои чармї ва симњои ѓафси барќ мусаллањ 

буданд ва ба сари њар чизе ва њар касе, ки ба назарашон ѓайриисломї 

менамуд, мезаданд. 

Толибон  тамоми љашнњои миллї, аз љумла Иди Наврўзро манъ 

карданд. 18 марти соли 2000 радиои Толибон  эълон кард, ки маросими 

соли нав хилофи шариати исломї аст ва набояд таљлил гардад. 21 март 

политсияи Толибон  бо зўру хушунат ба таљлили Наврўз дар шањрњои 

Кобул ва Мазори Шариф мамониат намуд. 

Ба идомаи сиёсатњои зидди фарњанги миллии Афѓонистон онњо 

осори осорхонаи Кобулро, ки гаронбањотарин осори бостонии кишвар 

буд, талаю торољ ва аз байн бурданд. 

21 декабри соли 2000 Шурои амнияти Созмони Милали Муттањид 

ќатъномае ќабул карда, муљозоти бештареро ба Толибон раво дид. Аммо 

26 феврали соли 2001 радиои Толибон  фатвои Мулло Умарро дар бораи 

нобуд сохтани муљассамањои Буддо дар Бомиён, ки ифтихори таърихию 

фарњангии афѓонистониён буданд, пахш кард. 

 Ба аќидаи муњаќќиќи афѓонистонї Соњибназар Муродї «тарњи 

ваљоњати динии онњо бо номи бут масъалае фаќат ба хотири гумроњ 

кардани љомеаи мусалмонон буд, то љомеаи милалро водор созанд, ки аз 
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тањримњои сиёсии худ алайњи «Толибон»  даст бардоранд…ва ба низоми 

онњо машруъияти байналмилалї дода шавад».1 

Љомеаи байналмилалї ин иќдоми «Толибон»  - ро мањкум намуда, 

онро љиноят бар зидди мероси љањонии башарият донист ва талаб кард, 

ки аз ин љиноят худдорї кунанд. Аммо Мулло Умар дар љавоб ба ин 

талабњои љомеаи љањонї ба радиои «Шариат»-и Толибон гуфта буд: 

«Ман ба таълими ислом амал мекунам ва аз њељ чизе њарос надорам. 

Вазифаи ман иљрои дастури ислом аст. Шикастани муљассама фармони 

ислом аст».2 

Њамин тавр, Толибон ба њама даъват ва таќозои ањли башар, 

махсусан бутпарастони дунё, дар бораи хароб накардани муљассамањо 

љавоби манфї дода, 9-11 марти соли 2001 он ёдгорињои гаронбањоро аз 

байн бурданд. Ин њодиса љомеаи љањониро якбора такон дод. Бисёр аз 

кишварњо, ки љанги Афѓонистонро масъалаи дохилї мехонданд, ба хубї 

моњият ва хатари Толибонро дарк карданд. 

Толибон Афѓонистонро на танњо ба маркази тарбияи террористони 

байналмилалї, балки ба майдони асосии кишт, истењсол ва ќочоќи 

маводи мухаддир табдил дода буданд. Љомеаи байналмилалиро афзоиши 

кишти тарёк дар Афѓонистон низ нигарон сохта буд. Бо вуљуди изњороти 

Толибон дар бораи манъ кардани кишти тарёк, дењќонон озодона ба 

кишти он машѓул буданд. Њукумати «Толибон»  аз њосили тарёк 20% 

андоз мегирифт, ки ба ќавли исломшиносон аз меъёри закоти исломї 

хеле зиёд буд. Дар ибтидо аз њисоби андоз аз њосили маводи мухаддир 

фоидаи Толибон 20 млн. долларро ташкил мекард, дар соли 1998 бошад, 

ин раќам ба 3 млрд. доллар расид.3 Ин пул, аз љумла барои хариди 

силоњу муњимоти љангї сарф мешуд. 

                                                           
1 Муродї С. Ањмадшоњ Масъуд ва тањаввулоти дањаи њаштод дар Афѓонистон[Матн] / С. Муродӣ. -. 

Кобул: Бунёди Шањид Масъуд, 1385 (2006). С.289. 
2 Искандаров Ќ. Афѓонистон: Толибон ва ташаккули марказњои террористї[Матн] / Қ. Искандаров. - 

Душанбе: Ирфон, 2003. С.68. 
3Ниг.: Рашид А. Толибон, ислом, нафт ва бозии бузурги љадид[Матн] / А. Рашид. Тењрон, 2000. С.395. 
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Сахтгирињои Толибон, наќзи њуќуќи башар, махсусан њуќуќи 

занон, хароб кардани ёдгорињои таърихию фарњангї, наслкушї ва 

сиёсати «замини сухта», дигар аъмоли зишти Толибон њамзамон бо 

шиддат гирифтани нуфузи гурўњњои ифротї ва террористии хориљї дар 

Афѓонистон амалї мешуд. 

Љомеаи байналмилалї - Созмони Милали Муттањид, Созмони 

Конфронси Исломї ва  анљуману созмонњои дигари байналмилалї аз 

рањбарияти Толибон  даъват ба амал овард, ки барои њалли масъалаи 

Афѓонистон ва ташкили давлати фарогир бо Давлати Исломии 

Афѓонистон сари мизи гуфтушунид бишинанд, вале Толибон ин 

дархостро ё рад мекарданд ва ё шартњое мегузоштанд, ки њељ ќобили 

ќабули љониби дигар набуд. 

Бинобар ин љомеаи байналмилалї маљбур гардид, то алайњи 

Толибон  чорањои зарурї андешад. 

15 октябри соли 1999 Шурои амнияти СММ ќатъномаи 1267-ро 

ќабул кард, ки дар он аз Толибон даъват мешуд то Усома бини Лоданро 

таслим дињанд. Дар асоси ин ќатънома ба муќобили онњо тањримњои 

байналмилалї пешбинї мешуд. Парвози њавопаймоњои ширкати њавоии 

«Ориёно»  ба хориљи кишвар манъ шуд ва њисобњои бонкии Толибон  

дар бонкњои хориљї баста гардид. Аммо ин даъвату тањримњоро 

Толибон рад карданд. Бинобар он, 19 декабри соли 2000-ум Шурои 

амнияти СММ ќатъномаи 1333-ро ќабул карда, ба муќобили Толибон  

тањрими низомї муайян кард. 

Ин маънои онро дошт, ки њамаи мамлакатњо уњдадоранд, то ба 

Толибон  фурўхтани яроќ ва дигар воситањои љангиро манъ кунанд, ба 

онњо машвараю маслињат дар робита ба умури низомї нарасонанд. 

Манбаъњои молии Усома бини Лодан дар банкњои хориљї боздошта 

шуданд. Бо маќсади мубориза ба муќобили маводи мухаддир ва роњ 

надодани сармоягузории терроризм аз њисоби пули аз маводи мухаддир 

ба даст омада ба Толибон расонидани маводи химиявї мамнўъ эълон 
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гардид. Мувофиќи Ќатъномаи 1333 Шурои амнияти СММ, њамчунон 

парвози њавопаймоњои хориљї аз њудуди Афѓонистон, ба ѓайр аз 

њавопаймоњое, ки аз тарафи Кумитаи муљозоти СММ иљозат дода 

шудаанд, манъ гардид. 

Имрўз њам бо дубора фаъол шудани Толибон гурўњ њои  дигари 

террористї дар ин кишвар озодона амал мекунанд. Дар пањлўи 

терорристони ДОИШ таќрибан 20 гурўњњои дигари террористї вуљуд 

доранд. Инњо иборат њастанд, аз: «Лашкар-ут-тайиба» (яке аз 

ташкилотњои бузургтарин дар Осиёи Љанубї), «Љамоати исломї»   

(Њизби сиёсии исломї дар Покистон), «Њаракати исломии Туркистони 

Шарќї», «Ал-Ќоида», «Љамоати Ансоруллоњ» (ташкилоти экстремистии 

Тољикистон) ва «Њизб-ут-тањрир» (гурўњи террористии Ӯзбекистон), 

инчунин дигар гурўњњои Осиёи Љанубї ва Покистон, ки наќши 

ибтидоиро дар вайрон кардани амнияти минтаќа бозї мекунанд.1 

Зербоби дуюми боби дуюмро ҷамъбаст намуда, масъалаҳои асосии 

онро чунин тарҳрезӣ намудан меарзад: 

- ба нақши неруњо ва аҳзоби сиёсї дар мољароњои сиёсї 

Афғонистон таваччуҳи хоса мебояд. Дар Афѓонистон беш 100 њизби 

сиёсї дар пањлуи неруњои зиёди дигар вуљуд дорад. Мутаассифона ин 

аҳзоб дар гузаштањо сабаби мољароњои сиёсї шудаанд. Ва имрўз, ки 

фаъолияти онњо қонунманд шудааст дар берун рафти аз ин мољароњо 

кори зиёде анљом дода наметавонанд. Бо вуљуди ин ки аҳзоби сиёсї 

бахше аз љомеаи имрўза бањисоб омада ва дар қозоњои муњими кишвари 

дар қазои муњими кишварї нақш доранд, вале бадбахтона дар 

Афѓонистон чун њукумати марказї ва қавмгаро мебошад ба азоб чандон 

фурсат дода намешавад; 

                                                           
1Ниг.: Афганистан: «Мы в окружении террористических организаций» https://news-
front.info/2018/02/15/ afganistan-my-v-okruzhenii-terroristicheskih-organizatsij.(санаи муроҷиат: 23. 
07.2017). 
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- гарчи қонуни асосии 2004 моддаи 35 ба нақши азоб такид дорад ва 

қонуни ташкил ва фаъолияти азоб дар  Афѓонистон ҳамчун кишвари 

суннатї ва қавмист то њол ин аҳзоб љойгоњи худро дар Афѓонистон 

пайдо накардааст; 

- дар канори ин аҳзоб неруњои шабењи низоми то њанўз вуљуд 

доранд, ки дар даврони њизби комунист аввалинбор эљод гардид ва яке 

аз неруњое буд, ки сабаби мушкилоти зиёде гардидаанд. Ин раванд то 

хатми њукумати Наљибуллоњ идома дошт ва њатто тавозун миёни 

неруњои низомии кишвар ва ин неруњо барњам хўрда буд ва инњо бо 

тавоноии зиёдтар вуљуд доштанд.Дар канори инњо дар Афѓонистон 

шўришиён ва терористоне вуљуд доранд, ки аз дохил ва аз хориљи 

кишвар субот ва амниятро барњам мезананд ва инњо ба дањњо гурўњ 

мерасанд, мисли алқоида, ДОИШ, љунбиши туркистони шарқї аз 

кишварњои минтақа. Љунбиши Ансориллоњ, љайши Муњаммад, љамоати 

исломи, шабакаи њаққони ва ғайра аз Покистон ва чандин гурўњи 

шўриши дохили Афѓонистон мисли љунбиши толибон ва боқимондаи 

њизби исломї ва амсоли инњо вуљуд доранд, ки боиси ин мољароњо дар 

Афѓонистон шуданд. 

 

2.3. Кӯшишҳо барои дарёфти роҳу воситаҳои танзим ва ҳалли 

моҷарои сиёсии Афғонистон 

 

Дар кишвари Афѓонистон њамзамон бо оѓози њазораи севвум 

мудохилањо бо чењраи тоза сурат гирифт, ки аз он ба унвони истеъмор бо 

шеваи љадид ёд мешавад, ки муттассифона, то њанўз њам идома дорад. 

Ин истеъмори Иёлоти Муттањидаи Амрико буд, ки зери унвони 

Эътилофи байналмилалї бо чењраи љадид мудохиларо дар Афѓонистон 

дар соли 2001 оѓоз намуд. ИМА барои фиреби афкори умумї, 

терроризми љањониро бањона ќарор дод, ки гўё ќаламрави Афѓонистон 
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бистаре барои парвариши терроризми байналмилалї мебошад1 ва аз он 

љо њамлаи 11 сентябри 2001 тавассути Усома бини Лодан тарроњї шуда 

буд, ки дар натиља бо фурў рехтани Маркази тиљорати љањонї дар Ню-

Йорк анљомид. Ин дар њоле буд, ки ИМА ќабл аз соли 2001 

Афѓонистонро комилан ба фаромўшї супорида ва тарљењ медод, ки 

Афѓонистон тавассути Толибон идора шавад на њукумати муљоњидин бо 

роњбарии Бурњониддини Раббонї. Зеро, таърих гувоњ аст, замоне, ки 

њукумати муљоњидин бо роњбарии Бурњониддини Раббонї дар Кобул 

баъд аз суќути њукумати Наљибуллоњ (охирин раиси љумњури 

коммунистї дар Афѓонистон) шакл гирифт, аз њамон ваќт Амрико 

душмании нињонии худро дар њаќиќат оѓоз намуда, бо баста намудани 

дарвозаи сафорати худ ин душманиро ба исбот расонид ва 

Афѓонистонро тарк намуд. Ин худ нишонгари он буд, ки бо вуљуди 

њамкории Амрико ба муљоњиддин дар љараёни љанг бо коммунистон, ки 

роњбарии онро ИЉШС ба уњда дошт, Амрико бо муљоњиддин фаќат ба 

хотири ба даст овардани њадафи худ, ки њамоно шикасти ИЉШС дар 

Афѓонистон буд, њамкорї мекард. Дар ѓайри он Амрико њељ нияти неке 

дар кумак кардан ба муљоњидин надошт (чун баъдњо маълум шуд, ки бо 

омадани Толибон баъд аз њукумати муљоњидин Амрико тавассути 

њукумати Покистон толибонро дар ин пирўзї алайњи муљоњидин кумак 

мерасонидааст).2 

Иёлоти Муттањидаи Америко ба унвони яке аз ду ќутби љањонї аз 

гузаштањои дур хаёли тасарруфи Афѓонистонро дар сар мепарварид, 

вале заминаи он барояш муяссар набуд, чун умдатарин монеаи амали 

шудани ин орзўи Амрико мављудияти Русия ва њампаймононаш ба 

унвони ќутби дуввумї дар наздикии Афѓонистон буд. Махсусан, дар 

нимаи дуввуми ќарни бистум, ки амалан ин њадафи Амрико тавассути 

                                                           
1Ниг.: Абдураззоќ Н. Афѓонистон ќурбонгоњи сиёсат[Матн] / Н. Абдураззоқ. - Лоњур, 2010. С.168. 
2Ниг.: Ахбор, гузориш ва рӯйдодњои Афѓонистон ва љањон. Машъал. www. archive. 

mashal.org/content.php7c=pa.(санаи муроҷиат: 23. 07.2017). 
 

http://www.archive/
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русњо заиф сохта мешуд, чун муњрањои тарафдорони рус дар дохили 

низоми Афѓонистон (чї дар даврони шоњ ва њамчунон баъд аз он дар 

низоми љумњурї) вуљуд доштанд ва ба Амрико иљозати фаъолият 

намедоданд. Агар ба таърихи гузаштаи Афѓонистон назар намоем, 

фаъолияти Амрико дар даврони њукумати Зоњиршоњ танњо бо як 

барнома дар љануби Афѓонистон мањдуд мешуд. Ва бештар аз ин ба 

Амрико иљозат дода намешуд, ки дар ин кишвар фаъолият дошта бошад, 

бинобар ин Амрико дар интизори фурсат буд, ки наќши худро дар ин 

кишвар густариш дињад то ин, ки масъалаи њамлаи Шӯравї дар 

Афѓонистон пеш омад ва ба таъќиби он дар асари муќовимати мардуми 

ин кишвар русњо тан ба шикаст доданд ва њукумати муљоњидин ба 

пирўзї расид, мутаассифона, ин пирўзї дер давом накард ва љангњои 

дохилї шуруъ гардиданд. 

Њанўз љангњои дохилї дар Афѓонистон поён наёфта буданд, вале 

тарафњои љанг тайи чанд соли даргирии башиддат заъиф шуда буданд ва 

Афѓонистон вазъияти риќќатборе дошт ва шањри Кобул таќрибан ба 

вайронае табдил шуда буд. Пас, ин вазъият њамон фурсате буд, ки 

Амрико дар интизораш буд, айнан дар њамин њолат тарњи толибсозиро 

дар машварат бо дўсти деринааш Бритониё рўи даст гирифта ва ин 

тарњро бо кумаки молии Арабистони Саудї ва мудирияти мустаќими 

Покистон ба иљро гузошт. Ин бозї, ки тањти пўшиши Толибон ба роњ 

андохта шуда буд, хатарноктар аз гузаштањо буд (чун аз эътиќодоти 

мардуми Афѓонистон, ки башиддат мазњабианд, зери номи Толибон (ки 

номи неке дар байни мусалмонон мебошад) суйистифода сурат гирифта 

буд. Чун Амрико ин бор тавонист бо ба рўи сањна овардани гурўњи 

Толибон, ки бештар аз ќавми паштун буданд, ќисми зиёди хоки 

Афѓонистонро ишѓол намояд. Њамчунин, бо ин амали барќосои Толибон 

як тарафи даргир дар љанги дохилї, ки Гулбиддин Њикматёр онро 

рањбарї мекард (ки худ як паштун буд), тамоми манотиќ ва неруи худро 

ба нафъи Толибон аз даст дод. Ба ин васила Толибон ба дарвозањои 
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Кобул расиданд ва дере нагузашта, ба љангњои шадид бо њукумати устод 

Раббонї дар Кобул пардохтанд ва дар натиља пойтахти Афѓонистон дар 

соли 1996 ба дасти гурўњи Толибон, ки манфиатњои Амрико дар аќибаш 

ќарор дошт, суќут кард. Толибон њукумати худхондаи худро ба роњбарии 

мулло Муњаммад Умар дар Кобул эълом намуданд ва ба таъќиби он 

пешравии худро ба тарафи шимоли Афѓонистон, ки аксари аќвоми 

ѓайрипаштун дар он сукунат доранд, идома доданд. Ин пешравии 

Толибон бо муќовамати сахти эътилофи шимол ба роњбарии Ањмадшоњи 

Масъуд мувољењ шуда, љанги хунине байни тарафайн дар шимол оѓоз 

шуд ва ин љанг чањор соли тамом ба дарозо кашид, то ин ки Ањмадшоњи 

Масъуд тавассути ду марди арабтабор, ки худро хабарнигор муаррифї 

карда буданд, ба шањодат расид.  

Гуфта метавонем, ки ин шароити ба вуљудомада дар набуди 

Масъуд буњронитарин вазъияте буд, ки то он замон эътилофи шимол ба 

он мувољењ шуда буданд. Зеро Толибон роњбари љабњаи мухолифро 

кушта буданд ва дигар роњбаре, ки ин љабњаро роњбарї кунад, вуљуд 

надошт. Мардуми ин манотиќ њама маргро дар наздикии худ њис 

мекарданд ва фикр мекарданд, ки толибон онњоро сар хоњад бурид. Чун 

танњо ин манотиќ буд, ки дар панљ сол монеъи бачо шудани орзуњои 

толибон, ки фатњи тамоми Афѓонистон буд, шуда буданд ва дањо њазор 

толибро дар љанг кушта буданд. 1 

Дар бораи дурнамои таъсири омили кишварњои њамсоя бояд 

таъкид намуд, ки Афғонистон набояд сиёсати якљонибаи ғарбгарої ва 

њамсўи бо Ғарбро, њатто дар масоили амниятї, бидуни назардошти 

манофеи њамсояњо амалї намояд. Маълум аст, ки бо њар бањонае, ки 

набошад, ё бо бањонаи мубориза бо дањшатафганї ва ё чизе дигар 

кишварњои минтақаї манфиатдори њузури доимии пойгоњњои амрикої 

дар Афғонистон нестанд. Дар њоле ки њамкорї бо кишварњои њамсоя 

                                                           
1Ниг.: НигоњебаравобитиПокистонваАмрикобомењвариятиАфѓонистон // http://afghanistan. shafaqna. 
com .(санаи муроҷиат: 15. 07.2018).  

http://afghanistan/
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барои Афғонистон ањаммияти њайётї дорад,  Афғонистон њам ба њайси 

кишвари транзитї барои њама кишварњои њамсоя аз ањаммияти хосе 

бархурдор аст. Сохтмони лўлањо ва хатњои интиқоли энергия аз Осиёи 

Миёна ба Осиёи Љанубї ва Осиёи Шарқї вобастагии кишварњои Осиёи 

Марказї, Покистон, Чинро зиёд хоњад кард ва табъан талоши ин 

кишварњоро барои таъмини амният ва субот дар Афғонистон афзоиш 

хоњад дод. 

Ба аќидаи олимони тољик дар сатњи миллї чанд тадбир хеле зарурї 

ба назар мерасад:  

- нақши њимоятии СММ аз иљрои мувофиқатномањои конфронси 

Бонн, созишномаи байни ду тими интихоботї (А.Ғанї ва А.Абдулло) ва 

дигар мувофиқатномањо бояд афзоиш пайдо кунад; 

- фазои муносиби сиёсї барои мушорикати мардум дар тағйири 

сарнавишти худ дар қолаби ањзоби сиёсї бояд таъмин шавад; 

-  њалли ихтилофоти қавмї, адолати иљтимої бояд таъмин шавад, 

зеро хатари терроризми этникї ё қавмї аз терроризми динї камтар нест1.  

