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МУЌАДДИМА
Мубрамияти мавзўи тањќиќот бо он наќше муайян карда мешавад,
ки табиати низоъњои иљтимоию сиёсї ва хусусияти бевоситаи онњо дар
Љумњурии Исломии Афѓонистон дар шароити таѓйирёбии вазъи
геополитикии љањон мавриди тањќиќу баррасї ќарор гирифтааст.
Дар системаи проблемањои актуалии сиёсатшиносии муосир яке аз
љойњои афзалиятнок ба масъалањои низоъњо ва шаклњои гуногуни он
дода мешавад ва он њамеша зери таваљљуњи аксарияти кишварњои љањон
мебошад. Тањлили адабиёти илмї, њамчунин таљрибаи таърихї - сиёсї
нишон медињад, ки омўзиши низоъњои иљтимоию сиёсї дар вазияти
имрўзаи геополитикї шарти муњим барои дарк кардан ва њалли низоъњо
бо гузариши равандњои сиёсї ва мураккабшавии њамкории системањои
сиёсї ва љомеаи шањрвандї мебошад.
Тањќиќоти хусусиятњои таърихї ва сиёсии низои Афѓонистон дар
шароити таѓйирёбии љомеа дар илмњои сиёсї њанўз ба ќадри кофї
тањлил наёфтааст. Бинобар ин зарурати тањќиќи масъалаи мазкур дар
робита бо вазъи геополитикї, њолати кунунии иљтимої-иќтисодї, сиёсї
ва низоии мардуми Афѓонистон бисёр мубрам ва сариваќтї мебошад.
Зиёда аз ин муњимияти масъала, аз як тараф, ба вазифањои коркарди
назариявии

низоъњои

иљтимоию

сиёсї

дар

Љумњурии

Исломии

Афѓонистон дахл дошта бошад, аз тарафи дигар бо шартњои объективии
ташаккули элитаи сиёсии нав ва хољагони беруна дар ин кишвар боис
гаштааст.
Ба назар мерасад, ки имрўз дар Афѓонистон низоъњои ќавмї,
мазњабї

ва

суннату

таљаддуд

ба

тартиб

аз

фаъолтарин

таъсиргузортарин низоъњои иљтимої мебошанд. Дар њоле ки

ва

низои

ќавмї миёни чањор ќавми бузург дар Афѓонистон, яъне паштун, тољик,
њазора ва ўзбек ба сурати људогона матрањ аст, дар мавриди суратбандии
низоъњои

ќавмиву мазњабї бо њам вазъ ба гунае дигар аст, ки дар
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мавриди он бањсњои зиёде мављуд аст. Нигоњи њар яке аз ин гурўњњои
људогона ба ќудрати сиёсї, нигоњї вобаста бар ќавмият аст.
Низоъњои ќавмї, ки аз зермаљмўи низоъњои иљтимоию сиёсї аст, аз
масъалањои асосии ин диссертатсия ба шумор мераванд. Низоъњои
номбурда аз гўшањои мухталиф мавриди баррасї ва таќсимбандї ќарор
гирифтаанд.

Низоъњои

таърихии

тасодуфї

њосили

сарнавишти

таърихиию сиёсии як кишвар ва натиљаи дигаргунињо ва тасодуфњои
таърихианд, мисли низоъњои мазњабї, ќавмї, фирќаї, суннатї, таљаддуд
ва ѓайра.1
Чуноне маълум аст, низоъњои иљтимоию сиёсї дар вазъи
геополитикии имрўза дар кишвари Афѓонистон њоло мавзўи бањсњои
пурљўшу хурўш мебошад. Тањлили адабиёти илмии мављудбуда аз он
шањодат медињад, ки фикри ягона оид ба масъалаи мазкур дар марњилаи
њаёти кунунии ин кишвар аз тарафи пажўњишгарон коркард нашудааст.
Далелњои баёнгардида зарурияти тањияи проблемаи табиати
низоъњои

иљтимоию

сиёсї

ва

хусусияти

бевоситаи

онњоро

дар

Афѓонистон дар шароити таѓйирёбии вазъи геополитикии љањон дар
маќоми аввал мегузорад. Ин њолат аллакай худ ба худ муњимияти тањияи
проблемаи мазкурро муайян месозад.
Ба муњимияти тањќиќот њамчунин инњо боис гаштаанд:
-якум, мушаххаскунии мафњуму моњияти низои иљтимої-сиёсї ва
хусусияти бевоситаи тањќиќи он;
-дуюм, хусусиятњои таърихї ва сиёсии низои Афѓонистон дар
шароити таѓйирёбии љомеа;
-сеюм, таѓйиротњои амиќи дар шуури љомеа баамаломада, зеро бе
шикасти аќидањо, љањонбинї, шуури сиёсї, бе таѓйирот дар психология
ва тафаккури одамон њалли вазифањои мураккаби низоъњои иљтимоию
сиёсї имконнопазир аст.

Бошрия Њ. Љомеашиносии сиёсї: наќши нерўњои иљтимої дар зиндагии сиёсї. –Тењрон,
1376. – С.102.
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Бояд тазаккур дод, ки ташаккул ва рушди низоъњои геополитикї,
манфиатњои идеологии ин давлати мустаќил боис шудааст, ки фазои
холии идеологї аз љониби нерўњои муайяни сиёсї барои шинондан ва
љорї кардани ноустувории сиёсї, ташаккул додани љањонбинии аз сиёсат
дур, ба вуљуд овардани фундаментализми динї ва дигар тамоюлоти
хавфнок, ки ба рушди мустаќилияти сиёсї монеъ мешаванд, истифода
бурдаанд;
- чорум, раванд ва мушкилоти сулњофарї дар њаёти сиёсии
Љумњурии Исломии Афѓонистон.
Фикрњои дар боло зикргардида, бевосита, муњимияти масъалаи
тањќиќшавандаро муайян менамоянд.
Муњимияти масъалаи мазкур аз он шањодат медињад, ки
масъалањои низоъњои иљтимоию сиёсї ва хусусияти бевоситаи онњо дар
Љумњурии Исломии Афѓонистон дар шароити таѓйирёбии вазъи
геополитикии

љањон

сиёсатшиносон,

мавзўи

файласуфон,

омўзиш

ва

муаррихон,

тањќиќоти
балки

на

дигар

танњо
илмњои

љомеашиносиро низ дарбар мегиранд.
Дараљаи омўзиши мавзўъ. Мавзўи барои тањқиқот интихобгардида
хусусияти байнифаннї дорад. Бояд тазаккур дод, ки солҳои охир оид ба
масъалаҳои

назария

пажўњишгарони

ва

амалияи

форсизабон

низоъњои

иљтимоию

сиёсї

ва олимони мамолики Иттињоди

Давлатњои Мустаќил (ИДМ) саҳми арзанда гузоштаанд, ки дар
таҳқиқотҳояшон мафҳум, моҳияти низоъњо, омилҳои иљтимої-сиёсї ва
маънавї, ташаккулёбї, рушди миёнаравї ва