Аз тарафи дигар, набуди Ањмадшоњи Масъуд сањифаи љадидеро 

дар таърихи Афѓонистон боз кард, чунки ў монеъи аслї дар сари роњи 

барномањои Амрико дар Афѓонистон буд, дигар вуљуд надошт. Ва аз 

тарафи дигар, бозии Амрико, ки зери номи Толибон ба роњ андохта шуд 

ба итмом расида буд, бинобар ин ваќти он буд, ки гурўњи Толибон бояд 

нобуд мешуданд. Зеро, онњо вазифаи худро анљом дода буданд ва 

заминаи њузури Амрико дар Афѓонистон тавассути эшон нисбат ба њар 

ваќти дигар бештар омода шуда буд. Аз он љое, ки террори Ањмадшоњи 

Масъуд бо њамлаи террористии 11 сентябри соли 2001 танњо 2 рўз фосила 

дошт, амрикоињо бо неруњои тањти роњбарии Ањмадшоњи Масъуд дар 

тамос шуда, дар машварат ба онњо Толибон ва Бини Лоданро масъули 

аслии ин ду ќазия донистанд ва ба њамин бањона тањти унвони Эътилофи 

                                                           
1Ниг.: Искандаров Қ., Давлатов Р., Абдуллоев Р. Афғонистони имрӯз: омилњои дохилї ва хориљии 

љангу сулњ[Матн] / Қ. Искандаров, Р. Давлатов, Р. Абдуллоев. - Душанбе: Дониш, 2018. - С. 102. 
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байналмилалї алайњи терроризм вориди Афѓонистон шуданд. Дар ин љо 

саволе ба миён меояд, ки њамлаи террористи ба Ню-Йорк дар асл чи тавр 

метавонад танњо бо фосилаи ду рўз аз марги Масъуд ба миён ояд? Оё 

Усома бини Лодан дар њамкорї бо Толибон тавони инро дошт, ки 

њамзамон ду њодисаи хеле муњимро ки якеи он ќатли Масъуд (роњбари 

мухолифини Толибон) ва њодисаи 11 сентябрро бо ин бузургї тарњ ва 

танзим бикунад.1 

Фикр намешавад, ки хељ аќли солиме инро бовар дошта бошад, ки 

ба љуз дассиса ва наќши Амрико дар ин ду Мавзуи фавќуллода муњим 

нодида гирифта шавад. Зеро, на Толибон ва на Бин Лодан аз уњдаи ин 

кор баромада наметавонистанд: аз як тараф чи тавр мешавад, ки 

заминаи омўзиш ва омодасозии чанд нафар сарнишин ва 

њамкоронашонро, ки бо њавопаймои худ дар њамла ба бурљи тиљорати 

љањонї мустаќим даст доштанро тарњрезї ва заминасозї кард. Дар њоле, 

ки Бин Лодан худ дар гўшае аз Афѓонистон дар њолати бади ќарор дошт 

ва маблаѓи (њазинаи) ин кор, ки як харољоти зиёд мехоњад, муњайё созад 

ва мулоќоти ин њамлакунандагонро бо худ ва ё ба афроди калидии худ 

њамвор намояд, то аз ин тариќ онњоро дар муќобили душманони ислом 

(бо андешаи Бин Лодан) ба ин њамла водор созад. Ва аз тарафи дигар 

касеро пайдо кунад, ки ду рўз ќабл аз њодисаи Ню-Йорк, он њам 

тобеъияти ягон кишвари аврупоиро дошта бошад, дар ќолаби 

хабарнигор ва бо як амали хеле печида ва забардастии хос омода шавад, 

дар минтаќаи душман дохил шуда ва амали террористиро ба љони 

роњбари мухолифин, ки уро мардумаш монанди нигини чашм муњофизат 

мекарданд, анљом дињад, чун ин њама гуфтањои боло комилан аљиб ба 

назар мерасанд. Ба њар сурат Амрико дар аввалин фурсати вуруд ба 

Афѓонистон ба суроѓи љабњаи Эътилофи шимол рафтанд ва аз эшон 

кумак хостанд, то дар дастгир кардани Бин Лодан ва сарнагунии 

њукумати Толибон, ки аз Бини Лодан сахт њимоят мекарданд, ба онњо 

                                                           
1 Ниг.: Ориф С. 9 то 11 сентябри соли 2001[Матн] / С. Ориф.-Кобул, 2015.- С.5. 
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кумак расонанд. Дар њоле ки ин эътилоф танњо чанд рўз ќабл рањбари 

худро тавассути ин террористон аз даст дода буданд ва танњо неруе 

буданд, ки дар муќобили Бин Лодан ва Толибон пеш аз ин њам 

мељангиданд. Ин неруњо бо норизоияти (чун амрикоињо дар гузашта бо 

онњо равобити хуб надоштанд) хости амрикоињоро ба шарти кумаки 

низомї ва техникї пазируфтанд, зеро Толибон ва Бини Лодан дар он 

замон зоњиран душмани њар ду ба шумор мерафт. 

Ба њар сурат, Амрико бо њамлањои шадид аз њаво ва Љабњаи шимол 

аз тариќи замин Толибон ва Бини Лоданро дарњам кўбиданд ва ба 

њокимияти Толибон дар Афѓонистон поён доданд. Љолиб ин љост замоне, 

ки неруњои Эътилофи шимол толибонро аз тариќи замин шикаст доданд, 

Амрикоињо сахт дар талош буданд, то ин неруњо дар дарвозањои Кобул 

таваќќуф дода шаванд то ин, ки њукумати баъд аз Толибон ба дасти ин 

неруњо шакл нагиранд. Чун Амрико ва њампаймононаш њанўз хаёлу 

фиреб дар сар доштанд, то дигар касонеро биёваранд, ки њукуматро ба 

дасти худ гиранд ва тобеъи амри Амрико бошад. На ин Эътилофи 

шимол, ки рањбарии аз даст рафтаашон њамеша дар нофармонї аз амру 

фармонњои Амрико ба сар мебурд ва мухолифи сиёсати мудохилаљуёнаи 

Амрико дар Афѓонистон низ буд. Дар натиља бо вуљуди мухолифати 

Амрико ва њампаймононаш Эътилофи шимол бо як њаракати худї, 

хилофи интизории Амрико ба рањбарии маршал Фањим вориди Кобул 

шуданд ва баъд аз муддати кутоње намояндагони тамоми ќишрњои 

Афѓонистон дар як нишаст дар шањри Бонни Олмон љамъ омаданд. Дар 

ин љо боз њам Амрико мутаассифона, мисли њамеша даст ба коршиканї 

зад, чун намояндагони њозир дар нишасти Бонн бештари раъйи худро ба 

Саттори Сират, (ки як тан аз шахсиятњои бонуфўз ва мардумии ѓайри 

паштун дар Афѓонистон ва дар айни њол мухолифи мудохилоти берунї 

мебошад) доданд, дар ин љо низ мутаассифона, Амрико дар њамкорї бо 

намояндаи СММ монеъи ба ќудрат расидани эшон шуданд ва дар паси 

парда Њомид Карзайро њимоят карданд ва талош намуданд, ба љойи 
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Саттори Сират вайро ба мардуми Афѓонистон тањмил кунанд ва 

саранљом ба истилоњ дар як тафоњум Њомид Карзайро раисљумњури 

муваќќат дар Афѓонистон таъйин карданд ва ба Эътилофи 

байналмилалї тањти рањбарии Амрико ба унвони кумаккунандаи 

њукумат ва њофизи сулњ иљозат доданд, то дар Афѓонистон расман њузур 

дошта бошад. Бо њузури Амрико дар Афѓонистон, ки то акнун аз он 16 

сол мегузарад, на сулњи саросарї дар кишвар таъмин шуд ва на њам 

Толибон ба таври куллї аз кишвар решакан шуданд. Балки љангњо 

њамчунон идома доранд ва Толибон бо гузашти њар рўз неруи бештар 

мегиранд.1 

Аз он љое, ки таърих собит намудааст, њељ кишваре бо кумак ва 

ёрии кишвари дигаре ба саодат ва шукуфоии доимї нарасидааст ва 

баръакс, мардуми як сарзамин бо талош ва зањматњои шабонарўзии худ 

дар партави истиќлол ва њокимият тавонистаанд роњи ободї ва 

шукуфоиро пеш бигиранд. Афѓонистон њам наметавонад аз ин таљрибаи 

ноком људо бошад. Ва як лањза агар ѓайри он чиро гуфтем, таърих собит 

мекард, (яъне кишварњо бо кумаки дигарон дар ќолаби вобастагї ба љое 

мерасиданд), Афѓонистон метавонист аз ин вазъият бештар истифода 

кунад ва ба ќавли Афлотун «Мадинаи фозила»-и   љањон мешуд. Бинобар 

ин Иёлоти Муттањидаи Амрико, ки яке аз муштоќони дерина ба 

љуѓрофияи Афѓонистон буда, њамвора кўшидааст то ба љангу найранге 

дар ин кишвар нуфўз ва назорат дошта бошад. Вале дар натиља мисли 

мудохилагарони гузашта на худ нафъи воќеї аз ин талош дар 

Афѓонистон бурда ва на њам кумаке ба кишвару мардуми ранљдидаи ин 

кишвар расондааст. Ба таври мисол, агар вазъияти мардуми 

Афѓонистонро дар љанбањои мухталиф бо шароити сиёсї ва амниятии 

феълї дар кишвар, ки баъд аз мудохилаи мустаќими Амрико дар соли 

2001 ба вуљуд омада буд, дар пањлўи вазъияти кишвар ва мардум ќабл аз 

мудохилаи Амрико пањлўи њам қарор дињем, хоњем дид, ки бо вуљуди 

                                                           
1Ниг.: Ориф С. 9 то 11 сентябри соли 2001[Матн] / С. Ориф. - Кобул, 2015. - С. 5. 
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масрафи садњо миллиард доллар ва љон бохтани садњо њазор инсон њанўз 

таѓйири умдае дар вазъияти мардуми кишвар баъд аз 16 соли њузури 

ИМА ба чашм намерасад.  

Терористон њам ба чанд даста тақсим мешаванд як дастаи он иддае 

аз афроди мусаллањ њастанд, ки њам ба Покистон ва њам ба Иёлоти 

Муттањидаи Амрико хатар њастанд. ГурўњиАл-ќоида низ дар ин даста 

ќарор ме гирад. Дастаи дуввум, гурўњ њое њастанд, монанди тањрики 

толибони Покистон, ки фаќат барои Покистон тањдид њастанд, на 

Амрико. Дастаи севум гурўњ њоењастанд, ки барои Иёлоти Муттањида ва 

ё Њинд тањдид њастанд. Аммо тањдиди мустаќим барои Покистон ба 

њисоб наме омаданд, ки толибони афѓон, шабакаињаќќонї ва лашкари 

таиба дар ин даста ќарор ме гирифтанд. 

Амрико ва Покистон дар мавриди чигунагии мубориза алайњи 

дастаи аввал ва дуввум аз гурўњ њои мусаллањ тавофуќи назар доштанд. 

Покистону Амрикоро дар нобудии Ал-ќоида њимоят кард ва њамин тавр 

Амрикову Покистонро дар нобудии тањрики толибони Покистони кумак 

намуд. Аммо дар мавриди мубориза бо дастаи севум аз гурўњ  њои 

мусаллањ тавофуќи назари лозим байни ду кишвар вуљуд надошт. Аз 

нуќтаи назари Покистон ин гурўњ њо тањдиде алайњи он кишвар 

набуданд. Бинобарин Покистон наме хост коре кунад, ки он њо табдил ба 

як тањдид алайњи ин кишвар шаванд. Њамчунон ки як афсари низомии 

Покистон гуфт: иќдом алайњи гурўњ њое, ки тањдидеро мутаваљљењи 

Покистон наме сохт, ба нафъи Покистон набуд. Зеро, дар сурати иќдом 

алайњи он њо имкони табдил шудани онон ба як тањдид алайњи ин кишвар 

вуљуд дошт.1. 

Бар асоси гуфтањои як генерали собиќи Покистон, дар њаќиќат 

Амрико ду љангро ба пеш ме бурд: яке љанг алайњи терроризм, ки 

шомили Ал-ќоида ме шуд ва Покистон комилан ба њимоят аз Амрико дар 

                                                           
1Ниг.: Ориф С. 9 то 11 сентябри соли 2001[Матн] / С. Ориф. - Кобул, 2015. - С. 5-7. 
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ин росто мутаањњид буд. Ва љанги дигар алайњи Толибон буд, ки аз 

назари Покистон як љанги нодуруст алайњи «фарзандони ватан» буд, ки 

мешуд, то аз тариќи як созиш ва тавофуќи сиёсї аз он худдорї кард. 

Ба назари генерал Эњсон Алњаќ, раиси собиќ Созмони истихбороти 

Покистон «дар пайвастан ба љабњаи љанг алайњи тероризм њељгуна 

бемайлие дар Покистон вуљуд надошт. Балки дар мавриди стратегия ва 

равиши расидан ба ањдофи Амрико бе майлї вуљуд дошт».  Покистон 

ме хост, ки Амрико миёни Толибон бад ва хуб фарк гузорад, яъне 

толибоне, ки ме хост ба як тавофуќ барои сулњ даст ёбанд ва толибоне, ки 

хоњони идомаи љанг буданд, байни онњо фарк бошад. 

 Дар тўл сол њои љанг алайњи тероризм ва Толибон, Покистон 

иќдомотеро анљомдод, то боварї њосил кунад, ки сарони Толибон аз 

хамлай Амрико дар амон ме монанд. Генерал Эњсон Алњаќ ба ин назар 

буд, ки гирифтан ин стратегия лозим буд, то боварї њосил гардад, ки як 

поёни мантиќї барои љанг вуљуд дорад ва Афѓонистон, ки дар њамон 

замон њам дар нобасомонї ба сар ме бурд, дар нобудии як роњбари 

дохилї вориди як нобасомони амиќ тар ва густурдатар намешуд. 

Низомёнии Покистон ба ин бовар буданд, ки баъд аз хатми амалиёти 

низомии аввалия, Афѓонистон соњиби як давлати љадид хоњад шуд ва 

бозсозии он низ оѓоз хоњад гардид, ки мумкин аст рањбари Толибон дар 

ин росто муфид воќеъ шаванд. Илова барин, нафъи табиии дигаре низ 

барои Покистон дар њифзи гурўњи  Толибон, ки ин кишвар барои як дања 

ононро омўзиш ва парвариш дода буд, вуљуд дошт. Толибон њосили 

сармоя гузории Покистон буданд ва ин кишвар хоњони њифозат аз ин 

сармоягузорї буд.1 

Таѓйири воќеї дар дидгоњ ва рафтори Покистон дар муќобили 

Амрико замоне рух дод, ки ин кишвар ба Ироќ њамла кард. Дар он замон 

буд, ки Покистон паймони Амрико ба Афѓонистонро мавриди арзёбии 

                                                           
1Ниг.: Наќши љинояткоронаи созмонњои бузурги истихборотї. Њизби њамбастагии Афѓонистон. 
www.hambastagi.org/new/fa/farsi-re. 
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дубора ќарор дод. Аз соли 2003 то 2008, ки Амрико дар Ироќ машѓул 

гардид, Афѓонистон дубора тавассути юриш ва њамлањои хунхоронаи 

шўришиён бо вайронї ва харобкорї гирифтор шуд. Бо зери савол 

рафтани њузури Амрико дар Афѓонистон, Толибон тавонистанд, ки 

неруи дубора гирифта ва назоратро дубора ба даст гиранд. Норизо 

будани  Покистон дар ќарор гирифтан дар муќобили Толибон ва аксари 

гурўњ њои мусаллањ дар Афѓонистон, њимоят аз ин кишварро дар 

Вашингтон заиф сохт. Њамчунин, ин њамкори барои Покистон 

оќибатњои амниятї њам дар пай дошт. Афзоиши амалиёти терористї ва 

хушунати гурўњњои мазњабї дар Покистон дар натиљаи густариши 

идеологияи сахтгиронаи исломї ва сиёсии толибон дар ин кишвар боиси 

тавлид ва рушди гурўњ њои мусаллањи љадид ба мисли тањрики толибони 

Покистон, сипоњи сањобаи Покистон ва лашкари љанги гардид. 

Марњилаи саввум ва феълии рўйкарди Покистон1 алайњи гурўњ њои 

мусаллањ ва терористї натиљаи њамин тањаввулот аст ва бо он њам 

Покистон талошњояшро барои њифзи наќш ва љойгоњ дар масоили 

Афѓонистонро аз даст надод, зеро замоне, ки бањс њо бо масъулини 

нињодњои амниятии Покистон мешуд, ин эњсос дар миёни онон бисёр 

заиф буд, ки Амрико зарфият ё эътибори расидан ба як тавофуќ ва 

созиши тўлонии муддат ва пойдорро барои хатми љанги Афѓонистон 

надорад. Ба назари Покистон, агар тарафе барои ин кор вуљуд дошта 

бошад, он кишвари Чин аст, ки ме тавонад наќши умдае дар раванди 

сулњ дар Афѓонистон дошта бошад ва Покистон њам дар њамкорї бо ин 

кишвар худро дорои манфиат ва роњат эњсос мекунад. Зеро, Чин ахиран 

шоњиди зуњури терроризм дар Иёлати Синтзяни он кишвар буда, ки 

ањолии он мусулмонон њастанд ва бо Афѓонистон марзи муштарак 

дорад. Ин вазъият сабаб шуд, ки ин кишвар нафъи мустаќим дар раванди 

                                                           
1 Ниг.: Авен Љ. Покистон ва Афѓонистон: Бозињои бузурги љадид. Шабакаи BBCфорсї[Матн] / Ҷ. Авеҷ. 

-http://www.bbc.com/Persian/afghanistan/2015/10/151022_fm_afghanistan_pakistan_new_great_game. 
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сулњ дар Афѓонистон дошта бошад. Илова бар ин, Чин узви гурўњи 

чањор љонибњ ое аст, ки болои тарњи сулњи Афѓонистон кор мекунад ва 

бо толибон музокироти мустаќим доштааст. Њамчунин, тасмими Чин 

барои густариши барномаи «як камарбанд-як љода» ба дохили 

Афѓонистон ба ин маъност, ки њам Афѓонистон ва њам Покистон ба ин 

кишвар ба унвони омили эљоди субот дар минтаќа нигоњ мекунанд. 

Бинобар ин, њељ нишонњ ои далолаткунанда бар тамоюли Покистон 

барои муомила ва тавофуќ бо Амрико дар мавриди шабакаи Њаќќонї 

дида намешавад, зеро бештарини амалиёти терористї аз чониби ин гурўњ 

дар Афѓонистон сурат мегирад. Дар гузашта, Покистон аз шабакаи 

Њаќќонї ба ин гумон њимоят мекард, ки Амрико минтаќаро ба њоли 

худаш рањо хоњад кард. Акнун, нињодњои низомї ва истихборотии 

Покистон ба шабакаи Њаќќонї ба унвони танњо василаи фишори худ дар 

Афѓонистон мебинанд, бавижа дар замоне, ки Иёлоти Муттањида ба 

назари Покистон аз паси ваъдањояш бар намеояд. Шабакаи Њаќќонї, 

бузургтарин ва хатарнок тарин гурўњи шўришии мухолифини неруњои 

НАТО дар Афѓонистон аст. Ин шабакае, ки Љалолуддини Њаќќонї онро 

бунёнгузорї карда, наќши фаъол дар шикасти Иттињоди Шўравї дар 

Афѓонистон бозї кард. Рањбарон ва аъзои ин шабака омўзиш  њои 

аввалияи худро дар Дорулулуми Њаќќония сипарї карданд ва бо 

нињодњои амниятии Покистон равобити самимона доштанд. Аз нуќтаи 

назари Покистон, фишори давомдори Амрико бар шабакаи Њаќќонї 

василае аст барои берун рондани Покистон аз раванди сулњ дар 

Афѓонистон. Ба њар сурат, эњтимол намеравад, ки ин 

фишорњоиПокистонро водор ба таѓйири равия кунад. Зеро, аз назари 

онњо чунин таѓйире хилофи манфиатњои миллии кишваршон аст. 

Дидгоњи њоким бар нињодњои амниятии Покистон ин аст, ки 

таќрибан њамаи бозигарони шомил дар Афѓонистон гурўњ  њои мусаллањ 

ба намояндагии худро доранд. Бинобар ин, савол ин аст, ки чаро 

Покистон бояд аз василањои  фишор, ки солњо дар ихтиёраш дошт, даст 
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бардорад? Илова бар он, бо ќавитар шудани њузури рўзафзуни Чин дар 

минтаќа, ин бовар ба вуљуд омада, ки Покистон дигар монанди гузашта 

ба Амрико ниёзманд нест. Ин ба он маъно нест, ки Покистон хостгори 

равобити кори хуб бо Амрико ё давоми интиќоли технологияи низомї ба 

ин кишвар нест. Балки ба он маъност, ки ин кишвар дигар монанди 

гузашта, ба хостањои Амрико тан намедихад, шояд њадафи Амрико ва 

Покистон дар поён додан ба љанги Афѓонистон ва овардани сулњи яке 

бошад, аммо дидгоњњояшон дар мавриди моњияти ин сулњ ќатъиян 

тафовут дорад. Ба њар рў он чи ки сиёсатгузорони Амрико ба таври 

рўзафзун бо он гирифтор хоњанд шуд, вазъияте аст, ки дар он Амрико на 

аз василаи фишор бархурдор аст ва на аз эътибори кофї барои  нуфуз 

кардан ба равишњои  амнияти миллии Покистон. Пас пайдо аст, ки 

Покистон њаргиз ба таври комил на дўсти Иёлоти Муттањида буда ва на 

душмани он, таќрибан њамонанданд, зеро Иёлоти Муттањида, њамеша ба 

думболи таъмини манфиатњои миллии худ будааст. Ин манфиатњо гоње 

мувофиќ бо манфиатњои Амрико буда ва гоње мухолифи он аст. Он чи ки 

дар њоли дигаргунї аст, чигунагии бештар шудани рўзафзуни нороњатї 

ва асабонияти низомёни Покистон дар мавриди наќши Амрико дар 

Афѓонистон мебошад. Ин гумон, ки Покистон бештар аз ин аз мавќеи 

Амрико дар Афѓонистон фосила хоњад гирифт ва шояд аз робитаи рў ба 

рушди худ бо Чин ба унвони василаи фишор истифода кунад, ба таври 

рўзафзун таќвият мешавад. Ин ба он маъно нест, ки Покистон фаъолона 

дар пайи мамониат эчод кардани манфиатњои Амрико дар Афѓонистон 

хоњад буд. Аммо ин эњтимоле њам вуљуд надорад, ки Покистон 

Амрикоро дар љанге, ки ба зарари ин кишвар тамом мешавад, њимоят 

мекунад.1Ба њар сурат чунончи дар боло зикр шуд ИМА дар Афғонистон 

баъд аз пирўзии њукумати муљоњидин бо орзуи худ, ки њузур дар 

Афғонистон буд ба он орзу расид, вале њоло, ки аз он давра тақрибан 30 
                                                           
1Ниг.: Надим Т. Покистон на дуст, на душман. Кисматисеюм[Матн] / Т. Надим. -

http://www.dailyafghanistan.Com/opinion_detail.php?post_id=141333(санаи муроҷиат: 29. 12.2018). 

. 
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сол гузаштааст на Афғонистон рўи оромишро дид ва на Амрико зоњиран 

аз ин њузур ба мақсадњои худ расид, пас бењтараст, ки Амрико нақши 

сулњхоњонаро пеш гирад ва миёни тарафњои даргир дар Афғонистон як 

сулњи воқеиро ба миён оварад. 

Аксарияти коршиносони амрикої, аз љумла аз Институти амрикоии 

сулњ (United States Institute of Peace) ақида доранд, ки бо дар назар 

гирифтани њузури низомии ИМА ва шариконаш дар Афғонистон,  ИМА 

бояд мустақим дар раванди музокирот ва љўстуљўи роњњои њалли 

мушкилоти Афғонистон ширкат намоянд, зеро «аз хоки Афғонистон 

берун бурдани аксарият ва ё тамоми неруњои  низомии ИМА ва НАТО 

танњо ба ивази аз байн бурдани муборизаи мусаллањона ва даст кашидан 

аз амалњои террористї аз тарафи њаракати «Толибон» имконпазир 

мебошад».1  Вале таљрибаи сиёсати имрўзаи Афғонистон аз он шањодат 

медињад, ки як қатор ходимони давлатї ва нухбагони сиёсии кишвар 

муқобили ташкили музокироти мустақим бо «Толибон» мебошанд,  ва 

њузури низомии ИМА метавонад тавоноии низомї ва қобилияти 

мубориза бурдани ин њаракатро заиф мегардонад. Ба ақида онњо то заиф 

гардонидани неру ва қобилияти низомии «Толибон» оғози музокироти 

мустақим бо онњо ба мақсади њукумат мувофиқ нест, ва аз тарафи дигар 

даст кашидани њаракат аз содир намудани амалњои террористї ва қатъи 

амалиётњои низомї ба муқобили неруњои хориљї ва њукумати 

Афғонистон заминаро барои оғози музокироти мустақим ва баррасии 

масъалаи хурўљи низомиёни хориљї аз хоки Афғонистон фароњам 

меорад. 

Дар навбати худ роњбарон, ходимони сиёсї ва намояндагони 

аққалиятњои қавмї дар Афғонистон, табақањои  осебпазири ањолї, ки аз 

хурўљи низомиёни  хориљї дар сурати норавшан будани дурнамои 

                                                           
1Afghan Perspectives on Achieving Durable Peace//РeaceBrieF94/United States Institute of Peace// 
www.usip.org (Дастрасї 15 ноябрисоли 2018). 
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раванди сулњ дар кишвар  изњори нигаронї менамоянд, бовар доранд  

хурўљи низомиёни хориљї аз хоки Афғонистон барои барқароргардидани 

амнияту осоиш мусоидат хоњад намуд.  

Роњбарони њаракати «Толибон» ва Њизби исломии Г. Њикматёр, ки 

дар давоми солњои охир барои оштї бо њукумат музокирот менамояд, 

барои ба роњ мондани музокирот бо неруњои мухолиф  як қатор 

пешнињод доранд, аз љумла онњо талаб доранд, ки њуљумњои њавої ва 

бомбаборонкунии минтақањои тањти назорати мухолифон, ба вуљуд 

овардани заминањои њуқуқии авфи роњбарон ва аъзоёни қатории 

гурўњњои сиёсї-низомии мухолиф, қатъ кардани амалиётњои низомии 

қуввањои хориљї ва нињоят аз хоки Афғонистон баровардани онњоро 

њамчун шарти ба роњ мондани музокироти сулњ ва расидан ба 

созишномаи умумии истиқрори сулњ медонанд. Ба ақидаи коршиносони 

Институти амрикоии сулњ (United States Institute of Peace) мушкилии 

дигар дар роњи расидан ба сулњ ва њалли ғайринизомии масъалаи 

Афғонистон ба «мувофиқа расидани манфиатњои Покистон ва њаракати 

«Толибон» мебошад, ва барои расидан ба ин мақсад ИМА омода аст бо 

ин ду тараф дар иртиботи доимї бошад».1 

Аз инрў амрикоињо боварї доранд, ки пас аз ба роњ мондани 

барномаи сулњ ва оштии миллї дар Афғонистон (APRP), аз як тараф 

заиф будани иқтидори њукумат дар таъмини субот дар саросари кишвар, 

норавшан мондани масъалаи дурнамои њузури низомии ИМА дар 

Афғонистон, аз тарафи дигар ногузир будани тағйиротњои сохторї дар 

њукумати Афғонистон, ба хусус дар сохтори нињодњои низомї ва 

амниятї метавонад њамчун хатари эњтимолї ба воқеият табдил ёбад ва 

омили бесуботї дар кишвар гардад. Дар чунин њолат мављудияти 

дастањои бузурги қавмї ва боло рафтани тамоилњои минтақваии 

                                                           
1Afghan Perspectives on Achieving Durable Peace//РeaceBrieF94/United States Institute of Peace// 
www.usip.org.(санаи муроҷиат: 02. 07.2018). 
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таъмини амният барои ояндаи Афғонистон ва низомиёни хориљї хатари 

љиддї дорад.1 

Ба ақидаи коршиносони тољик дар ташкили раванди сулњ ва 

дурнамои рушди он ««Толибон» наметавонанд ояндаи сиёсии 

Афғонистон бошанд. Аммо поёни љанг, ниёз ба тадбири  сиёсї ва њифзи 

дастовардњои бештар аз шонздањсоларо дорад. Раванди сулњ бо 

«Толибон» њанўз вориди марњилаи љиддии худ нашудааст. Њарчанд 

давлати Афғонистон бо вуљуди бањои сангин, гузаштњои пай дар пай, 

озод кардани толибон аз зиндонњо ва роњњои иртиботи ибтидої дар 

гуфтугўњои сулњро боз кардааст. Пайвастани баъзе аносири толибон ба 

раванди сулњ ва инчунин музокироти Токио, Париж, Маскав, Истамбул 

аз ин љумлаанд».2 Вале дар сурати идомаи љанг бо Толибон се омили 

муњим метавонад дар таъйини сарнавишти музокирот ва раванди 

истиқрори субот дар кишвар нақши калидї дошта бошад: «якум, 

стратегияи муваффақ барои шикасти  сиёсии толибон дар сатњи  дохилї 

ва хориљї. Дуввум, диққати кофї ба  механизмњои сулњ ва фароњам 

кардани њимоятњои сиёсї дар ин самт. Сеюм, пирўзї бар толибон дар 

майдони љанг».3 Ин маънои онро дорад, ки дар сурати идомаи љанг 

танњо бартарии низомї ва сиёсии њукумат дар дохил ва дар арсаи 

байналмилалї бар толибон метавонад ба натиљаи дилхоњ оварда 

расонад, зеро “музокира бо толибон аз мавзеъи сиёсї-низомии заъиф 

раванди сулњро ба шикаст дучор хоњад кард”.4 

Яке аз марказњои дигари амрикої дар мавриди вазъи кунунї дар 

Афғонистон ва дурнамои сулњ дар кишвар чунин менависад: “Њукумат 

қодир нест минтақаи тањти назорати худро васеъ намояд ва бо њаракати 

“Толибон” музокироти самарабахши сулњу оштиро ба роњ монад. Дар 

                                                           
1Afghan Perspectives on Achieving Durable Peace//РeaceBrieF94/United States Institute of Peace// 

www.usip.org.(санаи муроҷиат: 02. 07.2018).. 
2Искандаров Қ., Давлатов Р., Абдуллоев Р. Афғонистони имрӯз: омилњои дохилї ва хориљии љангу 

сулњ[Матн] / Қ. Искандаров, Р. Давлатов, Р. Абдуллоев.-Душанбе, 2018. С. 136.  
3Њамон љо. 
4Њамон љо. 
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њоле, ки Толибон аз ба роњ мондани музокирот дар шароити идомаи 

њузури низомии Ғарб сар мекашанд. Роњбарон ва марказњои омода 

намудани љангљўёни њаракат дар он суйи марз бо Покистон мустақар 

мебошанд, дар минтақае, ки низомиёни Ғарб ба он дастрасии пурра 

надоранд ва танњо аз тариқи њавопаймоњои хурди бесарнишин ба мавқеи 

мухолифони оштинопазир њамла намуда метавонанд,  вале иқтидори 

низомии онњоро  заиф карда наметавонанд”.1 

Дурнамои анљоми низои тўлонии Афғонистон равшан нест, зеро 

масъалањои мушкил ва њалношуда, вуљуд надоштани идораи босуботи 

давлат маънои онро дорад, ки дар оянда низоъ шиддат хоњад гирифт. 

Дар баробари ин,падидањои эътимодбахш низ зуњур ёфта вусъат 

мегиранд: сањми нињодњои љомеаи шањрвандї дар сатњи мањаллу 

минтақањо ва ба роњ мондани раванди умумимиллии расидан ба сулњу 

субот қувват мегирад. Мардуми кишвар дар тўли қариб 40 соли идомаи 

низои мусаллањона аз љангу хунрезї хаста гашта, мехоњад аз имконияти 

барқарор намудани сулњи деринтизор истифода намояд.2 

Ларри П. Гудзон (Larry P. Goodson ) ва Томас Х. Джонсон (Thomas 

H. Johnson)  устодони коллељи низомии ИМА бар он ақидаанд, ки барои 

расидан ба мақсадњои низомї-сиёсї дар Афғонистон, бояд “таљрибаи 

гузаштаи амалї намудани сиёсат дар ин кишвар ва минтақа ва омилњои 

таъсиргузори низоъи Афғонистон мавриди тањлил ва арзёбї қарор дода 

шавад, зеро дар сиёсати оянда нисбат ба Афғонистон натанњо комёбињо, 

балки мушкилот ва норасоињои ин роњ ба инобат гирифта шаванд”.3 Дар 

гузашта, қайд менамоянд онњо, ду мақсади асосї мењвари манфиатњои 

миллии ИМА-ро дар Афғонистон муайян мекарданд: аввал, аз байн 

бурдани “Ал-қоида”, заиф гардонидани имконоти низомии ин шабака 

                                                           
111 сентябрваљангиИМАботерроризм//Afghanistan: Conflictprofile// https://www.peaceinsight. org/ 
conflicts/afghanistan/ 
2Ниг.: 11 сентябрваљангиИМАботерроризм//Afghanistan: Conflictprofile// https://www.peaceinsight org/ 
conflicts/afghanistan/. 
3 Larry P. Goodson, Thomas H. Johnson. U.S. policy and strategy toward Afghanistan after 2014 
//http://www.carlisle.army.mil. 
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барои пешгирии амалњои зиддиамрикої; дуввум, ғайриимкон 

гардонидани дастрасии террористони байналмилалї ба хоки 

Афғонистон ва кишварњои минтақа ба сифати пойгоњи содир кардани 

амалњои террористї.Њузури низомии ИМА ва иттифоқчиёнаш дар тўли 

17 соли охир барои расидан ба ин мақсад равона гардида аст. 

Дар ин муддат ИМА барои амалї намудани њадафњои худ ва бо 

мақсади қатъи љанг ва барқарор сохтани сулњ дар Афғонистон ба иљрои 

се вазифаи асосї тамоми имконоту захирањои худ ва љомеаи 

байналмилалиро равона намуданд: таъмини амният, барпо кардани 

низоми давлатдории љадид дар кишвар бо мақсади њалли мушкилотњои 

дохилї ва таъмини рушди иқтисодї. Ислоњоти нињодњои амниятї, ки 

љузъи асосии бунёди низоми нави давлатдорї дар Афғонистон аст дар 

баробари гузаронидани амалиётњои низомї тањти роњбари ва 

сарпарастии ИМА идома дошт. Коршиносони амрикої таъкид 

менамоянд, ки “стратегияи сохтмони давлати навин дар Афғонистон 

бинобар ноустуворї, вуљуд надоштани имконоти дохилї ва шабакањои 

зерсохторї дар кишвар, ки дар натиљаи љанги тўлонї аз байн бурда 

шуданд, барои расидан ба мақсадњои миллї ва байналмилалї дар 

масири таъмини сулњ, хотима додани љанги шањрвандї, љалби 

намояндагони ањзоби сиёсї ва гурўњњои этникии кишвар ба музокироти 

сулњ ба мушкилот рўбарў гардида, то њанўз натиља надода аст”.1 

Бояд қайд намуд, ки дар байни коршиносони амрикої муњаққиқоне 

низ пайдо мешаванд, ки роњи њалли низомии низоъи Афғонистонро ба 

мақсад мувофиқ намедонанд. Ба назари Метт Уолдман(Matt Waldman)  

ва Томас Руттиг (Thomas Ruttig) “дар шароити камтаъсир будани 

усулњои низомї ва вусъат гирифтани муқобилияти неруњои мухолиф дар 

Афғонистон бояд аз усулњои осоиштаи њалли низоъ ва хотима додани 

зўроварї истифода намуд”. Роњи зўроварї  ва идомаи љанг “роњи 

                                                           
1 Larry P. Goodson, Thomas H. Johnson. U.S. policy and strategy toward Afghanistan after 2014 
//http://www.carlisle.army.mil.(Дастрасї 16 ноябрисоли 2018). 
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сарбаста” буда, тарафњои даргири низоъро водор менамояд то “ғалабаи 

нињої” мубориза баранд. Дар сурати даст кашидан аз роњи зўроварї ва 

ба роњ мондани музокирот ва сулњ, давраи тўлонии дастгирии тарафњои 

дар он ширкаткунанда лозим аст, ки дар ин муддат мавзеъгирии тарафњо 

муайян гардида, раванди миллии сиёсї ба роњ монда шавад. Танњо дар 

сурати наздик шудани манфиатњои тарафњои даргир, ба имзо расидани 

созишномаи умумии истиқрори сулњ ва ризоияти миллї  ба воқеият 

табдил меёбад, нињодњо ва сохторњои нав аз намояндагони тарафњо 

ташкил меёбанд ва марњилаи барқарорсозї оғоз меёбад. 

Зербоби сеюми боби дуюми рисоларо ҷамъбаст намуда, ба 

хулосаҳои зерин омадан мумкин аст: 

- мудохилаи Амрико дар Афғонистон дар соли 2001 як бањонае беш 

набуд. Зеро Иёлоти Муттањидаи Амрико (ИМА) аз замонњои гузаштаи 

хеле дур орзуи расидан ба Афғонистонро барсар дошт ва на њамкорӣ ба 

кишвар ва мардуми он. Зеро агар даврони љанги Шўравї дар 

Афғонистонро дар назар бигирем бо вуљуде, ки муљоњидин аз тарафи 

ИМА имконот ва аслияњоро дарёфт мекарданд; 

- замоне, ки муљоњидин дар ин љанг пирўз шуданд ва љангњои 

дохилӣ саршуд ИМА ва иттифоқчиёнаш дарвозањои сафоратхонањои 

худро баста ва Афғонистонро дар оташи љанг рањо карда рафтанд, то 

инки мутмаин шуданд ду тарафи љанг ба қадри кофї дар љанги дохилї 

заиф  шуданд ва мардуми Афғонистон инњоро, ки замоне қањрамонони 

худ дар љанг бо Шўравї медонистанд ва бо саршудани љанги дохилї аз 

онњо рўйгардон гардиданд; 

- ИМА фурсатро мусоид дида неруи саввумро бо номи толибон 

тавассути Покистон ва дигар иттифоқчиёнаш ба миён оварданд ва ин 

гурўњ бо суръат бахше бузурги Афғонистонро ба ишғоли худ 

дароварданд ва њукумати муљоњидинро аз қудрат гирифтанд. Ин њамон 

фурсате буд, ки амрикоињо дар интизораш буданд (ки бояд њукумати 
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муљоњидин бо роњбарии Бурњониддин Раббонї тавассути толибон суқут 

дода мешуд, ки онњо бо њузури амрикоињо дар Афғонистон мухолиф 

буданд) пас ба бањонаи амали террористї Нюёрк дар соли 2001 дар 

Афғонистон њузур пайдо карда њукумати толибонро сарнагун карданд; 

- ба таъқиби он фақат ба муддати чанд соли мањдуд Афғонистон 

оромишро таљриба кард, ки миллионњо афғонони гуреза аз кишварњои 

мухталиф баргаштанд, вале дере нагузашт неруњои террористї дубора 

фаъол шуданд ва њамин њоло бештар аз панљоњ фисад аз хоки 

Афғонистон зери тањлилї онњо қарор дорад; 

- ҳоло донишмандон ба ин ақидаанд, ки Амрико дар љанг бо 

терроризм шикаст хўрдааст бояд роњи созишро миёни њукумати 

Афғонистон ва толибон пешнињол кунад ва худаш содиқона талош 

кунад, ки як сулњи воқеи дар Афғонистон љойгузини љанг шавад ва худаш 

Афғонистонро тарк кунад. 

 

2.4. Монеањо, масъалањои асосї ва пешомади  

мољароњои сиёсїдар Афѓонистон 

 

Масъалањои асосӣ ва монеањои мољароњои сиёсї дар Афғонистон 

мутаассифона бештар набуди як њокимияти неруманд дар чандин дањаи 

гузашта будааст.Чунончи дар бораи низои тўлонии Афғонистон, олими 

барљастаи рус Е. Примаков таъкид менамояд: «Задухўрдњои 

мусаллањонаи толибон бо неруњои эътилофи байналмилалии 

зиддитеррористї идома доранд. Њукумати марказї дар асл вазъият дар 

музофотњои кишварро назорат карда наметавонад.  Дар минтақањои 

гуногун мољароњои зиёди қавмї ва мазњабї сар зада, дар кишвар 

бесарусомонї њукмрон буда, мушкилотњои иљтимої шиддат мегиранд ва 

вазъи мубориза ба муқобили љинояткорї бад мегардад».1 

                                                           
1ПримаковЕ. Мирбезсверхдержав[Текст] Е. Примаков. - Россия в глобальной политике. 2017 г. №6. 
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Бесуботии умумиро афзоиши њаљми истењсоли маводи мухаддир 

вазнинтар мегардонад. Дар охири соли 2016, тибқи маълумоти СММ, 

њаљми умумии истењсоли маводи хоми мухаддир 3 400 т. афюнро ташкил 

дод, ки барои омода намудани 340 т. героин кифоя мекунад. Љойи 

ташвиш аст, ки ба истењсоли афюн дењқонон љалб гардида, ба гирифтани 

даромади калон аз ин мавод одат кардаанд. Њатто њодисањои куштори 

кормандони мақомоти давлатї аз тарафи дењқонон, ки ба муқобили  

пањншавии кишти маводи мухаддир мубориза мебаранд,  мушоњида 

мегарданд. 

     Раванди ташкили артиши миллии Афғонистон ба мушкилоти 

љиддї рўбарў гардида, қумандонњои сањрої аз пароканда намудани 

дастањои мусаллањи худ саркашї менамоянд. Аксарияти онњо ба 

њукумати марказї итоат намекунанд. Хулоса, дар Афғонистони муосир 

вазъи низомї-сиёсї хеле ноустувор аст.  

  Дар њалли мољароњои сиёсї ва низомии дохилидавлатї Е. 

Примаков тарафдори «њалли иљбории мољаро» мебошад. Вай менависад: 

«Шояд ин ягона роњест, ки аз тариқи он тарафњои даргир натавонанд ба 

мувофиқа расанд, ва кўшиши миёнљигарии байналмилалї натиљањои 

дилхоњ дињад».1 Пешнињоди Е. Примаков дар он маврид қобили қабул 

мебошад, ки дар байни миёнравони байналмилалї дар масъалаи 

интихоби роњњо ва усулњои њалли мољароњои дохилидавлатї ва 

байналмилалї ихтилофи назар набошад. 

Ба назари мо таљрибаи талхи њалли низои тўлонии Шарқи Наздик 

ва мољароњои дигар дар минтақањои гуногуни љањон, аз љумла 

Афғонистон нишон медињад, ки манфиатњои неруњои дохилї ва 

сарпарастони хориљии онњо имконият намедињанд, ки мољаро бо усули 

осоишта роњи њалли худро пайдо кунад. Масалан, дар марњилаи 

муборизаи мусаллањонаи Ғарб ба муқобили терроризми байналмилалї 

                                                           
1 Примаков Е. Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина XX – начало XXI века)[Текст] 
/ Е. Примаков // Россия в глобальной политике. 2006 г. №6. 

https://www.globalaffairs.ru/numbers/150
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дар Афғонистон, Россия бо Неруњои байналмилалии мусоидати сулњ дар 

Афғонистон(ISAF) њамкории васеъ ба роњ монда, бо ин роњ мақсад дорад 

пеши роњи густариши ифротгароии мазњабї ва исломи сиёсиро дар 

Осиёи Миёна бигирад. Дар баробари ин Россия нисбат ба сиёсати 

васеъшавиии доираи нуфузи ИМА берун аз Афғонистон, бахусус 

ташкили пойгоњњои низомии ин кишвар дар Осиёи Миёна изњори 

нигаронї менамояд. 