падидаи вањдати миллї

мавриди тањқиқот қарор гирифтаанд. Онҳо ба низоъ њамчун падидаи
иљтимоию сиёсї таваљљуњи махсус зоњир карда, пањлуњои гуногуни онро
тањлил намудаанд.
Дар тањлилњои сиёсї ва иљтимоии мављуда тањлилњои зиёде дар
бораи низоъ мављуд аст, ки онњоро Макс Вебер1, Љорљ Зимел2, Ролф
1Макс
2

В. Љомеа ва иќтисод / Тарљумаи Аббос Манучењрї. – Тењрон, 1374 (1995).
Simell G., Coser L., Rosenberg B. Sociological Theory. – New York: Me Millan, 1976.
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Дорендоф,1 Люис Козер2, Љ.Тернер3, Карл Девич4 ва дигарон5 пешнињод
намудаанд.
Ба аќидаи Макс Вебер, «низоъ» ва «гузиниш» - њар ду амалњои
вобаста ба дастёбї ба арзишњо ва манбаъњо њастанд, бо ин фарќият, ки
дар вазъияти «низоъ» арзишњо ва манбаъњои мавриди назар ба таври
њамзамон мавриди таваљчуњ ва дархости беш аз як фард ё гурўњ ќарор
доранд ва бинобар ин њолати муќобилат ва зиддият вуљуд дорад, дар
њоле ки дар «гузиниш» чунин њолате вуљуд надорад. Љорљ Зимел (G.
Simell) ба таври куллї ду њолатро барои робитањо ва амалкарди иљтимои
ќоил аст, ки иборатанд аз «низоъ» ва «созиш». Ў ин њар дуро дар
муќобили вазъияти «бетафовутї» ќарор медињад, ки баёнгари набуди
иртибот ва амалкард миёни афрод ва гурўњњост.
Р.Дарондорф (R.Dahrondorf) низоъро сафороии наќшањои иљтимої
дар муќобили якдигар таъриф кардааст. Љ.Тернер низоъро маљмўае аз
руйдодњо медонад, ки ба дараљањое аз хушунати мутаќобили ошкор
дасти кам миёни ду гурўњ меанљомад.

Онњо моҳияти назариявї ва

методологї, инчунин вазифаҳои низоъњои иљтимоию сиёсиро баррасӣ
намуда, диққати махсус ба табиати хоси низоъњо додаанд.
Саҳми муайянро дар тањқиқоти низоъњои иљтимоию сиёсї олимони
шинохтаи

тољик Муњаммад А.Н., Искандаров Ќ., Зокиров Г.Н.,

1Dahrondorf

R. Three Sociologcal Traditions. – Oxford: oxford University press, 1985.
Coser L. The Function of Social Conflict. – New York: The Free Press, 1956.
3 Terner B. Religion and state formation: A Commentary on Recent debates // Journal of Historical
Sociology. – 1982. – № 1. –P.82.
4 Deutsch K. Oberschall Social Movement Ideology Interest and Identities. – New Brunswick:
Transaction, 1993.
5Джеймс Д., Роберт Ф. Назарияњои мутаориз дар равобити байналмилалї / Тарљумаи Алї
Ризо Тайиб, Вањид Бузургї. – Тењрон 1376.; Lipest, S.M. Political Man: The Social Bases of
Politics. The Johns Hopkins University Press, 1991. P.71; Gurr R., Keohane R. International
Institutions and state power // Essays in International Relations Theory. – 1989. P. 47.; Behrman,
H.W. The Practice of Facilitation: Managing Group Process and Solving Problems. – Greenwood,
1998. – P.77.; Oberschall A. Social Movement, Ideologies, Interest and Identifies. – New Brunswick:
Transction Publishers, 1993.; Black W., Scimecca J. (1963), Conflict Resolutio //
International Studies Quarterly. Oxford. – 1996. –№16.; Axelord R., Robert K. Achieving
Cooperation under Anarchy: Strategies & Institutions // World Politics. – 1985. – Vol.38. – No.1;
Baldwin, D. Neorealism & Neoliberalism: The Contemporary Debate. – New York: Columbia
University Press, 1993; Gurr, R., Robert K. International Institutions and state power // Essays in
International Relations Theory. – 1989. –№3. Baldwin, D. Theories of International Relations.
Princeton University, 2008.
2
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Хидирзода М.У., Њакимов Р.М., Ашуров М.К., Нуриддинов П.Р. ва
дигарон гузоштанд1. Онҳо на танҳо робитаи мутақобилаи

низоъњои

иљтимоию сиёсиро тањлилу ошкор намудаанд, балки таъсири онњоро
ба њаёти одамон ва рушди сиёсии минтаќа ва љомеа аз нуқтаи назари
илмї асоснок кардаанд. Аввалин китоби дарсї бо номи «Муќаддимаи
низоъшиносї» соли 2006 дар Љумњурии Тољикистон чоп гардид, ки дар
он вобаста ба масъалањои баёни низоъ, таснифу тањлил , ирода ва њалли
он, инчунин таљрибаи нодири сулњ ва оштии миллї дар Тољикистон
маводи тањлилии зиёде баррасї ёфтаанд. Оид ба низоъњои иљтимоию
сиёсї андешањо низ гуногунанд. Дар пажўњиши илмии ин олимон
омилҳои асосии таљрибаи таърихии асосноккардашуда, хусусиятҳои
ташаккулёбии низоъњои мухталифи иљтимоию сиёсї дар таљрибаи
Тољикистон баррасї гардидаанд. Дар онҳо диққати махсус ҳамчунин ба
таҳлили хусусиятњои хоси низои тањмилии Тољикистон дода шудааст.
Вале

дар

тањқиқотҳои

олимону

донишмандони

дар

боло

зикргардида асосан масъалаҳои умуминазариявии иљтимоию сиёсї дар
мисоли минтаќањои гуногун, аз љумла Тољикистон, бештар

таҳлил

карда шудаанд, ҳамчунин ба таври умумї хусусиятҳо, қонуниятҳо ва
шароити таърихии мављудият ва рушди низоъ тавзеҳ дода шудаанд.
Баъзе масъалаҳои низоъњои иљтимоию сиёсї дар тањқиқотҳои олимон, ба
монанди Фирўзободї Сайидалол,Вусуќї Мансур ва Некхалќ Алиакбар,
1Муњаммад

А.Н. Афганистан: некоторые проблемы
обеспечения
региональной
безопасности после вывода основных международных сил // Афганистан и региональная
безопасность после 2014. – Душанбе, 2015; Муњаммад А.Н. Афганистан: некоторые
проблемы обеспечения региональной безопасности в рамках ОДКБ // Маводи конф. ДМТ. –
Душанбе, 2015; Mohammad A.N., Morteza A. Investigating the challenges of religious extremism
in Central Asian ditsimpacton the national security of the surrounding national // Quid. – 2017. –
№1.; Мухаммад А.Н. Афѓонистон: мушкилоти сиёсї ва вазъи он дар ќудрати давлатдорї //
љамъиятшиносї. – 2018. – №1; Маҳмадов.А.Н.
Ахбори АИ ЉТ. Шуъбаи илмњои
Сиёсатшиносї. Китоби дарсї. – Душанбе: Ирфон, 2010; Зокиров Г.Н. Мољарошиносї.
Душанбе, 2005; Хидирова М.У. Конфликт как социально-политический феномен (Опыт
Таджикистана): Дис. ... канд. полит. наук. – Душанбе, 1999; Хакимов Р.И. Конфликтогенные
факторы межнациональных и внутринациональных отношений в Таджикистане: Дис. ...
канд. полит. наук. – Душанбе, 1999; Ашуров М.К. Мирное разрешение конфликтов: процесс
и осмысление. – М.: Издательство РАГС, 2008; Нуриддинов П.Р. Политические партии и
партийная система Афганистана. – Душанбе, 2016.; Нуриддинов П.Р. Кто есть кто в
Афганистане. – Душанбе, 2017.
7