Мавзуи боло бурдани таъсири Россия дар њаёти сиёсии 

Афѓонистон, љалб намудани кишвар дар њалли мушкилотњои минтаќавї, 

аз љумла паст кардани шиддати раќобат миёни Покистону Њиндустон 

яке аз масъалањои бањсњои коршиносони масоили сиёсї мебошад. Амалї 

намудани сиёсати нав дар муќобили Афѓонистон зарурияти љалби 

бештари Афѓонистон ва дигар кишварњои минтаќањоро ба фаъолият дар 

чањорчубаи ШОС ва ОДКБ ба миён мегузорад, ки барои Россия хеле 

мушкил хоњад буд. 

Таќсимоти ќавмї дар тўли таърихи муосири Афѓонистон, аз 

замони оѓози иќдомоти Абдуррањмонхон барои ташкили як давлати 

њозиразамон то имрўз, наќши асосиро дар сиёсати Афѓонистон бозї 

намуда, на ањзоби сиёсии воќеї, ки дар мутобиќат бо ќонунњои 

ќабулшудаи байналмилалие, ки чигуна бояд, шакл гирифта ва ба чї 

меъёре дар Афѓонистон наќш бозї кунанд. Мутаассифона, натиљаи ин 

ќавмсозињо ба љои ањзоби сиёсї боиси ба иќдомоти хушунатомез ва 

саркўбгаронаи Абдуррањмон дар баробари аќвоми мухталифи кишвар 

шуд ва заминаи фаъол шудани марзњои ќавмиятро дар љомеа ва сиёсати 

кишвар фароњам кард. давоми сиёсатњои саркўбгаронаи давлатњои 

саркўбгар дар ќиболи ќавмњо ва бахусус, аќаллиятњои милли боиси 

бештар шудани мушкилоти сиёсї ва дар натиља фарсудашавии дастгоњи 

сиёсї ва аз њампошии он гардид. Зуњур ва тавсеаи љараёнњо ва ањзоби 

сиёсї бо аќоиди миллатгарої ва ё мазњабї дар тўли даврони љињод 

алайњи русњо ва давлати коммунистии Кобул, ба тадриљ шакли ќавмї ба 
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худ гирифта, дар амик сохтани тафриќаи иљтимої, барљаста шудани 

марзњои ќавмият ва низ рушди худогоњии ќавмї ва бедории сиёсї дар 

миёни аќаллиятњо кумак намуд.  

Пас аз поён ёфтани љињод, равиши истифодаи василавї аз ќавмият 

барои эљоди пойгоњњои иљтимої барои ањзоби сиёсї аз тарафи  ќавмї, ки 

дар њаќиќат аз љињати бархоста аз завол машруъияти ањзоб сиёсї буд ва 

аз тарафи дигар набуди барнома ва тадбири дурандешона дар миёни 

рањбарони сиёсї барои эљоди давлат бо пояњои васеъ, ки битавонад њама 

аќвом ва аќаллиятњои нажодї ва мазњабиро зер чатри воњиде гирд 

оварад, ба шикаст рўбарў шуд. Бо поёни љанги сард мухолифатњои кўњна 

бо мухолифатњои нав ба њам пайваст ва раќобати сиёсї љойи худро ба 

раќобати ќавмї дод. 

Љангњои дохилии дањаи навад талхтарин таљрибаи мардуми 

Афѓонистон буд, ки бо муњандисии дастгоњњои истихбороти минтаќа ва 

ќудратталабии роњбарони сиёсї ба љанг ва даргирии миёни аќвоми 

Афѓонистон табдил шуд ва роњро барои зуњури љараёнњои ифротї, 

мисли Толибон боз намуд. То ин ки баъд аз суќути њукумати Толибон 

дар нишасти Бонн фурсати љадид ва тиллої барои асосгузории як 

сохтори љадиди сиёсї дар чањорчўби фаъолияти босамари ањзоби сиёсї 

ба вуљуд омад, аммо мутаассифона, нусхаи «таќсимоти ќавмии ќудрат», 

ки бо мувофиќатномаи ѓайримустаќими Бонн таљвиз шуд, ба истењкоми 

ќавмият ба унвони меъёри њуќуќии сиёсии шањрвандони Афѓонистон 

анљомид. Афѓонистон дар як дањаи гузашта дар кашмакаши неруњои 

дохилї ва хориљї ва дар байни тазодди манофеъи кишварњои 

дахолатдор дар масъалаи Афгонистон, тавсеаи сиёсї - бунёдиро таљриба 

накард ва њанўз мардуми кишвар дар изтироб миёни љангу сулњ ва тарс 

аз такрори таърих ва њарос аз ояндаи норавшан ќарор доранд, мавзуест, 

ки зарфиятњои  хушунатро дар љомеа њамчунон зинда нигањ доштаанд. 

Огоњони сиёсї ба зарурати дур нигох доштани сиёсат аз «ќавмият» ва 

ќавмият аз «ањзоби сиёсї» ва ѓайри мутамарказсозии ќудрат ба унвони 
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заруратњои асосї ва бунёдии таквияти сулњ ва тавсеаи демократия дар 

кишвар ёд мекунанд ва огоњон бар ин бовар њастанд, ки миллатсозї бар 

мењвари як ќавм, як забон ва як фарњанг раванди шикастхўрдае аст ва 

имрўз ниёзи аввали мо кор рўйи миллатсозї аз тариќи давлатсозї 

муассир бар бунёди арзишњои мундариљаи ќонуни асосї ва муштаракоти 

фарњанги тамоми аќвоми кишвар аст.  

Сиёсати љавонон њанўз ба сурати решадор бо шабакањои 

сиёсатварзони кўњнакор ва суннатї гирењ хўрдааст. Дар бисёре аз вилоят 

бозигарони ќудрат аз нињодњои љавонон барои њифзи ќудраташон суд 

мељўянд. Њатто гоње тадовуми њокимияти нухбагони суннатї аз ба вуљуд 

омадани як бахши бузурги раъйи љавон ва маљмуањои асаргузории 

љавонон дар интихобот љилавгирї мекунанд. Бинобар ин, дар ин шароит 

мушорикати сиёсии љавонон тавассути сиёсатварзии ќавмї ва навъе 

робита бар муносиботи иљтимої ва сиёсї мањдуд мешавад. Њарчанд дар 

ин авохир љавонон њузури хубе дар сохтори идории давлат ва 

мушорикати густурда дар умури сиёсї доранд. Аммо онњо аз абзори 

дурусти бунёдї ва созмон барои ифои наќши муассиртар дар њалкањои  

сиёсатсозї ва сатњњои  рањбарї бархурдор нестанд. Рањбари яке аз ањзоби 

марбут ба љавонон мегуяд, бо ин ки љавонон њузури фишурдае дар 

њукумат доранд ва бо тахассус ва мањораташон умури идории давлатро 

мечархонанд, аммо њузурашон дар сатњи рањбарї ва барномарезї ба 

далели муќовамати монеањои  суннатї мањдуд аст ва заминањои 

муносибе барои зуњур ва шаклгирии ањзоби неруманд, ки чавонон 

бештар наќш дошта бошанд, ба шакли умедворкунандае вуљуд надорад. 

Нухбагони љавон, якчосозии њимояти умумиро бидуни истифода аз 

шиорњои ќавмї ва таърифи љойгоњ тасбитшудаи иљтимоиро дар фазои 

комили ќавмии сиёсї, амре душвор меёбанд. Дар шароити њозир бо 

дубора неру гирифтани ањзоби сиёсии ќавмї, љавонон эњсоси ноумедии 
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бештаре мекунанд ва дурнамои иштироки онон тиратар ба назар 

мехурад.1 

Имрўз гурўњњои террористї ва ифротї бо истифода аз танишњои 

мављуд миёни давлатњо ва заминањое, ки натиљаи бекорагии давлатњо 

мебошад, тамоми минтаќаро ба ошуб кашондаанд. Ва дар ин вазъи 

ошуфта гурўњњои террористї ва бозигарони бедавлат, марзњоро 

мешикананд ва дар наќши омили яке аз ќудратњои минтаќавї ё љањонї 

зоњир мешаванд, мисли ДОИШ. Њамчунон, бахше аз мушкилот дар сари 

рохи њалли ин мољароњои марбут ба буњрони њувият ва ситезањои ќавмї 

мешавад, ки фаротар аз марзњо, дар сохтори давлатњои минтаќавї реша 

дорад, ки ин мушкилот њувият ва ќавмият аз як сў, сохторњои миллиро 

ларзон месозад ва аз сўи дигар, раќобатњои дохилиро бо раќобатњои  

минтаќавї (аз тариќи барљастасозии решањои муштараки таърихї ва 

бостонї) бо њам гирењ мезананд. Аз љумла, яке њам Афѓонистон аст, ки 

њанўз аз мушкилоти њувият ва ќавмият ранљ мекашад. Ва дар ин замина 

осебпазирињои худро дошта натавониста бо вуљуди талош бар 

мушкилоти њувият ва ќавмият ба гунаи муассир муваффак шавад. 

Тањќиќот нишон медињад, ки сиёсатњои ќавмї роњбарон, 

инњисоргар дар сохтори сиёсї, густариши фасод ва беадолатї дар 

сатхњои  мухталиф ва нотавонии њукумат дар таъмини ниёзмандињои 

ибтидоии мардум дар шуълавар нигох доштани норизоияти дастачамъї 

дар Афѓонистон наќш доранд. Ва њамчунон густариши фасод дар 

нињодњо ва идороти омма метавонад фазои беэътимодї миёни давлат ва 

мардумро бештар карда, онњоро ба иќдомоти мањалли барои њали 

мушкилашон ташвиќ ва тарѓиб кунанд. Ба њамин тартиб, паёмади 

ногувори фасод ва беадолатие, ки дар густариши тазоддњои мањаллї 

наќш дорад, (ва сабаби эљоди фосила миёни њукумати марказї ва 

њукумати мањаллї мешавад) њамчунон метавонад ба борварии фазои 

                                                           
1 Ниг.: Вафоизода Сиёсатварзии кавмӣ ва мушорикати сиёсии ҷавонон дар Афғонистон. https://af.boell. 

Org /sites/default/files/151105_policy_paper_dari-final.(санаи муроҷиат: 13. 05.2017). 
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хушунат кумак кунад ва ќоидаи иљтимої суботи низоми сиёсиро, ки бо 

ќонун бино шудааст заъиф кунад. 

Њатто боварњо бар ин аст, ки ин мушкилот дар пањлўи тавсеа 

наёфтагї ва фаќр дар Афѓонстон, муљиби рондашудани бахше аз љомеа 

ба сўи хушунат ва гурўњњои хушунатталаб, монанди Толибон, ДОИШ ва 

ѓайра мешавад ва ё ин ки иддае ќасдан талош мекунанд ба ноамнї дар ин 

кишвар доман бизананд ва заминаи пешбурди маишати худро бо роњњои 

ѓайриќонунї фароњам созанд. Дар Афѓонистон дар тўли солњои љанг, 

иќтисоди сиёсии љанг бо иќтисоди мафиявии маводи мухаддир гирењ 

хўрда ва дар натиља љанг барои бисёрињо табдил ба як василаи даромад 

шуд ва аз ин хотир ќатъи љанг барои теъдоде ба мафњум ќатъи 

даромадњои калони мафиявї аст. Барои иќтисоди мафиявї ва 

ѓайрирасмї, густариши ноамнї ба мафњуми густариши њавзаи 

ќаламрави бозори иќтисодї ѓайримашрўъ аст, ки дар он метавонанд бо 

дасти бозтар бидуни њарос аз таъќиби ќонуни даромадњои ѓайриќонунї 

ба гирдоварии иќтисоди мафиявї даст бизананд. Ба ин васила ин 

нобасомонињо даст ба дасти њам дода, дар ба миён омадани мољароњои 

сиёсї наќши асосї доранд. Парокандагї њам дар гунањои  мухталифи 

сиёсї ва иљтимої дар Афѓонистон ба унвони яке аз монеањои  аслї дар 

поён бурдани мољароњо ба шумор меояд, чун дар ќадами аввал вањдати 

назар ва эљоди як хамназарии дохилї дар робита бо љараёни хатми 

мољаро ва мусолања бо мухолифини мусаллањи як кишвар дар пањлўи 

таъриф аз хостањо ва талаботи миллї зарурат аст. 

Яке аз консепсияњои ривољгардида дар байни нухбагон ва ањзоби  

сиёсии Афғонистони муосир  ин консепсияи «Хуросони Бузург» 

мебошад, ки ин назария худ заминаро барои дахолати кишварњои 

хориљї ба умури дохилаи Афғонистон ва идомаи мољарои низомї-сиёсї 

густурдатар месозад. Консепсияи геополитикиии «Хуросони Бузург» 

њамчун минтақаи мусулмоннишини ғайриарабї, ки дар шимол бо 

Россия, дар шарқ бо Чин, дар ғарб бо олами араб, дар љануб бо 
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Њиндустон ва бањри Араб њамсарњад буда, метавонад дар олами ислом 

бо иттињоди давлатњои арабї рақобат намояд, муаррифї гардида аст. 

Асоси идеологии ин таълимотро ихтилофи таърихї миёни Арабу Аљам 

ташкил медињад, ки пас аз густариши ислом шиддат гирифта аст.1 

 Агар љањони ислом, њамчун иттињоди мусулмонони љањон – халқњои 

араб ва ғайриараб, расолати қавитари њимояи манфиатњои тамоми 

мусулмононро дар арсаи љањон ва равобити байналмилалї дошта бошад, 

пас аз ин лињоз ғояи Хуросони Бузург моњиятан тафовут дорад. 

Хуросони Бузург таљассумгари њамдилии фаромиллии як қатор 

аққалиятњои миллї буда, мақсади он муқобила бар зидди њукмронии 

номањдуди кишварњои бузурги љањон – ИМА, Чин, Россия, Аврупо ва 

олами араб мебошад.  

Дар давоми нимаи дуввуми асри ХХ ва ибтидои асри ХХI минтақае, 

ки онро шартан Хуросони Бузург ном мебаранд, бо суръати калон 

бозсозї гардида, кишварњои Осиёи Марказї, Туркия, Эрон, Покистон, 

Туркистони Шарқї ва Кашмири Калон тањти таъсири амиқи иқтисодї, 

сиёсї, фарњангї ва геополитики Аврупо, Россия ва Чин қарор доштанд.  

Ба ақидаи коршиносони масоили геоплитикї ба Хуросони Бузург 

кишварњое дохил мешаванд, ки дар онњо равандњои фарњангї ба 

натиљањои калон ноил шуда, аз лињози рушди илму фарњанг 

дастовардњои намоён ноил гардидаанд. Бояд таъкид намуд, ки дар 

кишварњои туркзабон - Қазоқистон, Ӯзбекистон, Туркманистон, 

Кирғизистон, Озарбойљон,  Туркистони Шарқї ва Туркия раванди 

навсозї босуръат идома меёбад, вале дар Эрон, Афғонистон ва Покистон 

ба мушкилињои љиддї дучор гардида аст. Яке аз сабаби асосии 

мушкилоти раванди навсозї дар ин кишварњо аз он иборат аст, неруњои 

исломї аз болои дастгоњи давлатї назорати худро барқарор намуда, 

                                                           
1Ниг.: Атар Г. М.Светская концепция Большого Хорасана[Текст] / Г.М. Атар.-
http://brighterkashmir.com/the-secular-conception-of-greater-khorasan. (санаи муроҷиат: 23. 07.2016). 
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садди роњи рушди нињодњои дунявї гардидаанд. Бо дар назар гирифтани 

таъсири афзояндаи созмони террористиии бо ном Давлати Исломї дар 

минтақа, бахусус дар Афғонистон, метавон аз пайомадњои ногувори ин 

падида пешгўйї намуд. 

Барои рањои аз пайомадњои манфии рушди ифротгарої ва 

тундгароии мазњабї дар минтақаи васеи Хуросони Бузург, ба назари мо,  

таъмини вањдат ва њамрайъї миёни сокинони онро аз тариқи таблиғи 

арзишњои дунявї, ба роњ мондани равобити устувори сиёсї, рушди 

њамкорињои иктисодї ва фарњангї, вусъат додани њамгироии иқтисодї, 

ташкили нињодњои муштараки  илмї-таълимї ва фарњангї, ташкили 

васоити ахбори муштарак  ва ғайра имконпазир мебоша.  

Пас дар Афѓонистон њам эљоди як њамназарии дохилї бар сари 

шакл ва шароити хатми низоъњо бо таваљљуњ ба бахшњои  минтаќавии 

љанг ва расидан ба як њамназарии минтаќавї барои таѓйири сиёсати љанг 

ва хушунат аз сўи кишварњои минтаќа зарурат аст. Чунин њамназарї дар 

сатњи минтаќа, коре аст душвор ва замонгир, ки зарурат ба амалкарди 

дипломатї ва фаъолсозии дастгоњи сиёсати хориљии кишвар ва љалби 

њимояти кишварњои бузурги љањонї дорад. Бахше аз ин душворї ба 

тазодди манофеъ миёни кишварњои минтаќа ва њамсояњои дур ва 

наздики Афѓонистон бармегардад, ки њар кадом манофеъ ва диди 

амниятї ё стратегии хосе нисбат ба Афѓонистон доранд. Мавриди 

таваљљуњ ќарор додани манофеъи зарурии кишварњои минтаќа ва 

тавозун дар равобит ба барномаи љомеъ ва ичрокунандагони ќудратманд 

зарурат дорад, вале аз сўи дигар, тањаввул ва таѓйир дар низоми 

амниятии љањон ва минтаќа, навъи раќобатњои иќтисодї чањорчубањои 

љадидеро металабад, то тавони бозтаърифи равобити минтаќавї ва 

эљоди низоми амниятї ва иќтисодиро дошта бошад. Ѓафлат аз ин 

тањаввули дар њоли љараён, дар минтаќа ва нотавонї аз таърифи љойгоњи 

кишвар дар сохторњои ќобили пешбиниї, метавонад ба осебпазирии 

бештари кишвар бианљомад. Аммо дар сурате, ки муваффаќияте дар 
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эљоди чунин хамназарї нашавад, бо таваљљуњ ба бахшњои  минтаќавии 

љанг дар Афѓонистон, роњи њалли осоне барои расидан ба сулњ вуљуд 

надорад ва агар њам бошад, коре басо сангину вақтталаб аст. 

 Бо таваљљуњ ба назариёти аксарияти мардум бино бар гуфтугўи 

мустаќим миёни давлати Афѓонистон ва гурўњи Толибон (бо 

дарназардошти наќши Покистон ва соири бозигарон минтаќавї дар 

идомаи љанг ва хушунат дар Афѓонистон) ба пешбурди гуфтугўњои 

дутарафа бештар мавриди таъкид ќарор мегирад. Пас дар ин сурат, аз як 

сў давлат бояд талош кунад, то аз роњњои дипломатї вориди гуфтугўњои 

созанда бо Покистон ва омилњои  минтаќавї ва фароминтаќавї шавад, 

то ба як созиш ва ё фањми муштарак даст ёбанд. Аз тарафи дигар, кори 

аслї бояд рўи музокироти мустаќим миёни давлат ва Толибон бошад, на 

бо кишвари севум, таљрибаи якуним дањаи гузашта возењ нишон додааст, 

ки таъкиди Толибон бар гуфтугў бо давлати Амрико бидуни 

дарназардошти њукумати Афѓонистон ва таъкиди давлати Афгонистон 

бар гуфтугў бо Покистон бидуни Толибон, корро ба љойе нахоњад 

расонд. Чунончи, таљрибаи гуфтугўи давлати доктор Наљибуллоњ бо 

давлати Покистон дар Женева ва нишасти муљоњидин бо Шўравиро 

дорем, ки сабаби шикасти талошњои сулњ дар он замон шуда буданд. 

Аммо имзои созишнома миёни давлат ва Њизби исломии Гулбудин 

Њикматиёрро, ки пас аз талошњои зиёд ва беш аз 25 даври гуфтугў сурат 

гирифт, намунаи хубе барои пешбурди музокирот байни афѓонњо 

медонанд, ки амалї шудан ва ба фарљом расидани муваффаќонаи он 

метавонад мањаке барои тавоноии давлат дар Мавзуи сулњ бошад ва 

барои соири гурўњњои мухолиф љињати пайвастан ба як раванди 

мушобењ, ба унвони ташвикгар ќарор гирад. Њамчунон, шакли таќсими 

вазифањо миёни нињодњои масъул ва пешбарандаи раванди гуфтугўњо 

барои оштї хеле арзанда аст. Хусусан, миёни Вазорати умури хориља ва 

Раёсати амнияти миллї, ки дар таъмини шаффофият ва муассирияти ин 

гуфтугўњо ва ба натиља расидани он кумак ва мусоидати зиёд мекунанд.  
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Аксарияти коршиносон ва олимони улуми сиёсатшиносї дар 

масъалаи раванди сулњи Афғонистон, ташкили музокирот бо Толибон ва 

барқарор кардани субот ва амният дар кишвар бар он ақида мебошанд, 

ки кишвари њамсоя Покистон дар ин масир нақши калидї дорад, зеро аз 

ибтидо њаракати тундгарои толибон дар хоки Покистон тањти 

сарпарастии низомиёни он зуњур карда, дар суфуфи он садњо 

мушовирони покистонї ба муқобили њукумати марказии Афғонистон 

мубориза мебаранд. Бояд таъкид намуд, ки њукуматњои Њомид Карзай ва 

Ашраф Ғанї ба роњбарияти Покистон умеди калон доштанд ва  муддати 

дароз барои фароњам овардани заминањои созиш бо мухолифони 

оштинопазир кумак мехостанд. Вале дар асл, ба таъкид аз собиқ вазири 

корњои хориљаи Афғонистон Рангин Додфар Спанто метавон хулоса 

намуд, ки ин умедњо барбод рафтанд. Вай менависад: “талошњои сулњ аз 

тариқи Покистон ба бунбаст расид. Раиси Шурои Олии сулњ устод 

Раббонї шањид шуд ва покистонињо бар хилофи ваъда њељ гоме дар роњи 

коњиши фаъолиятњои террористон барнадоштанд.”1 

Рангин Додфар Спанто дар бораи дурнамои раванди сулњ дар 

кишвар менависад, ки Афғонистони имрўз бештар аз њар замони дигар 

њадафи њамлаи террористон ва қабл аз њама Покистон қарор дорад.  