Гулї Амин, Саљодї Абдулќаюм, Русонї Шопур, Ањмадї Њамид, Амир
Ањмади Њушангї, Тољик Муњаммадризо, Фулодї Дої, Воизї Њамза,
Шањронї Иноятуллоњ, Фањимї Њувайдї, Факуњї Носир, Саљљодї Сайид
Абдулќаюм, Шањронї Иноятуллоњ1 ва дигарон баррасї шудаанд. Дар
пажўњишњои илмии ин муњаќқиқон таҳлили раванди ташаккулёбї ва
хусусиятҳои махсуси низоъњои иљтимоию сиёсї дар Афѓонистон мавриди
тањлил ќарор гирифтааст.
Бо дарназардошти он ки то имрўз олимон ва тањќиќотчиёни
Авѓонистон дар пажўњиш ва тањқиқи масъалаҳои бо низоъњои гуногуни
иљтимоию сиёсї робитадошта ба анљом расонидаанд, то љамъбасти
хотимавии љанбаҳои он як ќатор масъалањои баҳснок ва баррасинашуда
мављуданд, ки ҳалли онҳо тањқиқоти љиддии илмиро тақозо менамояд.
Дар ин замина кўшиши пешгирифтаи мо оид ба тањқиқоти љомеи
(комплексии) низоъњои иљтимоию сиёсии низоъ ва махсусияти он дар
Афѓонистон дар шароити таѓйирёбии љомеа, ба андешаи ин љониб,
дурусту асоснок ба назар мерасад.
Ҳамаи ин ва як қатор сабабҳои дигари мушаххасе, ки солњои
тўлонї омили асосии љангу низоъњои

гуногуни ќавмї ва таъсири

манфии кишварњои абарќудрат дар ин минтаќа гардидаанд, боиси
интихоби мавзӯъ, муайянкунии мақсаду вазифаҳои тањқиқоти мазкур
гардиданд.
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Мақсад ва вазифаҳои тањқиқоти диссертатсионӣ. Дар асоси
дараҷаи омӯзиши масъала, мақсади асосии тањқиқоти мазкур таҳлили
тадқиқоти комплексии низоъњои иљтимоию сиёсии низоъ ва хусусиятњои
хосси он дар Афѓонистон дар шароити таѓйирёбии љомеа мебошад.
Мақсади асосии тањқиқотро ба асос гирифта, дар диссертатсияи
мазкур вазифаҳои зерин гузошта шудааст:
-тањқиқ кардани мафҳуми низои иљтимої-сиёсї ва хусусияти
бевоситаи он;
-ошкор

намудани

хусусиятњои

таърихї

ва

сиёсии

низои

Афѓонистон дар шароити таѓйирёбии љомеа ;
-муайян кардани заминаҳои иљтимої-иқтисодї, сиёсї ва маънавии
ташаккулёбии Афѓонистон дар масири низоъњои геополитикии љањони
муосир;
-асоснок намудани масъалаи вазъи Афѓонистон ва амнияти
минтаќавї баъди хуруљи нерўњои эътилофи байналхалќї ;
- тањлили раванд ва мушкилоти сулњофарї дар њаёти сиёсии
Љумњурии Исломии Афѓонистон.
Объекти
Љумњурии

тањқиқот

Исломии

табиати

низоъњои

Афѓонистон

дар

иљтимоию
шароити

сиёсї

дар

дигаргунињои

геополитикии љањони муосир мебошад.
Предмети тањќиќот раванди пайдоиши низоъњои иҷтимоию сиёсї
ва хусусияти хоси онњо, амнияти

минтаќавї баъди хуруљи нерўњои

эътилофи байналхалќї ва мушкилоти сулњофарї дар њаёти сиёсии
Афѓонистон мебошад
Навоварии

илмии

тањқиқот.

Азбаски

дар

доираи

илмии

Афѓонистон то ба имрўз ба таври кифоя табиати низоъњои иљтимоию
сиёсї мавриди тањлилу тањќиќ ќарор наёфтаанд, мо кӯшиш намудем, ки
масъалаи мазкурро дар шароити хеле вазнини Афѓонистон ба таври
мушаххас тањқиқ намоем. Навоварии диссертатсия тањқиқотиро маҷмӯи
қоидаҳо асоснок мекунад, ки таҳлили табиати низоъњои иљтимоию
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сиёсиро дар шароити геополитикии муосир дар таљрибаи кишвари
љангзадаи Афѓонистон дар диссертатсияи мазкур дида мебароем, ки он
то ба имрӯз дар тањқиқотҳои олимони Афѓонистон ба ин тарз - дар
алоњидагї ва ба таври људогона вуљуд надорад.
Навоварии илмї дар

диссертатсияи мазкур, ҳамчунин бо он

муайян карда мешавад, ки дар вай:
-заминаҳои ташаккулёбї ва шарњи мафҳуми «низои иљтимоїсиёсї» ва хусусияти бевоситаи он баррасї гардидааст;
-таҳлили

сиёсии

хусусиятњои

таърихї

ва

сиёсии

низоъи

Афѓонистон дар шароити таѓйирёбии љомеа гузаронида шуд;
-барои ба таври амиқ муайян кардани заминаҳои иљтимоїиқтисодї, сиёсї ва маънавї дар Афѓонистон

ва

масири низоъњои

геополитикї тањлилу тањќики илмї гузаронида шуд;
-масъалаи вазъи Афѓонистон ва амнияти минтаќавї баъди хуруљи
нерўњои эътилофи байналхалќї мавриди таҳлилу баррасї ќарор дода
шуд;
-оид ба масъалаи мушкилоти сулњофарї дар њаёти сиёсии
Љумњурии Исломии Афѓонистон пешнињоди хулосањои илмию амалї ба
анљом расонида шуд.
Ҳамчунин бояд қайд кард, ки принсипҳои назариявии аз љониби мо
таҳиягардида дар мавзўи

табиати низоъњои иљтимоию сиёсї

дар

таљрибаи Афѓонистон ва вазъи геополитикї дар шароити таѓйирёбии
љањони муосир метавонанд барои омўзиши сабабу натиљаи љанги
тўлонии ин кишвар ва пешгирии он дастури муњими худшиносии миллї
ва вањдатгарої бошад.
Ба ҳимоя нуктањои зерин пешниҳод карда мешаванд:
1.Таҳлили мавқеи бисёр тањқиқгарон оид ба муайян намудани
табиати низоъњои иљтимоию сиёсї
низоъњои

иљтимоию

сиёсї

ба он далолат

самтњои

гуногун

ва

мекунанд, ки
пайомадњои

ѓайричашмдошт доранд. Ба андешаи мо, дар илмњои сиёсї то ҳанӯз
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таърифи ягонаи низоњњои иљтимоию сиёсї пайдо нашудааст. Бинобар
ин таҳлили амиқ ва муқарраркунии аниқи мафҳуми «низоъњои иљтимоию
сиёсї», ошкор кардани нақши онњо дар рушди системаи сиёсии ҷомеа
бисёр

муњим ва барои тањлили

низоъњо

муњимияти

назариявию

методологї дорад.
2.Нуктаи

ќобили

таваљчуњ

мизони

таъсиргузории

низои

Афѓонистон бар тањаввулоти сиёсї-иљтимоии минтаќа ва њатто љањон ва
таъсири мутаќобили сиёсатњо ва иќдомоти дигар кишварњо ва
бозигарони байналмилалї ба низои Афѓонистон мебошад. Имрўз ки
Афѓонистон ба конуни (маркази) низоъ табдил ёфтааст, решаи аслии
онро бояд дар дохил ва хориљ љустуљў кард. Кишварњои низоъсоз бояд
бидонанд, ки бозї бо сарнавишти як миллат барояшон осори номатлубе
дорад ва саранљом пирўзї аз они мардуми Афѓонистон аст.
3.Низои сиёсї ва иљтимої ба маънои њар гуна бархўрди огоњона ва
нисбатан

пойдор

новобаста

аз

ошкору

пинњон,

мустаќим

ва

ѓайримустаќим, нињодї ва ѓайринињодї, мусолиматомез ва хушунатомез
миёни афрод ва гурўњњо бар сари назорат ( контрол) ва таъсиргузорї бар
ќудрати сиёсї ва њукумат таъриф шуд. Далели аслї ин буд, ки ба њамон
нисбат ки арсаи сиёсати дохилї густурдатар шуда, бар теъдод ва
навъњои мавзўъњо ва бозигарони ин арса афзуда шудааст, намунањо ва
навъњои низоъњо низ зиёдтар ва печидатар гардидааст. Бар асари
дигаргунињо намунањо ва навъњои гуногун ва љадиде аз низоъњо зуњур
карда, ки аз музокирот миёни нерўњо ва ташкилотњои соњибманфиат бо
маќомњо ва нињодњои давлатї то раќобатњои сиёсї ва идеологии њизбњо
ва ташкилотњои сиёсї дар ќолаби низомњои интихоботї ва аз
гирдињамоињо,

тазоњурот,

хушунатњои

хиёбонии

гурўњњои

эътирозкунанда то террорњои сиёсї ва табодулотњои низомї ва аз
љангњои дохилї, чи аз навъи таљзияи толибона ва чи аз навъи чирикии
инќилобї, то љунбишњо ва инќилобњои тўдаиро дарбар мегирад.
4.Табдил шудани Афѓонистон ба конуни ноамнї дар минтаќа
метавонад амнияти кишварњоро мавриди хатар ќарор дињад. Аз тарафи
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дигар, бархе кишварњо, ба монанди Эрон ва Чин, бо њузури њади аксари
Амрико дар Афѓонистон мухолиф њастанд, вале бо хуруљи онњо, ки ба
зуњури факторњои мазкур анљом мешавад, низ мухолифанд. Аз тарафи
дигар, кишварњои Њинд ва Чин вазъияти мављудро дар љињати пешбурди
манфиатњои миллии худ матлуб донистаанд ва ин дар њолест ки ин
вазъият барои Россия ва Эрон тањдид мањсуб мегардад. Бинобар ин, дар
маљмўъ метавон гуфт. ки хуруљи нерўњои эътилоф аз Афѓонистон
натиљањои дуљониба хоњад дошт. Ба ин маъно, ки метавонад њам мусбат
ва њам манфї бошад ва дар нињоят, ба стратегияи муносиби кишварњо
метавонад таъсиррасон бошад.
5.Баъд аз таљрибаи шонздањ соли љанг амрикоињо оњиста - оњиста
воќеиятњоро

эътироф намуда, эълон доштанд, ки љанг мушкилкушо

набуда ва бояд ба сулњу музокира пардохт ва аз роњи зўровариву силоњ
наметавон љангро бартараф намуд. Ин ќаноати Амрико дар раванди
Њукумати Афѓонистон њам таѓйир овард ва Њукумати Афѓонистон дар
њамсадої бо хориљињо Шўрои Олии Сулњро ба миён оварданд. Аммо
барномаи сулњ аз тарафи Шўрои Олии Сулњ дар раванди хеш
камбудињои зиёдеро доро мебошад.
Њаракати кишварњои хориљї аслан аз умќи эњсос ба сулњ
бархурдор намебошад, шояд баъзе аз фишорњои минтаќавї онњоро
водоранд, то дар раванди сулњ ќадам бардоранд. Аммо њељ ваќте сулњу
амният хориљ аз марз барои як кишвар наќши асосї надорад ва онњо
наметавонанд ба танњоии хеш муваффаќ бошанд, метавонанд њамкор,
заминасоз ва таќвияткунанда дар мавриди музокироти сулњ бошанд ва
бењтар ба назар мерасад, ки онњо дар коммисиюни гурўњи миёнаравї
аъзо бошанд.
Асосҳои методологии тањқиқот. Ба сифати асоси методологии
тањқиқот мо ақидаи илман асоснокшударо дар бораи хусусияти пешравии
равандҳои таърихӣ интихоб намудаем. Айни ҳол, дар ҷараёни таҳлили
проблема усулҳои мантиқӣ, системавӣ, сотсиологӣ, сохторӣ –функсионалӣ ва
таҳлили муқоисавӣ ба таври васеъ истифода бурда шудаанд. Ҳамчунин ба
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мазмуни асосӣ ва хулосаҳои дар асарҳои илмӣ баёншудаи олимони Афѓ
онистон, Тољикистон, Эрон ва Ѓарб, ки масъалаи мазкурро таҳқиқ кардаанд,
такя намудем.
Масъалагузорї ва ҳалли масъоили назариявӣ, бешубҳа, имкониятҳои
иловагиро барои омӯзиши бештар амиқи табиати низоъњои иљтимоию сиёсї
дар

вазъи

геополитикии имрўзаи

Љумњурии Исломии Афѓонистон

мекушояд. Тањқиқоти мазкур имкон медиҳад то дараҷаи муайяне усули
баҳодиҳии омилҳо ва шароитҳои объективиро, ки дар хусуси ҳолати
кунунии низоъњои иљтимоию сиёсї дар шароити геополитикии муосир
дар кишвари љангзадаи Афѓонистон муайян мекунанд, таҳия намоем.
Аҳамияти назариявӣ ва амалии тањқиқот аз он иборат аст, ки дар
диссертатсияи мазкур оид ба самтҳои асосии раванди таѓйиротњои
геополитикии муосир ва низоъњои иљтимоию сиёсї, ќавмгарої ва дигар
камбудињои љомеаи Афѓонистон ошкор ва илман асоснок карда шуда,
баррасї мешаванд. Арзиши амалии тањқиқот барои устувории ягонагии
мардуми Афѓонистон ва ислоњи камбудињои пешнињодшуда аҳамияти
принсипиалӣ дорад.
Хулоса ва тавсияҳои муаллифро дар фаъолияти мақомотҳои
Њокимияти давлатии Афѓонистон