Сиёсати низомии ИМА дар Афғонистон нисбат ба душманони 

оштинопазири њукумати Афғонистон, бештар ба мардуми осоишта зарар 

мерасонад. Љомеаи љањонї имрўз ба масъалаи мубориза ба муқобили 

терроризм дар Афғонистон камтар таваљљуњ дорад. Нињоят иштибоњи 

њукумати марказии кишвар ва њомиёни хориљии он боиси он гардида аст, 

ки “њимояи мардуми Афғонистон дар љанг бо терроризм коњиш ёбад ва 

фаъолиятњои хунбори тероризм пойдор бимонад.”2 

                                                           
1 Спанто Р.Д.. Сиёсати Афғонистон: ривояте аз дарун. Љ.2[Матн] / Р.Д. Спанто. - Кобул: Озим, 

1396(2017). С.845. 
2Ҳамон ҷо. С.937. 
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Имрўз дар баробари љомеаи чахони њукумати Афѓонистон дар 

мавриди оѓози музокираи воќеї бо Толибон чанд пешнињоди мушаххас 

дорад.  

Раиси љумњур М.А.Ѓанї дар нишасти дуввуми Кобул барои 

расидан ба сулњу оштї ба толибон 7 пешнињоди мушаххас  пешнињод 

намуд: 

1. Дар  раванди сиёсї: оташбас, шинохти «Толибон»  ба унвони 

њизби сиёсї, тартиботи  эътимодсозии интиќолї ва интихоботи  

фарогир, мўътабар, озод ва одилона. 

2. Дар чорчуби  ќонунї: бознигарии  Ќонун асосї, адолат ва њалли  

шикоёт, татбиќи  ќавонин ва фаромин, рањоии  зиндониён (толибон) ва 

њазфи  номи онон аз фењристи тањримњо. 

3. Дар бахши созмондењии  муљаддади нињодњои давлат: њокимияти 

ќонун ва ислоњот, тавсеа ва инкишофи мутавозин, истиќрори муљаддади 

муњољирин ва оворагони дохилї. 

4. Дар соњаи амният: таъмини амният барои тамоми атбоъ ва 

њамчунон касоне, ки хоњони оштї буда ва муљаддадан ба давлат мудѓам 

(пайваст) мегарданд. 

5. Дар бахши тавсеаи иќтисодї-иљтимої: рушди фарогир ва пойдор, 

дастрасии мусовиёна ба замин ва дороињои омма, мубориза бо фасод, 

барномањои миллии иштиѓолзої, идѓоми муљаддади муњољирин ва 

љангљуёни  собиќ. 

6. Дар бахши таъмини  њимоят ва мушорикати љомеаи 

байналмилалї: њимояти моли диплумотик, њазфи тањримњо ва вазъияти  

љангљуёни хориљї.  

7.  Равишњои иљро: таъйини ањдофи фаврї, кўтоњмуддат ва 

миёнмуддат ва назорат ва таъйиди механизмњо ва тартибот.1 

                                                           
1Ниг.: Матни пешнињодии давлати Афғонистон барои сулњ дар дувумин нишасти 
Кобул//http://af.farsnews.com/politics/news/13961209000831 



141 
 

Аз назари давлат, зарурати фаврї ин аст, ки хушунатњо поён ёбад ва 

толибон аз хушунат ва њамалоти низомї даст бикашанд ва вориди 

раванди сиёсї шаванд. Барои ин њадаф, таваљљуњ ба омили Покистон 

муњим аст. Давлат дар талош аст то њамкории Покистонро љалб кунад. 

Ин стратегияи давлат дуруст аст, аммо кофї нест. Бояд омилњои дигар 

мисли омили идеологї ва ѓайра низ мадди назар гирифта шавад. Ин ба 

он маъно аст, ки бо вуљуди талошњо барои сулњ, мумкин аст ин низоъ 

умри тўлонитар пайдо кунад. 

Бинобар ин, бо таваљљуњ ба бахшњои  дохилї ва хориљии љанг дар 

Афѓонистон, нињодњои дахолаткунанда танњо наметавонад роњњо барои 

пешбурди сулњ бошад. Аз ин чихат, бояд дастгоњи сиёсати хоричии 

кишвар фаъолтар шавад ва сиёсати хориљи кишварро дар робита бо 

муносиботи минтаќавї равшантар созад. Ва аз сўе низ њатто марзи 

салоњият ва масъулиятњои корї миёни Вазорати умури хориља ва Шурои 

сулњ (намояндањои хосе, ки барои пешбурди сулх бо Толибон таъин 

шудаанд) вазоњати лозимро дошта бошад. Сулњ бояд дар ќолаби як 

барномаи манфиатовар пеш бурда шавад, то талаботи њар ду љониб дар 

сатњи маъќул дар барномаи сулњ дар назар гирифта ва таъмин шавад. 

Стратегияи бурду бохт ва ё ѓалаба аз роњи низомї ва љанг мумкин аст 

дар муддати кўтоњ муяссар бошад. Аммо ин роњи њалли асосї ва нињоиро 

фароњам намесозад. Бо таваљљуњ ба таљрибаи ноком гурез аз музокироти 

мустаќим дар ду сўи давлат ва мухолифини мусаллањ, бояд талошњои 

мутамарказ барои оѓози гуфтугўњои мустаќим миёни давлат ва Толибон 

сурат гирад, чаро ки барои бозгардонии сулњ ва субот дар кишвар, танњо 

роњбурди низомї кофи нест. Бинобар ин, бояд аз роњњои сиёсї барои ба 

музокира кашондани мухолифин истифода шавад ва дар як чањорчўби 

бурд, роњи њалли сиёсї барои низоъњои мављуда љустуљў гардад. Давлат 

барои таъмини вањдати назар, њамоњангї ва њамсадоии дохилї, бояд 

њамназарї дар робита бо сулњ ва љанг миёни рањбарони давлат, ањзоби 

сиёсї ва чењрањои асаргузор ва сохибнуфўзи иљтимоиро бамиён дињад, то 
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чандтарафї ва чандсадої сабаби заъфи талошњо барои сулњ ва мизони 

муваффаќияти музокирот бо мухолифин мусаллањ нашавад. 

Давлат низ бояд талош кунад, то гуфтугўњои  ќавми њоким бар 

сиёсати љорї дар кишварро, ки ба шакле монеъи бамиёон омадани сулњ 

ва муваффаќияти раванди мусолиња бо мухолифини мусаллањ шудааст, 

бо амалкарди миллї барои сулњ ва њамзистии одилона табдил кунад, то 

шубхањо ва њаросњо аз таѓйири мувозинаи ќудрат дар сурати 

муваффаќияти музокирот бо мухолифини мусаллањ ва пайвастани онњо 

ба низоми сиёсии мављуд, комилан аз байн биравад. Нињоде, ки 

маъмурияти сулњро дорад, бояд ошикор шавад ва шаффофияти лозим 

дар умури масорифи молии он ба вуљуд биёяд, то битавонад эътимоди 

њамаи љонибњоро, аз љумла, мухолифини мусаллањро низ, љалб кунад. Ин 

нињод набояд монеъ барои талошњои уламо ва нињодњои маданї ва 

иљтимої барои сулњ бошад. Аммо бояд дар робита бо чигунагии 

пазириш ва ё радди тарњњо ва ё ибтикороти иљтимої нињодњои маданї ва 

динї дар мавридњое, ки иртибот дорад, ба музокироти мустаќим бо 

мухолифини мусаллањ, тасмими нињої дошта бошанд. 

Дар ин вазъият пуштибонии якљонибаи кишварњо аз ин ё он гуруњ, 

баръакс ба ташдиди ихтилофњои қавмї мусоидат мекунад. Таљриба 

нишон медињад, ки доман задани ихтилофњои қавмї ба манфиати њељ 

қавме нест. Барои бақои давлат ва миллат, хатми љанги 40 сола бояд 

баробарњуқуқии воқеии қавмњо таъмин шавад, ба њама қавмњо 

имконияти ширкати баробар дар идораи давлат муњайё гардад, 

намояндагони тамоми қавмњо бояд дар мавриди интихоби низоми сиёсии 

муносиби оянда гуфтугў намоянд, ки он ифодакунандаи манфиатњои 

њама қавмњо бошад. Гузариш аз давлати қавмї ба давлати миллї аз 

тариқи њамкорињои васеъи сиёсї, фарњангї, тањкими дўстї ва қабули 

қонунњои одилона имконпазир аст.1 

                                                           
1 Ниг.: Искандаров Қ., Давлатов Р., Абдуллоев Р. Афғонистони имрӯз: омилњои дохилї ва хориљии 

љангу сулњ [Матн] / Қ.Искандаров, Р.Давлатов, Р.Абдуллоев. -  Душанбе, 2018.С. 208. 
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 Бо таваљљуњ ба заруратњои сиёсатњои љории минтаќавї ва 

байналмилалї ва навъи иртибот мушкилоти дохилии кишварро бо 

омилњои берунии давлат, бояд равиши равшан ва фаъолеро дар робита 

ба платформањои минтаќавии сулњ, тарњ ва думбол кунад ва аз сиёсати 

нокор омад ва интизорї убур кунад ва ибтикори амалро дар ин маврид, 

ки муњиммтарин масъала дар њавзаи манофеъи миллии кишвар мебошад, 

дар даст бигирад. Муњиммтарин масъала, зуњури гурўњњои басо тундрав, 

монанди ДОИШ дар Афѓонистон аст, ки набояд иљоза дода шавад, то 

љараёнњои ифротї ва тундрав бо таќсимот, аз ќабили падидаи ѓарбї ё 

шарќї, эњёкунандаи љанг ниёбат аз навъи љанги сарди он, миёни 

ќудратњои минтаќавї ва љањонї шавад. Давлат бояд барномањои љориро 

бо тарњи стратегияи равшан барои мутањаввил сохтани низоми равобити 

ќудрат дар минтаќа нисбат ба Афѓонистон, аз љуѓрофиёи сиёсии 

раќобатзо ба љуѓрофияи иќтисодї муттасил кунад ва њавзањои иќтисодии 

мухталиф дар сатњи минтаќаро таќвият карда, дар ин замина ибтикори 

амалро ба дасти худ бигирад. Ба њамин тартиб давлат бояд тарњњо ва 

барномањои вижаеро дар робита бо ислоњи низоми таълимоти динї ва 

вуруди андешањои ифротї ба кишвар рўи даст бигирад, њамчунон давлат 

бояд бо таќвияти њукуматдории хуб ва таъмини шаффофият ва 

њисобдињї дар низоми идорї ва адлии ќазоии кишвар, заминаи ризоияти 

мардумро фароњам оварад, то заминањои иљтимоии тавсеаи мутавозин 

фароњам шуда, раванди марказгурезї ва тамоюли мубориза бо нињодњои 

расмї аз миён бардошта шавад. Ва низ давлат бояд барномањои вижаеро 

барои љавонон рўи даст бигирад ва аз мурољиаи онон ба хушунат 

љилавгирї кунад, яъне аз пайвастани љавонон ба гурўњњои  террористї ва 

экстремистї бо ин кори худ, монеъ шаванд. 

Ањзоби сиёсї ва нињодњои маданї бояд бо таваљљуњ ба осебпазирї 

ва шиканандагии авзоъи сиёсї, ба унвони нињодњои назораткунанда, 
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аъмол, рафтор ва сиёсатњои њукуматро ислох кунанд ва хукумат бояд 

сиёсати ислоњгаронаро думбол карда ва онро љойгузини талошњои 

пароканда кунанд. Зеро, набудани њар навъ хокимияти эњтимолии ќудрат 

ва ё умедворї ба таѓйири њукумат, метавонад мухолифини мусаллањро ба 

фурсатњои љадид умедвор созад ва чараёни мусолињаро бо таъхир ва 

њатто шикаст дучор кунад. Ањзоби сиёсї ва нињодњои маданї ва бахусус 

нињодњои динї ва илмї бояд сањми ќавї ва ќудратманде дар якљосозии 

афкори умумї барои сулњ ва њамзистии одилона ифо кунанд ва наќши 

онњо ба унвони асоси ва ё њамкори талошњои расмии давлат барои сулњ 

бояд ба расмият шинохта шавад, ањзоб ва нињодњои сиёсї бояд наќши 

асосї ва фаъолеро дар арсаи сулњ анљом дихад. Њамчунин, наќши 

созандаи љомеаи љањонї бояд дар ин замина барљаста бошад ва дар 

канори давоми њимоятњои иќтисодї ва сиёсї аз низоми сиёсии 

Афѓонистон, аз барномањои давлат барои сулњ њимоят карда, фишорњо 

ва танбењоти лозимаро бар кишварњои њомии терроризм ва ифротгарої 

ба вучуд оварад, то онон барои њамкорї дар наќшаи мусолиња дар 

Афѓонистон водор шаванд. 

Тасиргузори ногувори идомаи мољаро дар Афѓонистонро Њ. 

Кессенљер бисёр ташвишовар муайян намудааст: «Натиљаи эњтимолї 

шояд таќсими воќеии кишвар бо Покистон, ки минтаќаи пуштуннишини 

љанубро назорат мекунад, бо Њиндустон, Россия ва њатто бо Чин, ки 

минтаќаи аз лињози ќавмї омехтаи шимоли кишварро тањти назорат 

ќарор доранд, бошад».1 

 Њар навъ коњиши њимоят ва ё бероњагии равишњо аз таваљљўи амиқ 

бар авзоъи Афѓонистон, метавонад оќибатњои зиёнбор барои љомеаи 

љањонї дар пай дошта бошад. Бинобар ин интизор меравад, ки 

кишварњои узви НАТО ва соири кишварњои њамкор, ба Афѓонистон ба 

унвони маркази тањаввулоти љадиди минтаќа ва чањорроњи раќобатњои 

                                                           
1Ниг.: KissingerH. World order.Reflections on the Character of Nations and the Course of History[Text] / 
H.Kissinger. - New York:Penguin Press,2014. PP.183-186. 
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ќудратњои дар њоли зуњур нигариста, барномањои њамаљонибаеро аз 

тариќи роњњои њалли минтаќавї ва байналмилалї барои овардани 

суботи сиёсї ва поёни хушунат ва ифротгарої дар Афѓонистон ва 

минтаќа рўи даст бигиранд. 

Роњњои њалли мољароњои сиёсї дар Афғонистонро чунин тарҳрезӣ 

намудан мумкин аст:  

1. Сулњ бидуни иштироки намояндаи њама бахшњои  миллат дар 

сохтори давлат дар кишваре мисли Афѓонистон (кишварест дорои 

кавмњои  зиёд, ки дар он марказисози ќудрат дар дасти як ќавм њамеша 

мољароофарин буд) мумкин нест, зеро сабаби асосии мушкилоти кишвар 

иборат аз набудани мављудияти њамдигарпазирї байн љињатњои 

мухталифи сиёсї буда, сиёсатмадорони Афѓонистон њамвора дар пайи 

нобуди мухолифини сиёсии хеш будаанд ва талош намудаанд, то 

худсарона дар майдони сиёсати кишвар танњо вучуд дошта бошанд ва 

касе њам бо онњо шарик набошад. Мутаассифона, дар ин бора 

намеандешанд, ки кишвар танњо бино бо њамкории љамъе метавонад ба 

тарафи амният, истиќрор, рушд ва инкишоф роњ биёбад, балки мехоњанд 

то дигарон ё сарварии онњоро бипазиранд ва ё њам ба унвони душман 

нобуд шаванд. Ќаноат намудан ба ин ки Афѓонистон хонаи муштараки 

њамаи афѓонњо аст ва њама њаќ доранд дар ќазоёи сиёсии кишвари худ 

сањм дошта ва дар робита бо сарнавишти худ тасмим бигиранд ва 

њамчунон бихоњанд то хадди имкон афроди дилсўзи ватандўстро ба 

ќудрат бигузоранд. Чун ин равиши њамзистии мусоламатомез зарурати 

мубрами як кишвар буда ва аз хостањои њассоси хонаи муштарак будани 

кишвар шумурда мешавад. Барои ин ки њама ќишрњои љомеа эњсоси 

итминон намоянд, бояд њукумат намунаи њаќиќии вањдати миллї бошад, 

бахшњои мухталифи давлат миллатшумул бошаду фаркияти милли ва 

забонї дар он пеш наояд. Ва ин шеваи корбурд бояд ба хайси меъёри 

мавриди ќабули њама афѓонњо бошад, зеро танњо дар партави ин меъёрњо 

метавонанд сутуни сулњ ва субот дар кишварро кувват бахшанд. 
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 2. Дар тўли бештар аз се дања сарнавишти мардуми Афѓонистон 

дар дасти худсарон ва мољарољўёни мусаллањ ќарор гирифта ва дар ин 

муддати дароз танњо аъмоли зўр ва гирифтани туфанг дар даст 

сарнавишти кишварро таъйин намудааст. Ва касоне њам, ки ќудратро 

тавассути гулўлаи туфанг ба даст гирифтаанд, талош намудаанд, то ба 

иродаи миллат тамасхур ва хиёнат намоянд ва ироаи корњои сохтагиро 

љињати дуруст нишон додани амали зўргўёнаи (мољарољўи) хеш анљом 

додаанд. Њатто дар 16 соли гузашта бо вуљуди њузури љомеаи љањонї ва 

боз шудани сафњаи љадид дар авзоъи Афѓонистон њанўз ин зургўён даст 

аз хиёнат даст накашидаанд ва боз њам даст ба интихоби сохтагї ва пур 

аз таќаллуб мезананд, ки миллат ва љомеаи љањониро комил дар гумроњї 

андохтаанд, яъне метавон гуфт дар њаќиќат раъйи миллате, ки нуктаи 

асосї ва меъёри њаќиќии ба даст гирифтани ќудрати сиёсї мебошад, 

тавассути ин иљроият шакли канор зада шудааст. Ба њамин тартиб 

набуди шоистагии њаќиќии њукуматњо дар сї соли гузашта, бахусус дар 

якуним дањаи ахир, ки яке аз омилњои  муњим набудани сулњ ва амнияти 

воќеї дар кишвар буд, зеро таъини сарнавишт тавассути касоне сурат 

гирифта, ки туфанг ба даст доранд ва ин аъмолшон табъан кишварро аз 

сулњи пойдор дур кардааст. Аз ин рў, ба миён омадани њукумате, ки 

шоистагии хешро аз раъйи мардум ба сурати воќеї ба даст наоварда 

бошад, умуман химояти мардумиро нисбат ба давлати хеш надошта ва 

њаргиз сабаби оромиш ва истиќлолият ва субот намегардад.  

 Гуфтугў ва ќаноат ба њалли сулхомези мушкилоти миллии кишвар 

амри њаётї барои пойдории сулњ буда, бояд онро аз љињати як зарурати 

њассоси миллии кишвар вонамуд кард ва њама атрофи сиёсати кишвар 

дар ин росто бояд ба њаракат оянд, то фарњанги муборизаи сиёсии ѓайри 

мусаллањонаро дар кишвар рушд ва инкишоф бидињанд. Истифода аз 

љанг ва хушунат љињати расидан ба ањдофи сиёсї дар мушкилоти дохилї 

миёни њамватанон, мутаассифона, вањдат ва зиндагии сулхомезро 

халалдор мисозад. Љойи хеле таассуф ва тааљљуб аст, ки дар Афѓонистон 
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дар фаъолиятњои сиёсї (он њам дар ќарни бистум ба љои равишњои 

ќобили ќабули имрўза) дар мавриди нобуд сохтани мухолифини сиёсии 

хеш фикр мекунанд, ки худ мояи сарафккандагии як миллат аст. Зеро, мо 

бояд аз таљрибањои писандидаи сиёсии кулли миллатњо истифода 

намоем, чун фаъолиятњои сиёсї масъулона дар кишварњои мутараќќї аз 

дур намудани мухолифини сиёсї нафрат мекунанд ва онро амали 

буздилона мењисобанд ва муътаќид бар ин њастанд, ки мусобиќа дар 

соњаи сиёсї бояд дар барномањо ва наќшањои устувору барљаста бошад, 

то раъйи оммаро бо барномаю наќшањо ба даст оваранд ва аз ин роњ 

њимояти мардумро љалб кунанд, на нобуд кардани мухолифини сиёсї, ки 

дар ќомуси муборизаи сиёсї бар заъфи шоистагии сиёсї далолат дошта,  

монанди дашном додан ба тамоми мардуми як кишвар мебошад ва худ 

тањќир шудани як миллатро ба тасвир мекашад. Гуфтугў ва музокироти 

боз ва бидуни шарти ягона, раъйи поён додан ба мушкилоти як кишвар 

мебошад ва таљрибаи беш аз сисолаи љанг дар Афѓонистон нишон 

медињад, ки њељ тарафе натавониста, ки ба зўри аслиња мухолифини 

хешро аз миён бардорад ва ин аъмоли бехирадона ба љуз вайронї, 

куштори мардону  занон, атфол ва ятим сохтани фарзандон, чизе 

дигареро ба армуѓон намеоварад. 