барои рушд ва устувории

вазъи

имрўзаи кишвари Афѓонистон истифода бурдан мумкин аст. Њамзамон
ин хулоса ва тавсияњо дар ҷараёни омӯзиши курсҳои дахлдор, курсҳои
махсус аз фанҳои сиёсатшиносӣ, фалсафа, таърихи давлат ва њуќуќ ва
дигар фанњо дар макотиби олии Љумњурии Исломии Афѓонистон ва
дигар

созмонњои

миёнарави сулњпарвар

имкон доранд мавриди

истифода қарор дода шаванд.
Мазмуни асосии диссертатсия дар корҳои илмӣ ва мақолаҳои
муаллиф,

ҳамчунин

дар

конференсияҳои илмї-амалї
маҷлиси

якҷояи

кафедраи

як

қатор

маърӯзаву

ифода ёфтаанд.
«Равандњои

сиёсї

баромадҳо

дар

Диссертатсияи дар
дар

Тољикистон»-и

Донишгоҳи миллии Тољикистон ва шуъбаи сиёсатшиносии Институти
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фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови Академияи
илмњои Љумњурии Тољикистон муҳокима ва ба њимоя пешнињод карда
шудааст.
Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, 2 боб,
параграф, хулоса ва рўйхати адабиёти истифошуда иборат аст.

14

панљ

БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВЇ ВА МЕТОДОЛОГИИ ТАҲҚИҚИ
НИЗОЪҲОИ ИҶТИМОЇ ВА СИЁСЇ
§1. Мафњуми «низои иљтимої ва сиёсї» ва хусусиятњои бевоситаи
тањќиќи он
Афлотуну Арасту шояд аз аввалин касоне бошанд, ки дар мавриди
далелњои низоъ дар љомеа назари худро баён кардаанд. Афлотун чунин
бовар дошт, ки иллати асосии низоъ дар љомеа камбуди манбаъњое
монанди ќудрат, сарват ва фазилат мебошад. Љидолњо ва низоъњое, ки
миёни инсон ва гурўњњо ба вуљуд меоянд, ба хотири ќудрат, сарват ва
фазилат мебошад. Ба назари ў, замоне ки камбуди манбаъњо бо
таљаммулпарастї ва зиддият дар табаќаи њоким њамроњ бошад, дар
љомеа бесуботї, ноамнї њукмфармо мешавад. Вале Арасту омили асосии
низоъро дар нобаробарї медонист. Ў баён медошт, ки инсонњо барои
баробарї ё бартарї талош менамоянд. Касоне, ки аз дигарон фурўтарпасттаранд, хоњони баробарї бо эшонанд ва онњое, ки бо дигарон
баробаранд, дар љустуљўи бартарї њастанд ва аз ин љо низоъву зиддият
дар љомеа падид меоянд.
Дар сарчашмањои сиёсї ва иљтимоии мављуда таърифњои зиёде
нисбат ба зуњуроти низоъ ба мушоњида мерасанд. Бархе аз ин таърифњо
њар гуна носозгорї ва зиддият миёни шахсият ва гурўњњоро дар зумраи
низоъ медонанд. Дар њоле ки таърифњои дигаре он гуна аз носозгорињо
ва зиддиятњоро низоъ мешуморанд, ки душманї ва хушунат дар он
мављуд бошад. Аз миёни гурўњи аввал метавон ба таърифњои
пешнињодкардаи Макс Вебер, Љорљ Зимел ва Ролф Дорендоф ишора
кард:
Макс Вебер менависад: ваќте як робитаи иљтимоиро низоъ
меномем, ки кунишњо марбут ба он амалан дар љињати пешбурд ва
хостањои як фард ё як гурўњ алайњи муќовимати дигаре ё дигарон бошад.
Бар ин асос Макс Вебер «раќобат»-ро низ навъи низои сулњомезе
мешуморад ва собит менамояд, ки дар раќобат маъмулан афрод ва
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гурўњњо талош мекунанд, то бидуни истифода аз хушунати љисмонї
фурсатњо ва имтиёзњои мавриди хоњиши дигаронро тањти назорати худ
дароранд. Ба таври куллї Макс Вебер низоъро дар муќобили «интихоб»
(пазируфтан) ќарор медињад. Ба аќидаи ў «низоъ» ва «баргузидан» њар ду
амалњои вобаста ба дастёбї ба арзишњо ва манбаъњо њастанд, бо ин
фарќият, ки дар вазъияти низоъ арзишњо ва манбаъњои мавриди назар ба
таври њамзамон мавриди таваљчуњ ва дархости беш аз як фард ё гурўњ
ќарор доранд ва бинобар ин њолати муќобилат ва зиддият вуљуд дорад,
дар њоле ки дар баргузидан чунин њолате вуљуд надорад1.
Р. Дарондорф (R. Dahrondorf) низоъро сафороии наќшањои
иљтимої дар муќобили якдигар таъриф кардааст. Ў низоъро амри доимї
дар дохили њама гурўњњои иљтимоии омирона танзимшуда, новобаста аз
гурўњњои кўчак, ба монанди хонавода ва гурўњњои бузург, ба мисли
созмонњои расмї, давлат ва љомеаи миллї медонад ва бар ин назар аст,
ки дар њамаи ин гурўњњо бархўрди манфиатњо ва низоъ гоњ ба сурати
ошкор ва гоњ ба сурати пинњон вуљуд дорад. Ба андешаи ў, равобит ва
кунишњо ё худ амалњо бар асоси њамкорї низ дарбаргирандаи навъе аз
низоъ њастанд2.
Дар миёни таърифњое, ки бар вуљуди унсурњои хусумат ва хушунат
дар низоъ таъкид кардаанд, метавон ба таъорифи Люис Козер ва
Љонатан Тернер ишора кард. Л.Кузер низоъро навъе аз мубориза бар
сари арзишњо ё даъвоњои марбут ба ќудрат, манзалат ва дигар
манбаъњои камёб медонад, ки дар он гурўњњои даргир фаќат ба дунболи
дастёбї ба арзишњои дилхоњи худашон нестанд, балки дар пайи хунсобекор кардани амалњои раќибон ё зарар расонидан ба онњо ё нобуд
кардани онњост3.
Љ. Тернер низоъро маљмўае аз руйдодњо медонад, ки ба дараљањое
аз хушунати мутаќобили ошкор дасти кам миёни ду гурўњ меанљомад. Ба
ибораи дигар Љ.Тернер низоъро фароянде медонад, ки тайи он ду ё чанд
1Макс

В. Љомеа ва иќтисод / Тарљумаи Аббос Манучењрї. – Тењрон, 1374. – С.44-47.
Dahrondorf R., Collins R. Three Sociologcal Traditions. – Oxford University press, 1985. P.67-73.
3 Coser L. The Function of Social Conflict. – New York: The Free Press, 1956. – P.3
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гурўњ бар сари манобеъ ва арзишњои мавриди ихтилофи даргири навъе
аз куниш ва вокуниш мешаванд, ки хоњу нохоњ онњоро ба сўи амалњои
хушунатомез бар зидди якдигар мекашонад1.
Таърифе ки барои мо аз мафњуми низоъ дар назар аст, на ба он
андоза густурда аст, ки њамчун таърифи Вебер таќрибан тамоми
кушишњои мутаќибили иљтимоиро дарбар гирад ва на ба он андоза
мањдуд аст, ки њамчун таърифи Козер ва Тернер сирфан ба рўёрўњои
хушунатомез нисбат дода шавад. Бар ин асос, вазъияти раќобати мањзро,
ки дар мумкин аст афрод ба манзури дастёбї ба унсури камёбї вориди
амали њамзамон шаванд, бидуни ин ки комилан аз вуљуди раќибњои хеш
огоњї дошта бошанд ё ба сурати њадафманд ва њисобшудае дар садади
љилавгирии раќибњо аз дастёбї ба он манобеъ бароянд, наметавон низоъ
номид.
Њамчунин вазъияти низоъ бо вазъияти «таниш» низ тафовут дорад,
зеро дар њолати таниш мумкин аст танњо яке аз тарафайн худро дар
вазъияти муќобилият ва даргирї эњсос кунад ва њатто ин вазъиятро ба
сурати ошкоро нишон надињад, балки онро ба сурати пинњон ва дар
шакли тарс, бадгумонї ва ё душмании пинњон њифз кунад, бидуни ин ки
ин мавќеиятњо дар тарафи дигар низ вуљуд дошта бошад ё эњсос шавад.
Ба ибораи дигар, дар вазъияти таниш њама тарафњои даргир ба зиддият
ва рўбарўи манфиатњо ё мавќеияти худ нисбат ба якдигар огоњї
надоранд ва ба амалњои огоњонаи боздоранда ё њуљум алайњи якдигар
даст намезананд. Албатта таниш метавонад муќаддимаи шаклгирии
низоъ бошад, ба ин хусус ки дар сурати идома ёфтани таниш эњсосот ва
иќдомњои як тараф каму беш ба тараф ё тарафњои дигар низ инъикос
меёбад ва онњоро дар вазъияти зиддияти огоњона ва иродї ќарор
медињад2.

Terner B. Religion and state formation: A Commentary on Recent debates // Journal of Historical
Sociology. – 1982. – No. 1. –P.82.
2Љеймс Д., Роберт Ф. Назарияњои мутаориз дар равобити байналмилалї / Тарљумаи Алї
Ризо Тайиб, Вањид Бузургї. – Тењрон, 1376. – С.297.
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Билохира ин ки низоъ бо хушунат «њамхуни» надорад, агар
хусусияти аслии низоъро зиддияти огоњона ва нисбатан давомдори
афрод ва гурўњњо ва талошњои мутаќобили онњо барои дастёбии њарчи
бештар

ба њадафњо, манбаъњо ва арзишњои мавриди ихтилоф ва

боздоштану мањрум кардани якдигар аз ин њадафњо, манобеъ ва арзишњо
бидонем, пас чунин падидае њатман бо истифода аз хушунат, ба хусус
хушунати ошкор ва љисмонї, њамроњ нахоњад буд.
Ба таври куллї дар ироаи як таърифи корбурдї ва муфид барои
низоъ бояд унсурњо ва хусусиятњои зеринро дар назар дошт:
1. Огоњии тарафњо ба созгорї ва зиддияти мављуд дар
мавќеиятњо, арзишњо ва манобеи мавриди назар.
2. Талоши огоњонаи тарафњо барои дар ихтиёр гирифтани
мавќеиятњо ва манбаъњои мавриди низоъ ва мањдудсозии тарафи
муќобил аз ин мавќеият ва манобеъ.
3. Вуљуди давом ва пойдори ќобили мулоњиза дар вазъияти зиддият
ва даргири миёни тарафайн дар таърифи низоъ.
Илова бар хусусиятњои зикршуда бояд ба вижагињо ва сиришти
арсаи иљтимої ва сиёсї дар муќоиса бо дигар арсањои зиндагї низ
таваљљуњ кард.
Усулан майдони сиёсат љои амалњо ва доду ситади марбут бо
олитарин шакли ќудрат - ќудрати сиёсї аст. Ќудрати сиёсї нисбат ба
дигар шаклњои ќудрат (ќудрати марбут бо сарвати иќтисодї ё њайсияти
иљтимої ва ѓ.) бештар мањдуд ва камтар ќобили таќсим аст. Њатто дар як
низоми сиёсї ва њукумат њадди аќал ба сурати давраї (даврањои
интихоботї) вуљуд дорад. Илова бар ин ќудрати сиёсї дар муќоиса бо
дигар шаклњои ќудрат аз њаракати бештар ва шаффофияти камтаре
бархурдор аст ва ба равишњои гуногунтар ва печидатаре зоњир ва амалї
мешавад ё мутаќобилан ба чолиш ё дар муќобили њам кашида мешавад.
Аќидањое низ њастанд, ки ба низоъ њамчун оќибати зиддиятњои
идеологї

бањо

дода

мешавад.

Дарвоќеъ,

дар

бисёре

мавридњо

задухўрдњои сиёсї аз рўи номувофиќатии мавќеъ ва аќидањои сиёсї
18

барангехта мешаванд. Бо вуљуди ин сиёсатшиносони касбї назар ба
таълимотњои идеологии бештар ба манфиатњои воќеї такя мекунанд1.
Бар асоси он чи гуфта шуд, метавон низои сиёсиро њар гуна рўёрўї
ва бархўрди огоњона ва нисбатан пойдор миёни афрод, гурўњњо,
созмонњо, нињодњо ва давлатњо бар сари «контрол» (назорат) ва амалї
сохтани ќудрати сиёсї ва ё таъсиргузорї бар он таъриф кард, њарчанд ки
ин рўёрўињо ва бархўрдњо ошкор бошад ё пинњон, мустаќим бошад ё
ѓайримустаќим, мусолиматомез бошад ё хушунатомез, аз тариќи
нињодњои расмї сурат гирад ё берун аз онњо дар дохили марзњои миллї
сурат гирад ё хориљ аз он.
Бисёре аз донишмандони улуми иљтимої тасдиќ мекунанд, ки
пурра аз байн рафтани низоъ аз пањнои зиндагии инсон на танњо
ѓайриимкон, балки нохушоянд низ њаст, зеро теъдоде аз шаклњои низоъ
барои дигаргунї ва пешрафти иљтимої зарур аст. Симур Мартин Лепест
(Lipest, Seymour Martin) ишора мекунад, ки њам Дутквил ва њам Карл
Маркс бар зарурати низоъ байни воњидњои сиёсї-иљтимої таъкид
кардаанд2.
Берман Њ.В. (Behrman, Harry Webne) низоъро чунин таъриф додаст:
«Низоъ иборат аст аз вуљуди ихтилоф ва носозгорї миёни чанд гурўњ, ки
дар натиљаи он тањдиде алайњи ниёзњо, алоќањо ва манфиатњои якдигар
сурат гирад»3.
Дар ин таърифи содда чањор мафњум ба шарњи зер вуљуд доранд:
Мафњуми аввал – ихтилоф ва нозозгорї аст. Ба таври куллї чандин
лоињаи ихтилоф дар мавзўъњои гурўњњои даргир дар низоъ мушоњида
мешавад. Дар ин њолат, эњтимол дорад, ки ихтилофи воќеї комилан бо
ихтилофи зоњирї фарќ дошта бошад. Дарвоќеъ, низоъ тамоюл дорад, ки
бо лоињањои муњим ва умда сўитафоњум њамроњ гардад, ки ба таври
ќобили таваљљуње майл ба зиёдагўї дар ихтилофот ва носозгорињои
1Маҳмадов