 3. Ба њељ ќимат набояд истиќлол ва сарварии миллии хешро аз даст 

дод, њељ кишвар бидуни ирода ва азми мустаќили миллї ба тараќќї ва 

инкишоф даст наёфтааст ва наметавонад дар оянда њам ба он даст ёбад. 

Њамчунон, шиносои манобеъ оиди ба даромади кишвар, истифода ба љое 

аз он ва дар пањлўи он риоят намудан аввалиятњо ва њифзи ин манобеъ 

(аз торољ ва фасоди молї, ки тавассути афроди хоин сурат мигирад) ба 

унвони яке аз корњои асосии мавриди таваљљуњ ќарор гирад, ки ин 

метавонад танњо дар мављудияти иродаи сиёсии мустаќил, коро, тавоно 

ва мутаањњид ба манофеи миллии кишвар бошад ва њамчунон мо то 

замоне метавонем ба ояндаи бењтар умед дошта бошем, ки сарнавишти 

хешро ба дасти худ бигирем ва ба хотир дошта бошем, ки њаргиз 
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хориљињо манфиатњои миллии дигар кишварро њифз нахоњанд кард, 

балки манофеи миллии дигар кишварро дар хидмати манфиатњои хеш 

ќарор хоњанд дод, (ва ин матлаб борњо аз тарафи масъулини кишварњои 

ѓарбї возеъ гуфта шудааст, ки далели мављудияти онњо дар Афѓонистон 

ин аст, то ин ки амнияти њамватанони хешро дар кишварњояшон таъмин 

намоянд). Танњо мо метавонем манфиатњои хешро бо манофеи дигарон 

рабт дињем, аммо пойбандии мо ба манофеии миллии кишвар њељ ваќт 

иљоза нахоњад дод, то шароити шармовару тањќиромези дигаронро 

бипазирем ва манофеи миллии хешро ќурбони манфиатњои дигарон 

кунем. Бадбахтона, њирси рўзафзўн ва ќудратталаби баъзе аз 

сиёсатмадорони мо сабаб шудааст, ки њатто ба хотири таъмини ояндаи 

сиёсии хеш гоње њам ѓайри мустаќим ғуломии хешро ба кишварњои 

хориљї таќдим намоянд, агарчи дардмандона ин равиши мављуд дар 

кишвар, ки аз назари баъзењо фурсатталабї ва заковати сиёсї шумурда 

мешавад, аммо дар њаќиќат иборат аз дастзанї ба хиёнати миллї 

мебошад, ки сиёсатмадори дилсўзу ватандўст бояд аз он љиддан худдорї 

намоянд.  

 4. Њифзи бетарафї ва равобити дўстона бо кишварњои њамсоя.  

Вазъияти феълии Афѓонистон таќозо мекунад, то њељ навъ њассосиятњои 

минтаќавиро барои худ эљод накунад, зеро ба миён омадани 

њассосиятњои минтаќавию амниятї кишварро тањдид мекунанд ва 

давлати Афѓонистон бояд сиёсати хориљии хешро тавре ба роњ монад, ки 

њама тарафњо аз он эњсоси итминон ва ризоят кунанд, њељ кишвар бояд аз 

тарафи Афѓонистон ташвишу нигаронї надошта бошад: монанди Њинд 

ва Покистон, ки ду кишвари раќиб дар минтаќа мебошанд ва њар яке аз 

онњо мехоњанд Афѓонистонро минтаќаи тањти нуфузи хеш сохта ва 

њамвора Афѓонистон майдони зўрозмоии сиёсатњои тавсеаталабии онњо 

бошад. Пас, дар ин сурат сиёсатмадорони Афѓонистон бояд аз ин 

раќобат ба шакли њушёрона истифодаи мусбат намуда ва имконоти 

тарафайнро љињати эъмор ва ободии кишвар љалб намоянд, аммо 
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бетарафии хешро њамеша њифз кунанд ва ба њељ яке аз онњо набояд ќадре 

наздик шавад, ки барои тарафи дигар њассосиятбарангез бошад. 

Изхороти ѓайридаќиќи иддае аз масъулини кишвар њамвора мушкилафзо 

буда, бояд ба ин гуна изњороти ѓайри масъулона нуќтаи поён гузошта 

шавад. Њамаи гурўњњои  афѓонї бояд аз сиёсати таќвияи берунї худро 

канора гирифта ва бояд њама неру ва имкониятњои хешро дар њимояти 

мардум ва миллати хеш љустуљў намоянд. Сиёсати кумак гирифтан аз 

берун (љустуљўи неруи берун аз сарњад)-ро баъзе аз сиёсатмадорони 

кишвар пайравї мекунанд, аммо такя намудан ба берунињо дар сиёсат 

худ як амали ѓайри масъулона ва ѓайри инсонї мебошад ва бо таассуф 

воќеиятњои мављуд дар кишвар нишон медињад, ки иддаи зиёде аз 

тарафњои сиёсї дар Афѓонистон бо такя намудан бар кумакњои моддии 

берунї худро ба майдони ќудрат оварда ва ё њам бо истифода аз онњо 

хештанро дар соњаи сиёсї матрањ менамоянд, њатто иддаи зиёде њам ба 

хотири ин ки дар соњаи сиёсї њузур ќавї дошта бошанд, ба хориљињо дар 

мавриди манофеи миллии кишвар муомила ва њамкорї мекунанд.  

5. Дар вазъи кунунии Афѓонистон эљоди гурўњњои  хориљие, ки дар 

чањорчуби созмони Њамкорњои исломї ва Созмони Милали Муттањид 

шакл гирад, зарурї ба назар мехурад, зеро самарбахш будани талошњои 

сулњ ба ин гурўњ њам вобаста аст. Ва дар айни њол ибтикороти сулњро 

бояд афѓонњо ба душ дошта бошанд ва касоне, ки ба пешбурди ин мавзўъ 

гумошта мешаванд, бояд дар мољароњои сиёсии феълии кишвар бетараф 

бошанд ва набояд инъикоскунандаи нуќтаи назари љонибњои даргир 

бошанд, албатта бењтар ба назар мерасад, ки онњо аз љумлаи 

равшанфикрони кишвар, монанди устодони донишгоњњо бошанд, ки 

метавонанд дар ин робита шоистагии зиёдатар дошта бошанд ва дар 

пањлўи он барои ин ки ибтикороти афѓониасос љидияти бештар ба харљ 

дода бошад, бояд раъйзанињои берунмарзї њам сурат гирад, то 

музокароти сулњи њимояткунанда берунї дошта, барои амалї намудани 

барномањои сулњи Афѓонистон заминасозї намуда, кўшиши собит 
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намудан ва иљрои онро муњайё созанд. Њамчунон, онњо аз амалї шудани 

қавлї назораткунандагон, ки тарафњои  афѓонї дар музокироти сулњ 

онро ба уњда мегиранд, зеро ахдбастанњои тарафњои  дохилии шомил дар 

раванди сулњ барои иддаи зиёде ќобили эътимод намебошад ва шояд 

баъзе тарафњо воќеан аз таањњудоти хеш дар љараёни раванди сулњ шона 

холї намоянд, пас чараёни хориљии тавонманд ва мавриди эътимод 

барои њама тарафњои  даргир дар Афѓонистон, ки мувофиќа ва таъйиди 

онњо барои њама тарафњои даргир муњим ва зарурї шумурда шавад, ки 

ин талошњои сулњро пурсамару мустањкамтар месозад. Сулњ ва субот бо 

дарназардошти ин ки Афѓонистон як кишвари мустаќил аст ва афѓонњо 

бояд битавонанд мушкили хешро худашон њал намоянд, як амри зарурї 

ба назар мерасад ва дар ин росто масъулияти њар афѓон аст, то талош 

кунад кишвари хешро аз мушкилоти мављуда наљот дињад. 

6. Мушкили кишвар дар се бахши умда тасниф шуда метавонад, ки 

иборат аз мављудияти неруњои хориљї дар Афѓонистон, набудани 

тафоњуми миллї дар ќазоёи асосии кишвар ва набуди як њукумати 

шаффоф ва тавонманд аст. Ва роњи њалле, ки дар мавриди мушкилоти 

Афѓонистон рўй даст гирифта мешавад, бояд такмилкунанда бошад ва 

мушкили сегонаи фавќро, ки бар се поя устувор аст, њал кунад. 

Њамчунон, ин њал бояд љавобгўйи таъмин истиќлоли кишвар бошад, ба 

берунрафти комили неруњои хориљї аз кишвар бианљомад, эњтимолоти 

даргирињои дохилї барои њамеша хотима ёфта ва бояд замонатњое 

матрањ гардад, ки Афѓонистон дубора ба љанги дохилии хонумонсўз 

мубаддал намегардад. Ба ин тартиб дар натиљаи њамдигарфањмии миллї 

бояд як њукумати тавонманд ва ќавї ба вуљуд ояд, ки љавобгўи хостањои 

мардум дар марњалаи баъд аз љанг бошад. Як Мавзуи асосиро 

хотирнишон бояд сохт, ки берунрафт аз мушкилии Афѓонистон танњо ба 

таваљљўњи љидди болои хурўљи неруњои хориљї бидуни ин ки марњалаи 

баъд аз хурўљи неруњои хориљї дар назар гирифта шавад, оянда надорад 

ва њам бояд зарурати як њукумати љавобгў ба хостањои мардумро баъд аз 
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он низ дар назар дошт, зеро ба миён омадани њукумати тавонманд, 

корњо, шаффоф, коршинос ва мутањид ба манофеи миллї ба мисли як 

чатри фарогир барои њар фарде аз њамватнони мо муњим ва њаётї 

мебошад. Чун набояд фаромўш кард, ки агарчи кишвари мо ба шакли 

куллї аз истиќлол ва худирода бархурдор бошад, љанг ва хунрезї хам 

ќатъ мешавад, вале агар як њукуматдори солим, шаффоф ва корњо ба 

вуљуд наояд, боз њам як теъдод аз фурсатталбон дороии миллї ва 

доштањои мардумиро ба сурати комилан берањмона ба яѓмо хоњанд 

бурд.Умеди рушду инкишоф ва зиндагии обрўмандонаи мардуми мо 

ќурбони њавасронї ва дуздии масъулин хоњад шуд ва мардуми бечора ва 

љангзадаи Афѓонистон њамчунон дар фаќру тангдастї зиндагї хохад 

кард. 

7. Ин њаќиќатро бояд дарк кард, ки Афѓонистони љангзада, барои 

муддати тўлонї ба њамкорињои башардўстонаи иќтисодї, ки бўи 

манофеи истеъморї дар он вуљуд надошта бошад, зарурат дорад. 

Афѓонистон ба эъмори њаќиќї дар марњалаи баъд аз љанг зарурат дошта, 

фаќрзудої бояд дар садри раванди њалли мушкилоти кишвар гунљонида 

шавад, иќтисоди кишвар бояд ба пойи худ устувор биистад ва санъати 

зироат бояд ба андозае рушд кунад, ки љавобгўйи хостањои асосї ва 

зарурии мардуми кишвар гардад (аз ин хотир ки Афѓонистон як кишвари 

зироатист ва бештар мардуми он ба кишоварзї масруфанд). Дар 

мављудияти фаќр ва тангдастї наметавон фазои сулњ ва оромишро 

таъмин намуд, бинобар ин љалби њамкории кишварњои минтаќа ва љањон 

барои эъмори дигарбораи Афѓонистон дар рўшноии заруратњои миллии 

кишвар як зарурати њатмї аст. Аз ин љињат афѓонњо ба њамкории 

кишварњои минтаќа ва кишварњои љањон зарурат доранд, чун набояд 

Афѓонистон ба як кишвар ё љазираи фаромўшшуда табдил гардад, ки 

равобити дўстона бо кишварњои љањон надошта ва бањои сї соли љангро 
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худашон бипардозанд, дар њоле, ки як теъдоди кишварњои минтаќа ва 

љањон дар вайронї ва љанги ин кишвар ба шакле шомил будаанд.1 

Асоситарин ва умдатарин мушкили дохилї дар Афѓонистон, 

набуди як њамбастагї ё вањдати миллї ба мафњуми њуќуќиаш аст. 

Якпорча кардани манотиќ ва ќавмиятњои мухталифт як кишваре мисли 

Афѓонистонро ба сурати як воњиди созмонёфта, ки дар он тамоми 

сокинон тобеият ва ва вафодории худро арза доранд, яке аз 

мушкилтарин ва дар ин њол заруртарин мушкилот барои њар кишваре 

аст. Кишвари Афѓонистон дорои аќќалиятњои ќавмию нажодї, забонї ва 

мазњабии фаровоне аст ки заминаи гусастагї, таниш ва кашмакашњои 

фаровонеро дар ин кишвар фароњам оварда, якпорчагии миллии 

Афѓонистонро бо хатари љиддї рўбарў месозад, аз ин рў, дар љињати 

талош барои вањдат ва якљо кардани мардум ва фароњамсозї заминањои 

њамзистии аќвом дар чорчўби як давлат коромад ба манзури аз байн 

бурдани гусастањо ва танишњои мављуд дар ин кишвар дар марњалаи 

аввал бояд авомил дорои неруи њамгиро, монанди ислом, забони форсии 

дарї, намодњои миллї, тањдидоти хориљї ва ѓайра бошад. Бар ин асос 

метавон бо барномарезї ва таќвияти неруњои њамгиро ва муќобила бо 

неруњои вогаро иттињоди миллї ва якпорчагї дар Афѓонистонро 

бозгардонид ва заминаи шаклгирии як давлати миллиро дар ин кишвар 

фароњам овард. Масъалаи иттињод ва якпорчагии миллї ба ин далел, ки 

барои њар давлат эљоди нигаронї мекунад, аз ањамияти боло дар миёни 

љуѓрофидонони сиёсї бархурдор аст. Муттањид кардани унсурњои як 

сарзамин ва ќавмиятњои гуногуни як кишвар ба сурати як воњиди 

созмонёфта ки дар он тамоми сокинон тобеият ва вафодории худро арза 

доранд, яке аз мушкилтарин ва дар айни њол заруртарин мушкилоти як 

њукумат аст. 

                                                           
1Ниг.: АбдулбоќїА. РоњњоиберунрафтазбухрониАфғонистон, меъёрҳо, мавонеъвароҳиҳалҳо[Матн] / А. 
Абдулбоқӣ. http://csrskabul.com/pa/?p=411.(санаи муроҷиат: 13. 09.2016). 
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Омилњои дорои неруњои њамгиро ва вогаро дар як кишвар дар 

таъйини чигунагї ва таркиб ва љамъи миллатњо наќши умдае доранд ва 

омузиши онњо аз ањамияти хосе бархурдор аст. Бархе аз омилњои дигар 

наќши нисбатан собите дар фарояндњои њамгирої доранд ва бархе тањти 

шароити ќобили њидоятанд ва имкони тањаввул дар коркардњои онњо 

вуљуд дорад, бинобар ин метавон онњоро дар масири амалишавї аз 

фарояндњои њамгирої ва вогарої баста, ба ангезаи сиёсї ва корбурде 

мавриди ниёз ба кор гирифт. 

Кишвари Афѓонистон дорои аќќалиятњои ќавмї, нажодї, забонї 

ва мазњабии зиёде аст ва њамон тавре ки воќеияти таърихї ва сиёсии 

Афѓонистон ошкоро нишон додааст, низоми сиёсии ин кишвар дар 

гузашта њамвора бар суннатњои ќавмї ва ќабилавї устувор будааст. 

Аз њамин рў дар чолишњо барои эљод вањдат ва якпорчагии байни 

мардум ва фароњамсозии заминањои њамзистии ќавму миллатњо дар 

чорчўби як давлати мувофиќ ноком мондаанд. Њамчунин, масири 

руйдодњои сиёсї сафбандињои гурўњї ва низоъхои ќавмї дар кишвари 

Афѓонистон баёнгари он аст, ки Мавзуи таззодњо ва низоъњо дар  

таърихи кишвар бо таъсирпазирї аз авомили дарунї ва берунии љомеа 

њамвора дар њоли  таѓйирёбї буда, ин раванд ба шаклњои гуногуне зохир 

шудааст. 

Бар асоси аќидаи коршиносони сиёсї ва пажуњишгарони ѓарбї, ки 

гуфтаанд: дар Афѓонистон њузури миллат ба он сурат, ки дар Аврупо 

вуљуд дорад, шакл нагирифтааст ва руњияи љамъи миллї, њисси 

мењанпарастї, дарк ва боло гузоштани манофеи миллї дар миёни 

мардуми ин кишвар вуљуд надорад, балки њувиятњои пароканда ва 

ѓализи ќавмї љонишини қавллњои ёдшуда дар ин сарзамин шудаанд, 

қавлњое ки њамвора метавонад њам дастовези хуби сиёсї бошад ва њам 

мояи шўру ѓавѓо.  

Бинобар ин бархе аз онњо ин кишварро «осорхонаи аќвом»   

хондаанд. 



154 
 

Оливер Руа, (Oliver Rya) афѓоншиноси муосири фаронсавї дар ин 

маврид мегўяд: «Афѓонистон њељ гоњ миллати якпорча надошта …»1 вай 

муътаќид ба вуљуди навъе  миёни љомеа ва давлат ва ё шањр ва русто дар 

ин кишвар аст ва миллати Афѓонистонро маљмўае аз ќабоил медонад, ки 

дорои неруњои мухталиф ва одатњои гуногун њастанд, ки камубеш 

онњоро ба њам пайванд додааст. Ба ин тартиб эњсоси мењанпарастї он 

тавре ки дар Аврупо ва соири дигар кишварњо ривољ аст, наметавонад 

дар миёни афѓонњо вуљуд дошта бошад, зеро як кишвари муштарак 

барои онњо вуљуд надорад. Ба љои њисси мењанпарастї њисси пурљўшу 

хурўши озодии фардї дар онњо мављуд аст, ки табиъаташон мояи туѓён 

алайњи сарони њукумат мешавад, ки дар натиља ин мардум тоби тањти 

назорат дигарон ќарор гирифтанро надоранд, хоњ ин назораткунандаи 

инглис, рус ё амрикої бошад. 

Ќудрат дар Афѓонистон аз њампошии неруњо ба шаклњои гуногун 

сабаби даргирї ва танишњо дар ин кишвар шудааст, ки аз омилњои 

мутафовит ношї мешавад. Жон Гутман (John Goodman) муътаќид аст, 

ки  људогона будан аз дигарон ва сарбаланд будан аз љилвањои зиндагї 

вижагии хеш ва хосияти зотии њар гурўњи инсонњо аст. Барои он ки як 

минтаќа ва кишвар аз дигарон људо ва фарқкунанда бошад, танњо вуљуди 

як кўњ ё дара, як забони вижа ё як мањорати хос кофї нест.Ӯ муътаќид 

аст, ки руњияи њоким дар њар миллате фарќкунанда аз руњияи њоким бар 

миллатњои дигар аст, эњсоси њар кишваре нисбат ба соири кишварњо, 

дарвоќеъ њар кишваре нисбат ба дигар кишварњо фарќ мекунад, ба тавре 

ки ин эњсос ўро аз њамсоягонаш фарқ мекунад ба як боварии устувор бар 

асоси эътиќодоти мазњабї, дидгоњњои вижаи иљтимої ва љилвањое аз 

хотироти сиёсї ва ё омехтае аз ин се омил ниёз дорад. Њар давлати сиёсї 

ва ѓолибан бояд аз навъе њамгирої дар сохтори зербиної бархурдор 

                                                           
1Ориёнфар А. Решаёбиинобањинљорињованобасомонињо. ХабариАфѓонистон[Матн] / А. Ориёнфар. -

http://afghanistannews.org/arianfar2.html.(санаи муроҷиат: 22. 07.2018). 
 



155 
 

бошад, ки бо њамгироии соири кишварњо фарқкунанда аст ва 

бавуљудоварандаи ѓурури хосе аст, ки «ѓурури миллї» номида мешавад.1 

Дарвоќеъ, ў маншаи њувияти миллї ва руњияи миллии њар 

кишварро омилњои маънавї медонад. Ба назари ў руњияи миллї дар њар 

миллате аст, ки боиси вањдат ва њамбастаги он мешавад. Неруњое 

њастанд, ки дар як љомеа боиси људосозї воњидњои сиёсї мешаванд. Ин 

неруњо, ки њар кадом ба дунболи ањдоф ва камоли хоси хеш њастанд, дар 

љињати акси неруњои њамгиро амал мекунанд. Њарчанд ин неруњо навъе 

вогароиро нисбат ба сатњи миллї байни ќавмиятњо таќвият мекунанд, 

вале дар сатњи миллї ва ќавмиятї ба шакли як неруи њамгиро амал 

мекунанд ва њамбастаги байни онњоро таќвият мебахшанд. 

Ислом гарчи дар бахшњое аз љањон ањамияти худро ба сатњи як 

омили њамбастагии миллї аз даст додааст, аммо чун ба танњої дар эљоди 

фарњанг ва одобу русум ва сунатњои бисёре аз кишварњо таъсири амиќ 

дорад ва њанўз дар бисёре аз кишварњои љањон омили муњими 

њамбастагии миллї мањсуб мешавад. Дар Афѓонистон, ки мафњуми 

миллат то њамин авохир дар он љо роиљ набуд, давлат берун аз љомеа 

пиндошта мешавад. Танњо чизе ки њамаи афѓонњо дар он муштараканд, 

ислом аст. Аз он љо ки беш аз 98 дарсади мардуми Афѓонистон мусалмон 

њастанд, албатта људо аз ихтилофоти пайдошуда аз тундравињое, ки 

байни ањли суннат ва шиъа дар ин кишвар гоњ-гоњ рух медињад, метавон 

исломро як неруи пайванддињанда ва љамъкунандаи ќавму миллаттњои 

мухталиф дар ин кишвар донист. Бо таќвият ва пайванд ва њалли 

ихтилофот байни забони форсї, шиъа ва ањли суннат метавон аз ин омил 

дар таќвияти иттињоди миллї дар Афѓонистон истифода кард. Яке дигар 

аз нуќтањои васлкунандаи аксарияти мардуми Афѓонистон дар тўли 

таърих истиќлолталабї ва забони роиљ «дарї» будааст, ки ин мавзўъ 

њатто назди паштунзабонони Афѓонистон низ ќобили ќабул мебошад. 

Чунонки, Ањмадшоњи Абдолї ва љонишинони вай (садузоињо ва 

                                                           
1 Ниг.: Маллоњ А.Натсионализм[Матн] / А. Маллоҳ. -www.bougoal.ir/2017/04/17/. 
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мањмадзоињо) забони дариро ба унвони забони расмї ва муомилотї 

пазируфта буданд. Ањмадшоњи Абдолї њатто ба забони форсии дарї 

шеър мегуфт. Бинобар ин, то даврони ахир мушкиле дар муносибот ва 

иртибототи миллиятњо вуљуд надошт. Мушкил замоне пайдо шуд, ки 

њокимияти инњисорї тасмим гирифт, то њувияти як ќавмро њувияти 

фароќавмї ва њувияти њар як ќавмиятњои сокини Афѓонистон созад ва 

забони паштуро ба унвони забони расмии кишвар эълом кард. Бо 

таваљљуњ ба ин мавзўъ, ки забони дарї мавриди пазириши аксарияти 

аќвоми Афѓонистон мебошад ва танњо забоне аст, ки ќавмњои мухталиф 

нисбат ба он эњсоси бегонагї ва људої намекунанд, метавон ин унсурро 

як омили пайванддињандаи ќавї байни аќвоми мухталифи Афѓонистон 

дар назар гирифт ва аз он дар љињати њамбастаги ва якпорчагии миллии 

мардуми Афѓонистон истифода кард. 

Нишонањо и миллї таљаллии айнї њувияти миллиянд. Бинобар ин 

афроди миллат худро ба онњо мутааллиќ медонанд ва аз матрањ шудан ва 

дурахшиши онњо дар сатњи байналмилалї эњсоси ризоият ва хушнудї 

мекунанд, таъсиси амиқ шудани намодњои эњсоси муштараки миллиро 

дар афроди миллат ба вуљуд меоварад ва зинда нигањ медорад. Намодњо 

ба сурати ѓайримустаќим њисси миллигарої ва њамбастагии миллиро 

таќвият ва миллатро ба људоигузинї аз дигарон тарѓиб мекунанд. Дар 

Афѓонистон бо вуљуди шаклгирии бештари нишонањои милли дар сатњи 

ќавмиятњо ва ќабилањо нишонањое њам вуљуд доранд, ки мавриди 

пазириши аксарияти мардум њастанд. Ин нишонањо метавонанд заминаи 

алоќа ва њисси иттињод ва вобастагї ба якдигарро байни мардум ба 

вуљуд оваранд. Аз љумлаи ин нишонањо метавон ба Суруди миллї, 

Парчами миллї ва ѓайра ишора намуд, ки аксари ќавмњои Афѓонистон 

онњоро ќабул доранд ва ба онњо эњтиром мегузоранд. 

Тањдидоти хориљї  чи дар шакли низомї, амниятї ё фарњангї ва чи 

бо эљоди хатар барои њаќиќат ва шаъни миллї њамгироии 

тањдидшавандагонро афзоиш медињад ва онњоро ба иттињод барои 
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дифоъ аз худ вомедорад. Тањдид танњо амнияти сарзаминро њадаф ќарор 

намедињад, балки мумкин аст, як манфиати умумии иќтисодї ё як 

арзиши фарњангї ва диниро ба хатар андозад ё њувияти миллї ва 

њаќиќати умумии як кишварро зери њадаф ќарор дињад. Дар њар сурат 

њар як миллат дар муќобили тањдид ва тањќир вокуниш нишон медињад. 

Дар Афѓонистон ин омил дар иттињоди миллии он дар даврањои 

мутафовит наќши басазое доштааст. Њамлаи Шўравї ба ин кишвар 

боиси иттињоди байни ќавмиятњои мухталиф шуд ва дар њоли њозир низ 

њузури неруњои НАТО дар ин кишвар навъе неруњои вогароро дар 

Афѓонистон ба иттињод ва њамбатагї байни ќавмњои мухталиф водор 

сохта, кишвар худ дар пайи эљоди њувият ва чорчўби муносиб барои 

якпорчагї ва вањдати миллї аст. Интихоби номи кишвар ба иллати бори 

сиёсї он аз њасосият ва ањамияти вижањое бархурдор аст ва худ ба 

ёфтани иллати пайдоиши кишвар ва давлат низ кўмак мекунад. 

Интихоби номи маънидор ба тавре ки чатри комил ва пўшиши фарогире 

барои њамаи миллатњо эљод кунад, то њама ё аксарияти љамъияти сокин 

дар сарзамин худро мутааллиќ ба он бидонанд, амре асосї аст ва бояд 

таваљљуњи давлатмардони кишвар ба он бошад. 

Интихоби номњое, ки таърифкунандаи бахше аз миллат бошанд ва 

ба баёни дигар хусусиятњои бахше аз милат агарчи аксариятро бозтоб 

дињанд њам, вале вањдат ва њамбатагї миллиро бо аввалин мушкили 

асосї рўбарў мекунад, зеро аќалият ба он эњсоси вобастагї намекунанд 

ва худро аз пайкараи миллат људо мепиндоранд. Ба тадриљ ин бовар дар 

онњо амиќ мешавад ва дар шароити мусоид ба шакли ормони сиёсї 

вижаи таљаллї мебояд, ки барои њукумат ва давлат мушкилофарин аст. 

Аз он љо ки Афѓонистон он гуна ки имрўз шинохта шудааст, кишваре 

мураккаб аз гурўњњои мухталифи ќавмї аст, ки танњо яке аз онњо 

афѓонњо (паштунњо) њастанд. Истифода аз номи Афѓонистон ба унвони 

номи кулли кишвар дар ќадами аввал ба навъе ба хос сохтани ќудрати 

тањмили њувияти афѓонњо ва инкори мављудияти дигар сокинони ин 
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сарзамин ишора дорад. Ба њамин далел ин номро дигар гурўњњои ќавмї 

њељ гоњ напазируфтаанд, воќеияте, ки дар хориљ аз ин кишвар камтар 

инъикос ёфта, аммо дар дохили Афѓонистон амре њатми аст. Њамин 

мавзўъ заминаи гусастагї, вогарої ва набуди вобастагиро байни аќвоми 

сокини ин кишвар ихтилофї сохта, ба тавре ки онро воќеияти таърихї ва 

сиёсии Афѓонистон ошкоро нишон додааст. Сиёсати ин кишвар дар 

гузашта њамвора бар суннатњои ќавмї ва ќабилавї устувор буд ва 

мушкил барои вањдат ва якпорчагии мардум ва фароњамсозии заминањои 

њамзистии аќвом дар чорчўби як давлати ояндадор, ноком мондааст. 

Њамчунин, масири рўйдодњои сиёсї ва сафбандињои гурўњї ва низоъњои 

ќавмї дар кишвари Афѓонистон баёнгари он аст, ки Мавзуи таззодњо ва 

низоъњо дар замонњои мутафовити таърихї бо таъсирпазирї аз авомили 

дарунї ва берунии љомеа њамвора дар њоли навгонї ва таѓйир буда, ин 

навгонињо њассосияти мавзўъ ва мавќеият ва имконот дар дастрасї ба 

шаклњои мухталиф намуд пайдо кардааст. 

Аз сўи дигар, аз дер боз ихтилофоти мазњабии нисбатан шадиде 

байни шиъа ва суннї дар Афѓонистон вуљуд дорад. Бо иќдомоте, ки аз 

замони Зоњиршоњ сурат гирифт, даргирињо ва кашмакаш то њаде коњиш 

ёфт. Бахусус, аз даврони рўи кор омадани режимњои коммунистї ва дар 

канори он ишѓоли Афѓонистон тавассути артиши собиќ Шўравї 

ихтилофот ва кашмакашњои мазњабї то њаде ќатъ гардид ва њамаи 

ќавмњо ва гурўњњои мављуд ба љои мубориза бо якдигар бар сари 

ихтилофоти мазњабї ба фикри мубориза бо душмани муштараки хориљї 

ва омилњои дохилии он афтоданд.  

Аммо ин раванд дар давраи муљоњидин иваз шуд ва ихтилофоти 

мазњабї байни ќавмиятњои мухталифи Афѓонистон дубора ранги 

хушунат ва даргирї ба худ гирифт. Дар давраи Толибон ин ихтилофот 

ба ављи худ расид. Дар њоли њозир агарчи ин ихтилофот то њудуде коста 

шудааст, вале њамчунон байни миллату ќавмњои мухталифи Афѓонистон 

вуљуд дорад. Ин омил худ метавонад ба љараёни миллатсозї ва эљоди 
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якпорчагї дар ин кишвар њамроњ бо омили ќавмият ва дигар омилњо 

таъсири босазое бигзорад.1 

Њар наќшаи стратегї, чи дар бахши сиёсї ва низомї, ниёз ба 

иќтисод ва пул дорад, ваќте мошини љанг дар њаракат мешавад, бояд 

њазинаи масорифи он таъмин бошад, ваќте асосе таъсис мешавад, бояд 

маблаѓи он мављуд бошад, ваќте хонае эљод шавад, сармоя низ вуљуд 

дошта бошад, ва њар наќшаю кори стратегї, ки сохта мешавад, агар 

њимояи иќтисодї надошта бошад, наќша по дар њаво ва ин стратегия 

ноком хоњад буд. 

Масалан, ваќте ки наќша гирифта шавад, ки душманон ва 

мухолифини мусаллањ нобуд шаванд ва наќшаю ва тасмими давлат 

њамин бошад, бояд њазинаи љанг ва саркуб дар љайби давлат мављуд 

бошад ва агар на, бо пули кишварњои кўмакдињанда ин наќша амалї 

нахоњад шуд, зеро ихтиёри љанг ба дасти касоне аст, ки њазинаи љангро 

мепардозанд. 

Мушкили Афѓонистон дар ин замина ин аст, ки тамоми њазинаи 

љангии маоши хўрока ва пўшокаи љангиашонро дигарон пардохт 

мекунанд, дар ин сурат метавонем бигўем, ки неруњои амниятї, ки кироя 

шуда барои љанг мебошанд, на ихтиёри наќшаро доранд ва на ихтиёри 

љангро аз тарафи дигар аксарияти сарбозон, ки дар ќолаби низомї 

вазифа иљро мекунанд. Онњо танњо ба њадафи гирифтани маош дар ин 

самт кор мекунанд ва теъдоди каме агар бошад, ки ба маънии воќеї 

барои дифоъ аз кишвар, хоки ватан ва номус вазифа иљро менамояд. 

Мушкилоти дигар дар низоми раќобатњои ќавмї, мазњабї, самтї 

ва забонї дуздї аз ќарордодњо, хўрок ва пўшоки сарбозон, њимоят 

нашудани онон дар майдони љанг боиси заъфи бештари ин неруњо 

                                                           
1 Ниг.: Ниё Н.С., ДењнавїҶ., ЊаќнажодҲ. Наќши фарњанг дар тавсияи иќтисодї[Матн] / Н.С. Ниё,Ҷ. 

Дењнавї, Ҳ. Њаќнажод. -http://www.ensani.ir/storage/Files/20120329125056-2155-6.pdf..(санаи муроҷиат: 
02. 02.2019). 
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мешавад, ки на танњо руњияи онон ба поинтарин сатњи худ расонида 

мешавад, балки руњия барои љанг ва дифоъро аз онон мегирад. 

Вањдати миллї дар як кишвар яке аз асоситарин пояњои 

њукуматдории хуб ва идомаи он мебошад, бо таассуф метавон гуфт, ки 

дар Афѓонистон ба иллате, ки рўи ин омил аслан кор нашуда ва дар 

сатњи боло ихтилофоти ќавмї, ќабилаї, забонї, самтї ва мазњабї вуљуд 

дорад, руњияи вањдати миллиро ба куллї нобуд сохтааст. 

Масалан, бањс болои чигунагии тазкирањои электроникї, ки оё 

номи ќавмњо ва ё номи афѓон зикр шавад ва низ ихтилофњое, ки болои 

номи рањо ва донишгоњњо ба забони пашту ва дарї дар парлумон байни 

намояндагон вуљуд дорад. Пас, бо итминон метавон гуфт, ки рўњияи 

вањдати миллї ва њампазирї дар ин кишвар вуљуд надорад. 

Ва њамчунин гумоштани вазирон ба намояндагї аз ќавму милатњо 

ва дар вазифа омадан ва рафтан бар асоси ќавмият нишондињандаи ин 

аст, ки дар ин кишвар њама рафторњо бар асоси ќавму ќабила пеш 

меравад, на ба асоси шоистагиашон. 

Масалан, шумо намунаи яке аз вазоратњои Афѓонистонро мавриди 

арзёбї ќарор дињед, ки вазираш намояндаи яке аз ќавмњои Афѓонистон 

бошад, он ваќт ба ин натиља мерасед, ки зиёда аз 80 дарсади кормандони 

марказї ва вилоят њам аз њамон ќавм аст. 

Заъфи корї, фасод ва иљро нашудани ќонун: 

Заъфи корї ва фасоди њоким дар идороти мухталифи давлатї боис 

шудааст, ки мардум аз њукумат дилсард шаванд ва барои таъмини адолат 

дарвозаи дигареро бикўбанд ва ё њадди аќќал аз давлат ноумед шаванд. 

Дар идороти адлї ва ќазої парвандањои даъвоњо њатто то понздањ 

сол интизор мемонад ва њал намегардад ва ин даъвоњо барои ин тўлонї 

мешавад, ки аз тарафњои даъво пул ва ришва мегиранд. 

Њатто мавридњоеро расонањо гузориш доданд, ки дар идороти 

адлия ва ќазої кор ба љое расида, ки аз занон барои анљом додани кор 

таќозои номатлуб ва ѓайриахлоќї кардаанд. 
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Ќонун мутаассифона, ба њељ ваљњ яксон татбиќ намешавад ва њар 

кї пулу восита дошта бошад, ба њамон андоза парвандаро ба нафъи худ 

хал мекунад. Фаќат баъзе мавридњо, ки зери заррабини расонањо, 

фаъолони маданї ва афкори омма ќарор мегиранд, хубтар расидагї 

мегардад. 

Дар интихоби афрод ба мансаби давлатї барои касоне, ки дар он 

идора шинос надошта бошад, њатто форм дода намешавад. Ба кор 

гирифтан фаќат бар асоси ќавмияти забони њизб додани ришва ва ё 

шинос сурат мегирад. Баъзе идороти давлатї иљора шуда, дар ќайди як 

ќавм ва ё њатто як хонавода ќарор дорад, ки њељ баррасї дар ин маврид 

анљом дода намешавад, дуздї ба њадде пеш рафта ва аснодсозї шуда, ба 

пеш меравад, ки муфаттишњо наметавонанд, ки њатто он халалњоро 

мушоњида намоянд. 

Ва дар бахши низом низ бањо надодан ба хуни сарбозон, ки 

љасадњояшон рўзњо дар дасти душман ќарор дошта, онњоро тањќир 

мекунанд. Дар майдони љанг ва дар пушти хатти љанг касе нест, ки 

ононро њимоят кунанд, аз ќарордодњояшон обу нонашон тавассути 

баландрутбањо дуздида мешавад, инњо омилњоеанд, ки заъфи давлат 

мебошад ва низоме вуљуд надорад, ки љилави фасодро гирифта ва 

фасоди густурдаро ба њадди аќал бирасонанд. 

Мавридњои зиёде вуљуд дорад, ки шањрвандони Афѓонистон ба 

хотири маош, ки гурўњњои мусаллањ ононро медињанд, дар канори онон 

ќарор мегиранд ва аз ин ќабил шањрвандон кам нестанд, ки амалан дар 

сафњои мухолифини мусаллањ ќарор гирифтаанд. Ин шањрвандон на ба 

хотири аќида, на ба хотири бартарии гурўњњои мусаллањ ва на ба хотири 

мароми онон бо онњоянд, балки барои сипарї кардани зиндагї ва тањияи 

нону ѓизои оилаи худ ин корро мекунанд. 

Ваќте шуѓлу коре набошад, даромад набошад, дар идороти давлатї 

њам ба кор ќабул кардан бар асоси шиносоият ва ришва бошад, њаќ 

дињед, ки шањрвандон ба сафњои мухолифини мусаллањ дароянд, зеро 
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намехоњанд, ки худ ва оилаашон гурусна бошанд, агар дуздї ва корњои 

хилофро анљом дињанд, ки хатароташ бештар аз он аст, ки дар сафњои 

мухолифин бипайвандад. Тибќи яке аз гузоришњои Коммисияи њуќуќи 

башар дар Афѓонистон теъдоди зиёде аз шањрвандон, ки ба фасоди 

ахлоќї рў овардаанд, яке аз омилњо фаќри иќтисодї буда, ки ононро 

маљбур ба танфурўшї кардааст. Ва ин Мавзуи бекорї низ яке аз авомили 

умдаи буњрон дар кишвар буда ва далелњои он низ фаќри иќтисодї ва 

бекорї мебошад, ки шањрвандонро ба сафњои мухолифони мусаллањ 

равона месозад. 

Иродаи сиёсиро метавон ба ду навъ таъбир кард; яке марбут ба 

хориљињо ва яке њам дохилињо. Дохилињо аз эњтимол дур нест, ки ирода 

барои овардани сулњ ва хатми буњрон дошта бошанд, аммо ин ирода 

бидуни иродаи хориљињо имкон надорад.  

Иродаи дохилї њам марбут ба давлати Афѓонистон аст ва њам 

марбут ба гурўњњои мусаллањи Толибон, њизбњои исломї ва дигар 

гурўњњои даргири љанг дар бахши гурўњњои Толибон. Тамоми ирода ва 

ихтиёри њизбњои исломї ва гурўњњои ѓайриќонунї дар дасти кишварњои 

берунї, бахусус Покистон аст. Ва дар бахши давлати Афѓонистон низ 

ирода дар дасти касоне аст, ки дар даврони интихобот садњо миллион 

долларро харљи ширкатњо ва низ таъмини маошот, имконот ва 

таљњизоти неруњои амниятї карда ва феълан њам идома дорад. Иродаи 

хориљињо њам бар асоси манофеашон, ки баъзеашон манофеи муштарак 

дошта ва баъзе њам дар таќобили якдигар ќарор доранд. 

Аз ин рў, метавон гуфт, ки аввалан, иродаи сиёсї барои њалли 

буњрон вуљуд надорад ва агар њам вуљуд дошта бошад, иродањо дар 

байни хориљињо ва дохилињо ноњамоњанг ва њатто дар муќобили њам 

ќарор доранд. Иродаи сиёсї замоне метавонад корсоз бошад, ки тибќи 
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як наќша њамоњанг шуда, бо омилњои берунї ва дохилї дар як самт  дар 

њаракат бошанд.1 

 

  

                                                           
1Ниг.: Варёлай М. Чандгонагїва ањзоби сиёсї дар Афгонистон[Матн] / М. Варёлай.-
.pajhwok.com/dr/articles. (санаи муроҷиат: 01. 09.2017). 
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ХУЛОСА 

I. Натиҷаҳоиасосииилмиидиссертатсия 

Дар натиҷаи таҳлили масъалаҳои моҷароҳои сиёсӣ дар Афғонистон 

ва дахолати бегонагон бар он пешниҳоди чунин хулоса ва тавсияҳо 

лозим дониста мешавад: 

1. Мољароњои сиёсї шаклњои гуногун доранд, ки аксарияти 

онњо дар замони имрўзаи мо бо сабаби боигарињои табии кишварњо, 

мавқеи стратегї љуғрофии онњо ва кудрат талабї ба миён меояд. Аз он 

љињате, ки бештари мољароњо ба гузашта бармегарданд ва яке аз 

сабабњои пайдошавии онњо баъзе аз инсонњои љоталабу манфиатхоњ 

мебошанд, ки ин мољаро љўияшон боиси љонбохтани њазорњо-њазорњо 

инсонњои бегуноњ, талафёбии хазинањои моддию маънавї, фарњангу 

тамаддун ва билохира сабабгори барњам хўрдани ин ё он љомеа 

мегардад, бено бар он бахши назариави ва метудулоги мољароњоро аз 

диди дунишмандун мухталиф мутахассис дар ин хавза ба бахс гирифта 

шуда аст. 