А.Н. Сиёсатшиносӣ. Китоби дарсї. – Душанбе: Ирфон, 2010. – С.260.
Lipest, S.M. Political Man: The Social Bases of Politics. The Johns Hopkins University Press,
1991. – P.71.
3Behrman, H.W. The Practice of Facilitation: Managing Group Process and Solving Problems. –
Greenwood, 1998. – P.77.
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зоњирї дорад. Бо ин њол низоъ беш аз як ихтилоф ва носозгорист. Низоъ
вазъияте аст, ки дар он мардум як тањдидро нисбат ба саодат ва хайру
рафоњ, осоиштагии худ эњсос мекунанд.
Мафњуми дуввум гурўњњои даргир аст. Дар зењни аксари инсонњо
як навъ носозгорї ва ихтилоф нисбат ба гурўњњои даргир дар низоъ
вуљуд дорад. Њангоме ки дар бархе шароитњо мардум мутаваљљењ
мешаванд, ки онњо низ яке аз тарафњои низоъ ба шумор мераванд,
шигифтзада ва ѓофилгир мешаванд. Дар бисёре аз мавќеиятњо мардуме,
ки ба унвони бахше аз низоми иљтимої ба шумор мераванд, ба ширкат
дар низоъ ташвиќ мешаванд, дар њоле ки мумкин аст шахсан он
мавќеияти пешомадаро таври дигаре тафсир кунанд. Тарафњои даргир
дар низоъ моил њастанд, ки ба љои баррасии воќеї ва бозбинии айнї аз
вазъияти мављуд бар пояи дарк ва бардошти худашон аз он вокуниш
нишон дињанд. Бар њамин асос, бардошт ва дарки мардум аз як ќазия ба
арзишњо, фарњанг, аќидањо, сатњи огоњї ва таљрибаи онњо ва дигар
таѓйирдињандањо вобастагї дорад.
Мафњуми саввум тањдиди идрокї аст. Мардум маъмулан дар
баробари тањдиди идрокї вокуниш нишон медињанд то дар муќобили
тањдидоти воќеї, ки ба он таваљљуњ доранд. Бинобар ин, дар њолате ки
фањму дарки мардум ба худии худ воќеї нест, рафтору кирдор, эњсосот
ва вокунишњои њамешагии мардум ба василаи дарку эњсоси ношї аз
тањдиде ки рўбарўяшон аст, таѓйир мекунад. Агар битавон масъалањо ва
тањдидњои воќеиро шиносои кард ва стратегияро дар такя ба он
густариш дод, низоъро ба таври сохторї метавон мудирият кард.
Мафњуми чањорум ниёзњо, алоќањо ва нигаронињост. Маъмулан
мушкилињои шомил дар низоъро ба унвони як мавзўъ ва мафњум бо
ќобилият, давом ва мондагорї дар назар мегиранд. Масъалањо ва
мушкилоти низоъ майл ба печидагии бештаре доранд. Ба баёни
соддатар, илова бар ниёзњои воќеї ва њаќиќї, ки дар он низоъњо ёфт
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мешаванд, њамвора ниёзњои психологї ва љисмонї низ вуљуд доранд, ки
дар дохили низоъ ќарор мегиранд1.
Ч. Тилли амалњои љамъии сиёсиро низ ба се навъ: «раќобатї»,
«дифої», «њуљумї» таќсим мекунад. Раќобат кунише аст, ки аз љониби як
гурўњ ба маќсади ба даст овардани имконоте, ки дар ихтиёри гурўњи
дигаре аст ва дар амал метавонад дар ихтиёри гурўњи дигаре бошад,
сурат мегирад. Куниши дифої навъе вокуниш аз љониби гурўњњое аст, ки
манобеи онњоро гурўњњои дигаре соњиб шуда ё тањдид кардаанд. Амали
њуљум навъе амали пешќадамона аз сўи гурўњњои зидди вазъи мављуд ва
мухолифи њукумати амалкунанда,

ваќтї (барњол) аст ва ба манзури

вуруд ба њайати њокима ё ба даст овардани он сурат мегирад2.
Ч. Тилли бар асоси ду меъёри зикршуда яъне «анвои гурўњњо» ва
«анвои кунишњои сиёсї» гунањои низои сиёсиро ба шарњи зер
табаќабандї мекунад:
- низоъњои раќобатї: гурўњбандињои даруни њайати њокима агар аз
навъи љамоатї бошад ва ба кунишњои љамъии раќобатї бо якдигар рў
биёваранд, низоъњо миёни онњо маъмулан ба сурати дастабандињо ва
раддабандињои суннатї ва бандбозї зоњир мешавад. Вале

агар

гурўњбандињо аз навъи анљуманї бошанд, раќобати байни онњо
маъмулан

ба

сурати

низоъњои

нињодии

мусолиматомез

(мисли

раќобатњои њизбї ва интихоботї) љараён меёбанд. Гурўњбандињои берун
аз њайати њокима агар аз навъи љамоатї бошад ва ба кунишњои љамъї
раќобате бо њукумат рўй оваранд, низоъњои онњо бо њукумат маъмулан
ба сурати љамъшуданњои эътирозї ва худљўшу ѓайрисозмонёфта ва гоњ
задухўрдњои хушунатомез бо нерўњои њукуматї зоњир мешавад ва дар
сурате ки ин гурўњбандињо аз навъи анљуманї бошанд, раќобати онњо бо
њукумат маъмулан ба сурати амалњои созмонёфта ба маќсади нуфуз
ёфтан дар њукумат ва ё фишор бар он ва гоњ низ ба сурати гирдињамоињо
ва роњпаймоињои созмонёфтаи сиёсї зоњир мешавад.
1Behrman,