2. Зиндагии мардуми Афѓонистон бошад њам тўли 40 сол ба 

бахше аз ин мољароњои фољиабору сангин гирифтор буда, вале боиси 

таассуф аст, ки њанўз њам аз ин мушкилоту бадбахтињо рањои наёфтаанд 

ва аз ин мољароњо ранљ мебаранд. Ба ин тартиб агар танњо 40 соли 

охири њаёти кишварро ба таври намуна баррасї намоем, равшан хоњад 

шуд, ки ин мардуми мазлум чи гуна бадбахтињо ва хонавайронињоро аз 

ин мољароњо тањаммул кардаанд: танњо талафоти инсонии мардум дар 

ин чањор дањсола беш аз 2,5 миллион кушта, 3 миллион маъюб дошта, 

имрўзњо 5 миллион афѓон дар саросари љањон (бахусус, дар Покистон ва 

Эрон) муњољир ва саргардонанд ва онњо барои бењбуди вазъияти сиёсї 

дар Афѓонистон ва бозгашт ба ватанро бесаброна интизор њастанд.Дар 

умум бояд зикр кард, ки мољароњо дар Афғонистон омилњои зиёд 

доранд, ки яқинан омилњои хориљии он нисбат ба тамоми дигар омилњо 

нақши бештар бозї мекунанд.Мо аслан дар ин рисола дар пањлўи 
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омилњои дохилї бештар ба омилњои хориљї тадқиқот бурдаем. Омилњои 

хориљї тавассути баъзе кишварњои мољарољўй, манфиатхоњ, бадхоњ ва 

тамаъљўй сурат мегирад, ки ин кишварњо њамеша дар қасди шўълавар 

нигоњ доштани оташи љанг ва бадахти дар Афғонистон будаанд, ки то 

битавонанд бо ин роњ манфиатњо ва њадафњои худро, ки бо хуни 

мардуми Афғонистон олуда шудаанд ба даст биёваранд. Чунончи 

тањлилгарони сиёсї ба ин боваранд, ки агар мудохилоти кишварњои 

берунї дар Афғонистон имрўз поён ёбад, мо ба зудї шоњиди ба охир 

расидани љангњо дар ин кишвар хоњем шуд. 

3. Мољароњо бештар ба панљ ќисм таќсим мешаванд: қудрат, 

манобеъ, њувият, назариёт ва арзишњо. Ин мавридњои зикршуда на 

мустаќилона, балки бо њам ба шакли пайваста вуљуд доранд, ки яке бар 

дигаре таъсиргузор аст ва ба тањқиби он мавриди дигаре, ки ба 

муносибот ва таснифоти мољароњои сиёсї иртибот мегирад, рақобат 

байни кишварњои қудратманд мебошад, ки ин рақобат дар кишвари 

сеюм (мисли Афғонистон) сабаби мољароњо ва бесуботи  мешавад. 

Њамчунон тарс аз ин ки кишвар ончунон қавї нашавад, ки дар оянда 

кишвари қудратманд нагардад ва њамеша заиф боқї бимонад. Ва ин њам 

метавонад сабаби мољароњои сиёсї шавад. Бадин тартиб иззат ва 

ифтихорталабї кишварњо гоње сабаби мољаро њам мешавад. Яъне ба 

хотири касбу шўњрат ва қудратнамоии кишварњо боиси мољароњои 

сиёсї дар як кишвари заиф мегардад. 

4. Донишмандон мушкилоти иљтимоироњам пешзаминаи мољароњои 

сиёсї медонанд.Маалан  адолати иљтимоиро онњо дар бисёре мавридњо 

аз рафтани як кишвар ба тарафи мољароњои сиёсї монеъ 

медонанд.Чунончи донишмандон ба ин боваранд, ки дар асари 

кашмакашњои иљтимои баъзе аз неруњо фаъол ва баъзан њам ғайри  

фаъол мегарданд. Ки ин фаъолу ғайри фаъол шудан мољароњои сиёсиро 

дар пай дорад.Чунончи нобаробарињои дањаи 60 ва тазодњои идеалогї 
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дар љараёни љанги сард бесуботњои иљтимоиро дар Афғонистон бештар 

сохт.    

5. Мудохилоти иттињоди Шўравї дар соли 1978 ки сабаби аз 

њампоши њукумати Довудхон гардид ва ба пушти он њузури мустақими 

неруњои иттињоди Шўравї як сол баъд дар соли 1979 яке аз омилњои  

оғози мољароњо дар Афғонистон ба шумор меравад. Омили дигаре, ки 

дар ба миён омадани мољароњо кўмак мекунад  сохтори қавмї ва 

нигоњњои мутафовут ба забонњо ва ақалиятњо дар як кишваре мисли 

Афғонистон мебошад, ки касони аз қавм ё як забони мушаххас 

анархизми қавми заминаи мудохилоти баъзе кишварњоро худ фароњам 

мекунанд. То онњо дар кишвар љойгоњи бартаре дошта бошанд.Ва 

дигаронро тавассути мудохилагарон саркўб кунанд. Њамчунон 

мушкилот дар Афғонистон бо камтаваљљўњи дар љилавгирї мавориди 

кўчаки метавонад аз табдил шудани мавориди кўчак ба як мунозеъи 

калон сарчашма мегирад. Чунончи мешавад як маризии кўчакро бо 

расидагии бар он аз табдил шудани он ба як марази ғайри қобили илољ 

љилавгири кард. 

6. Мушкили дигари Афғонистон манофеъи кишварњои њамсоя ва 

кишварњои пурқудрати љањон аст. Ба ин мафњум, ки дар афзои ошуфтаи 

Афғонистон онњо дунболи таъмини манофеъи худ тавассути гурўњњое,ки 

ба намояндагии аз онњо дар ин кишвар мављуд њастанд мебошанд.Ба 

таври мисол ду кишвари њамсоя Эрон ва Покистон њамеша дар чор дањаи 

охир гурўњњо ва танзимњоеро њимоят карданд.То аз ин тариқ манфиатњои 

худашонро ба даст оваранд. Хусусан, Покистон, ки њама медонем бахши 

бешари мољароњо ва мудохилот дар Афғонистон ва ба он вобастагӣ 

дорад.Чунончи баъд аз пирўзии муљоњидин, Покистон аз танзими 

тундравї ба номи њизби исломи бо роњбарии Њукматёр ва баъд аз он 

эљоди гурўњи толибон, ки то њанўз сабаби бадбахти ва кашмакаш 

шудаанд. Покистон фикр мекунад будани як њукумати қавї дар 
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Афғонистон ба зарараш мебошад. Чун душмани деринааш Њиндустон 

дар сурати будани як њукумати қавї дар Афғонистон  дасти дўстї дароз 

карда Покистонро дар њарос меандозад.Чун њарду кишвар Њиндустон ва 

Покистон мушкили арзї бо Покистон доранд.Ва дар сурати будани як 

њукумати заиф ва дастнишондаи Покистон дар Афғонистон на танњо ин 

њукумати заиф дўстӣ бо Њиндустон карда наметавонад,балки 

Покистонро дар душманї бо ин кишвар ёрӣ мерасонад.  

7. Масалаи Эрон њам чунин аст, ки азоби шиъаро дар Афғонистон 

њимоя  мекунад ва њатто бахши кўчаке аз Толибон њам охирон ба Эрон 

нисбат медињанд.Чун њузури Амрико дар Афғонистон барои Эрон ба њељ 

ваљњ қобили қабул нест. Ва аз ин тариқ барои Амрико эљоди мушкилӣ 

меорад. Њамчунон кишварњои абарқудрат мисли Амрико ва Россия 

аъзои созмони НАТО, созмониҳамкориҳои ШАНХАЙманфиат ва 

рақобатњои худро дар Афғонистон доранд. Ва метавон гуфт, ки 

мољароњои сиёсї дар Афғонистон сабабаш табдил шудани хоки 

Афғонистон ба унвони майдони рақобат ва таъмини манфиати кишварњо 

мебошад.      

Дар бораи заминањои мољароњои сиёсї, ки шаклњо  гуногуне дорад 

яке аз калонтарини онњо љанг ва кашмакаш миёни гурўњњои 

гумошташудагони бегона дар Афғонистон мебошад, ки ин гурўњњоро 

барои рақобат ваё таъминоти манфиатњои худ њимоят мекунанд. Зеро 

Афғонистон бадбахтона  ба як сарои бедару дарвоза монанд аст, ки њар 

кишваре ки мехоњад дар он ба ихтиёри худ дохил ваё берун шавад. Агар 

танњо љанги рақобати миёни ду кишвари абарқудрати русу амрикоро аз 

пайдоиши ДОИШ ба унвони василаи фишор алайњи руссия ба 

њампаймононаш дар осиёи миёна ва фишорњои амрико дар љанги 

Украина ва дар муқобил њимояти россия ва НАТО аз толибони миёнарав 

алайњи манфиатњои Америка дар Афғонистон.  
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8. Бадин тартиб дар кишварњои арабї мухолифи Саудї, истифодаи 

Саудї аз вањобињои тундрав алайњи Эрон њамаи ин рақобатњо нишонаш 

дар Афғонистон дида мешавад. Масъалаи иқтидоргароии як қавм ба 

қавми дигар ки худро аксари мутлақи Афғонистон медонанд дар њоле, ки 

њозир бар шумориши халқ ба таври воқеъї њадди ақал дар тўли 40-соли 

гузашта нестанд, зеро худ медонанд, ки Афғонистон сарзамини 

ақалиятњо буда  ва њељ қавме дар њақиқат аксарият намебошад. Ва ин худ 

яке аз заминањои мољароњо ва кашмакашњо ба шумор меравад. Яке аз 

омили дигаре, ки Покистон љангро дар Афғонистон замина мекунад 

тарси ин кишвар аз таљзияи дувум баъд аз истиқлоли Бангладеш дар 

соли 1971 мебошад. Ин тарс аз таљзия аз тарафи шўришони балуљ дар 

балуљистони Покистон ва паштунњо дар Хайбар паштунњо мебошад. Аз 

ин лињоз Покистон фикр мекунад, ки агар Афғонистон аз ин мољароњои 

сиёсї рањо ёбад  пас инду људои талабон дар Афғонистон љойгоњ пайдо 

карда ва аз тарафи давлати ороми Афғонистон њимоя мешаванд.  

9. Яке аз дигар авомили барљастаи мољароњои сиёсї дар Афғонистон 

камсаводї дар байни  мардум аст. Оморњо нишон медињад, ки 

Афғонистон њамин акнун бештар аз панљоњ дар сад  мардуми бесавод 

дорад, ки ин худ далели барљастаи қабули боварињои нодуруст, ақидањои 

ифротӣ ва хурофотӣ аст, ки аз тарафи бегонагон ба ин мардум гуфта 

мешавад ва ин бахше мардуми бесавод ин њамаро кўркўрона қабул 

мекунанд ва ин боиси нотинљӣ дар кишвар мегардад.        

10. Дар Афѓонистон беш аз 100 њизби сиёсї дар пањлўи неруњои 

зиёди дигар вуљуд дорад. Мутаассифона ин аҳзоб дар гузаштањо сабаби 

мољароњои сиёсї шудаанд. Ва имрўз, ки фаъолияти онњо қонунманд 

шудааст дар берун рафти аз ин мољароњо кори зиёде анљом дода 

наметавонанд. Бо вуљуди ин ки аҳзоби сиёсї бахше аз љомеаи имрўза 

бањисоб омада ва дар қозоёи муњими кишвар нақш доранд, вале 

бадбахтона дар Афѓонистон чун њукумати марказї ва қавмгаро мебошад 
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ба аҳзоб чандон фурсат дода намешавад. Агарчи қонуни асосии 2004 

моддаи 35 ба нақши аҳзоб таъқид дорад ва қонуни ташкил ва фаъолияти 

аҳзоб аз сўи њукумати Њомид Карзай расман имзо ва нашр гардид. Ба он 

њам чун Афѓонистон кишвари суннатї ва қавмист то њол ин аҳзоб 

љойгоњи худро дар Афѓонистон пайдо накардааст. Дар канори ин аҳзоб 

неруњои шабењи низомӣ то њанўз вуљуд доранд, ки дар даврони њизби 

комунист аввалинбор эљод гардид ва яке аз неруњое буд, ки сабаби 

мушкилоти зиёде гардидаанд. Ин раванд то хатми њукумати Наљибуллоњ 

идома дошт ва њатто тавозун миёни неруњои низомии кишвар ва ин 

неруњо барњам хўрда буд ва инњо бо тавоноии зиёдтар вуљуд 

доштанд.Дар канори инњо дар Афѓонистон шўришиён ва террористоне 

вуљуд доранд, ки аз дохил ва аз хориљи кишвар субот ва амниятро 

барњам мезананд ва инњо ба дањњо гурўњ мерасанд, мисли Ал-қоида, 

ДОИШ, Ҷунбиши Туркистони Шарқї аз кишварњои минтақа. Љунбиши 

Ансориллоњ, Ҷайши Муњаммад, Ҷамоати исломӣ, Шабакаи њаққонӣ ва 

ғайра аз Покистон ва чандин гурўњи шўриши дохили Афѓонистон мисли 

љунбиши Толибон ва боқимондаи њизби исломї ва амсоли инњо вуљуд 

доранд, ки боиси ин мољароњо дар Афѓонистон шуданд. 

11. Дар мавриди мудохилаи Амрико ба Афғонистон дар соли 

2001метавон гуфт, ки ин мудохила як бањонае беш набуд. Зеро иёлоти 

муттањидаи Амрико (ИМА) аз замонњои гузаштаи хеле дур орзуи 

расидан ба Афғонистонро барсар дошт ва на њамкори ба кишвар ва 

мардуми он. Зеро агар даврони љанги Шўравї дар Афғонистонро дар 

назар бигирем бо вуљуде, ки муљоњидин аз тарафи ИМА имконот ва 

аслияњоро дарёфт мекарданд. Замоне, ки муљоњидин дар ин љанг пирўз 

шуданд ва љангњои дохили саршуд ИМА ва иттифоқчиёнаш дарвозањои 

сафоратхонањои худро баста ва Афғонистонро дар оташи љанг рањо 

карда рафтанд, то инки мутмаин шуданд ду тарафи љанг ба қадри кофї 

дар љанги дохилї заиф  шуданд ва мардуми Афғонистон инњоро, ки 
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замоне қањрамонони худ дар љанг бо Шўравї медонистанд ва бо 

саршудани љанги дохилї аз онњо рўйгардон гардиданд. Дар ин њолат 

ИМА фурсатро мусоид дида неруи саввумро бо номи толибон тавассути 

Покистон ва дигар иттифоқчиёнаш ба миён оварданд ва ин гурўњ бо 

суръат бахше бузурги Афғонистонро ба ишғоли худ дароварданд ва 

њукумати муљоњидинро аз қудрад гирифтанд. Ин њамон фурсате буд, ки 

Амрикоињо дар интизораш буданд (ки бояд њукумати муљоњидин бо 

роњбарии Бурњониддин Раббонї тавассути толибон суқут дода мешуд, ки 

онњо бо њузури Амрикоињо дар Афғонистон мухолиф буданд) пас ба 

бањонаи амали террористї Нюёрк дар соли 2001 дар Афғонистон њузур 

пайдо карда њукумати толибонро сарнагун карданд. Ба таъқиби он фақат 

ба муддати чанд соли мањдуд Афғонистон оромишро таљриба кард, ки 

миллионњо Афғонони гуреза аз кишварњои мухталиф баргаштанд, вале 

дере нагузашт неруњои террористї дубора фаъол шуданд ва њамин њоло 

бештар аз панљоњ фисад аз хоки Афғонистон зери тањлилї онњо қарор 

дорад. Њоло соњибназарон ва донишмандон ба ин ақидаанд, ки Амрико 

дар љанг бо терроризм шикаст хўрдааст бояд роњи созишро миёни 

њукумати Афғонистон ва толибон пешнињол кунад  ва худаш содиқона 

талош кунад, ки як сулњи воқеи дар Афғонистон љойгузини љанг шавад 

ва худаш Афғонистонро тарк кунад. 

12. Њамчунон масъалањо ва монеањо дар Афѓонистон бисёранд яке аз 

бузургтарини онњо набудани њукуматњои қавии њадди ақал дар чилсоли 

гузашта будааст, ки ин њукуматњо қобили қабул барои њамаи мардуми 

Афѓонистон набуда ва мардум њама аз онњо фармон намебурданд.Чун ин 

њукуматњо бар баъзе аз мардум мавриди қабул ва бар баъзеи дигар 

машруъият надоштанд ва артиши Афѓонистон дар ин даврањо чунон 

неруманд набуданд, ки то неруњои худсарро нобуд кунанд. Ва мушкили 

дигар, ки имрўз Афѓонистон ба он рўбарўст набудани љавонон дар 

дастгоњи њукумат мебошад. Зеро дар њукумат кор гирифтани љавонон 
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бар асосї шоистаги ва тахассус намебошад ва кўшиш мешавад то 

масъалаи қавми ва забони дар миёни љавонон доман зада шавад.Пас 

љавонон аз ин њукумат ноумед гашта ба шаклњои гуногун кишварро тарк 

мекунанд.Масъалаи дигар Мавзуи барљаста сохтани Хуросонї бузург аз 

тарафи баъзе қавмњо мебошад, ки ин худ метавонад ба як монеа бар сари 

роњи њалли мољароњои сиёсї дар Афѓонистон бошад.Чун аз ин мавзўъ 

баъзе кишварњо истифода намуда ба тафриқа дар миёни мардум даст 

мезананд.Бинобарин њукумати Афѓонистон бояд љидди талош кунад то 

заминаи ризоиятмандии њама мардуми Афѓонистонро фароњам кунад (на 

як қавм, самт ва забон) то мардум њама аз њукумат фармонбурда 

бесуботи ва монеањоро аз сари роњи сулњ ва субот бо њам бардоранд ва 

ин васила мешавад, ки мудохилагарон бањонаи нифоқ дар даст надошта 

ва мољароњои сиёсї кам-кам поён ёбад. Як Мавзуи љиддии дигар 

масъалаи кишти маводи мухаддир ва расондани он ба кишварњои дигар 

мебошад (қочоқи маводи мухаддир), њукумати Афғонистон бояд талош 

кунад то аз ин сарафкандагии миллї, ки афғонистонро дар аввали 

фењрист содиркунандагони маводи мухаддир дар сатњи љањон қарор 

додааст халоси ёбад ва кишварњои дигаре, ки аз ин падидаи шум зиён 

мебинанд рањои ёбанд. Дар пањлўи он бояд тарњи дўстии мутақобил бо 

кишварњои њамсоя минтақа ва љањон рўи даст гирифташуда ва 

манфиатњои ду тарафи кишварњо садоқатмандона дар назар гирифта 

шавад.Сулњро дар аввалият қарор дода бо мухолифини њукумат бо њар 

тариқї мумкин дар тамос шаванд то музокира оғоз шавад ва мушкилоти 

худро дар дохили кишвар њал кунанд ва њамчунон нагузоранд, ки 

тероризм ва экстирамизм аз хоки Афѓонистон истифода намуда ба 

кишварњои дигар тањдидеро мутаваљљењ насозанд то ин кишварњо 

маљбўр ба мудохила дар умури Афѓонистон нашаванд. 
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2.  Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо 

            Бахши охирини диссертатсияро хулосагирӣ намуда, тавсияҳои 

зеринро иброз доштан мувофиқи мақсад аст: 

- бадбахтона масъалањо ва монеањо дар Афѓонистон бисёранд. Яке 

аз бузургтарини онњо набудани њукуматњои қавии њадди ақал дар 

чилсоли гузашта будааст, ки ин њукуматњо қобили қабул барои њамаи 

мардуми Афѓонистон набуда ва мардум њама аз онњо фармон 

намебурданд.Чун ин њукуматњо бар баъзе аз мардум мавриди қабул ва 

бар баъзеи дигар машруъият надоштанд ва артиши Афѓонистон дар ин 

даврањо чунон неруманд набуданд, ки то неруњои худсарро нобуд 

кунанд; 

- мушкили дигар, ки имрўз Афѓонистон ба он рўбарўст набудани 

љавонон дар дастгоњи њукумат мебошад. Зеро дар њукумат кор 

гирифтани љавонон бар асосї шоистагӣ ва тахассус намебошад ва 

кўшиш мешавад то масъалаи қавмӣ ва забонӣ дар миёни љавонон доман 

зада шавад.Пас љавонон аз ин њукумат ноумед гашта ба шаклњои гуногун 

кишварро тарк мекунанд; 

- масъалаи дигар Мавзуи барљаста сохтани Хуросони бузург аз 

тарафи баъзе қавмњо мебошад, ки ин худ метавонад ба як монеа бар сари 

роњи њалли мољароњои сиёсї дар Афѓонистон бошад. Чун аз ин мавзўъ 

баъзе кишварњо истифода намуда ба тафриқа дар миёни мардум даст 

мезананд. Бинобар ин, њукумати Афѓонистон бояд љидди талош кунад то 

заминаи ризоиятмандии њама мардуми Афѓонистонро фароњам кунад (на 

як қавм, самт ва забон) то мардум њама аз њукумат фармонбурда 

бесуботи ва монеањоро аз сари роњи сулњ ва субот бо њам бардоранд ва 

ин васила мешавад, ки мудохилагарон бањонаи нифоқ дар даст надошта 

ва мољароњои сиёсї кам-кам поён ёбад; 

- як мавзуи љиддии дигар масъалаи кишти маводи мухаддир ва 

расондани он ба кишварњои дигар мебошад (қочоқи маводи мухаддир), 
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њукумати Афғонистон бояд талош кунад то аз ин сарафкандагии миллї, 

ки афғонистонро дар аввали фењрист содиркунандагони маводи 

мухаддир дар сатњи љањон қарор додааст халоси ёбад ва кишварњои 

дигаре, ки аз ин падидаи шум зиён мебинанд рањои ёбанд. Дар пањлўи он 

бояд тарњи дўстии мутақобил бо кишварњои њамсоя минтақа ва љањон 

рўи даст гирифташуда ва манфиатњои ду тарафи кишварњо 

садоқатмандона дар назар гирифта шавад; 

- сулњро дар аввалият қарор дода бо мухолифини њукумат бо њар 

тариқї мумкин дар тамос шаванд то музокира оғоз шавад ва мушкилоти 

худро дар дохили кишвар њал кунанд ва њамчунон нагузоранд, ки 

тероризм ва экстирамизм аз хоки Афѓонистон истифода намуда ба 

кишварњои дигар тањдидеро мутаваљљењ насозанд то ин кишварњо 

маљбўр ба мудохила дар умури Афѓонистон нашаванд. 
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