H.W. The Practice of Facilitation: Managing Group Process and Solving Problems. –
Greenwood, 1998. – P. 78-81.
2Tilly C. From Mobilization to Revolution. – New York: Addison weseley, 1979. –P.194-200.
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Низоъњои дифої: агар гурўњбандињои даруни њайати њокима аз
навъи љамоатї бошад ва мавќеияту манбаъњои онњо аз љониби дигар
гурўњњо тањдид шавад, амалњои дифоии онњо аз навъи инфиолї хоњад
буд, ба иборати дигар, низои онњо ба шаклњое, монанди ибрози тарсу
њарос нисбат ба гурўњњои зид ва гоњ нисбат ба кулли муњит ва њатто
нисбат ба атрофиён ва њомиињои худашон зоњир мешавад. Аммо агар ин
гурўњбандињо аз навъи анљуманї бошад, корњои дифоии онњо ба сурати
амалиёти созмонёфта чи аз навъи мусолиматомез (монанди иќдомњои
таблиѓотї)

ва чи аз навъи хушунатомез (монанди омодагї алайњи

созмони мухолифон) хоњад буд.
Низоъњои њуљумї: агар гурўњњои берун аз њокимият аз навъи
љамоатї бошанд ва ба ќасди гирифтани њукумат гурўњњои њокимро
мавриди њамла ќарор дињанд, иќдомњои љамъии онњо дар шакли
љумбишњои эњёгароёна хоњад буд, ки ѓолибан низ ба хушунат гароиш ё
майл хоњанд дошт, аммо агар ин гурўњњо аз навъи анљуманї бошанд,
амалњои љамъии онњо ба манзури ба даст овардани њукумат дар шакли
љунбишњои инќилобии љанги дохилию кудатої зоњир мешавад. Бинобар
ин, бар асоси навиштаи Ч. Тилли, дар тайи садањои охир ва бар асари
дигаргунињое монанди пайдоиши давлати марказии љадид, густариши
муносибатњои сармоядорї, саноатї шудан ва густариши шањрнишинии
гурўњбандињои анљуманї њамонанди ширкатњои тиљоратї, иттињодияњои
синфї (коргарї, корфармої ва ѓ.) њизбњои сиёсї ва созмонњои инќилобї
ба муњимтарин бозигарони арсаи низоъњои сиёсї табдил шудаанд ва бо
заиф шудани мавќеият ва наќши гурўњњои љамоатї ва суннатї
намунањои низои сиёсї бештар аз навъи раќобатњои нињоди сиёсї ва ё аз
навъи зиддият ва рўёрўйњои њуљумии ихтилофї ва мутаваљљењ ба
дигаргунї дар њайати њокима њастанд1.
Хулоса, тайи чанд садаи охир густариши доманаи сиёсати дохилї
бар асари фарояндњое мисли миллї шудан ва мардумї шудани сиёсат, ки
Tilly С., Tilly R. The Rebellious Century: 1830-1930. – Cambridge MA: Harvard University press,
1975.
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1

бо пайдоиши нињодњо ва равияњои љадид дар ин арса њамроњ буда,
муљиби фаъол шудани нерўњо ва бозигарони зиёд ва гуногун дар бозињо
ва низоъњои сиёсї шудааст, рўи њам гуногунии зиёде ба навъњои
низоъњои сиёсии дохилї додаст, то љое ки сиёсати дохилиро ба сурати
рўзмара бо ин низоъњо даромехтааст.
Бар асоси баъзе таќсимбандињо назарияњои марбут ба низоъњоро
метавон ба ду гурўњ: хурд ва калон таќсим кард.
Назарияњои хурд решањои низоъро дар табиати инсон љустуљў
мекунанд. Равоншиносон, зистшиносон назарияпардозињои тасмимгири
ва назарияпардозњое аз ин љумлаанд.
Назарияњои калон решањои низоъро дар нињодњои иљтимої
медонанд. Ин назарияњо решањои низоъро дар сатњи гурўњњо, љамъиятњо,
нињодњои иљтимої, табаќањои иљтимої, љунбишњои сиёсї, воњидњои
мазњабї ё ќавмї, давлатњои миллї ва эътилоф мавриди баррасї ќарор
медињанд.Љомеашиносон,инсоншиносон,љуѓрофиядонон,назарияпардозо
ни созмону иртиботот, донишмандони улуми сиёсї ва равобити
байналмилалї ва назарияпардозони системањо дар ин гурўњ ќарор
доранд.
Яке аз омилњое, ки муљиби пайдоиши низои байни давлатњо
мешавад, тавсеаталабї аст. Ба назари Њолисти кишварњо дар сиёсати
хориљии худ њадафњои зиёдеро пайгирї мекунанд, ки яке аз онњо
тавсеаталабї аст. Баъзе давлатњо ба сарзаминњои њамљавори худ чашм
доранд, ки ин амр боиси низоъ мегардад. Љеремия Бентом аќида дошт,
ки мубориза барои ба даст овардани сарзамин маншаи тамоми
низоъњост. Алфред Макиндор муътаќид буд, ки таърих чизе љуз
мубориза барои ба даст овардани сарзаминњо нест. Ба боварии ў љанг
њамеша кушише барои ба даст овардани њарчи бештари сарзаминњост1.
Назарияњои хурди низоъ, ки марбут ба табиат ва рафтори инсонњо
мешавад:
1Black

Тањлилгарони

хурднигар

дар

љустуљўи

сарчашмањои

P.W., Scimecca J. Conflict Resolutio: International Studies Quarterly. – Oxford: Oxford
University Press, 1963. –P.65.
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нохудогоњонаи зиддият нигоњи худро ба даруни њар як аъзо мутаваљљењ
месозанд ва шак доранд, ки битавон барои низои иљтимої ангезањои
огоњонае ёфт, назарияњои хурди системаи низоъ дорои чанд зерназария
мебошанд, ки иборатанд аз:
- назарияњои зистшиносї ва равоншиносї: ин назарияњо бар
решањои рафтори инсонњо таъкид карда ва истидлол мекунанд, ки
раќобатњо ва низоъњои сиёсї, иќтисодї, фардї ва иљтимої, далели
талоши инсон барои бароварда сохтани ниёзњои зистї ва равонии фард
аст. Аз назарияњои дигаре, ки зери маљмўаи назарияњои биологї ва
психологї ќарор мегиранд, метавон ба назарияњои рафторшиносї ишора
кард;
- назарияи ёдгирии иљтимої: назарияпардозони ёдгириии иљтимої,
монанди Алберт Бондуро, ба назарияњои ѓаризї ва зистшиносї ва
пархошгарї ва назарияњои равоншиносї ба дидаи шак менигаранд.
Нондуро ин масъаларо рад мекунад, ки нерўи пархошгарї дар
мављудоти зинда бидуни он ки тањриккунандаи хориљи ниёз бошад, бояд
њарчи сареътар озод шавад. Дар муќобили ин вай бар омилњои муњитии
озодкунандаи нерўи пархошгарї таъкид мекунад1.
Назарияњои калони низоъ марбут ба нерўњои васеътари иљтимої ва
сиёсї мешавад. Њамаи тањлилгарони калоннигар баёни ошкорои ангеза
ва далелњои огоњона барои даст задании афрод ба хушунат дар дохил ва
дар миёни љомеањоро муњим мешуморанд. Онњо ин гуна суханњоро
хусусан барои баёни иллати воќеъшудани низоъњои мушаххас миёни
тарафњои мушаххас ва дар замонњои мушаххас ањамият медињанд.
Назарияњои калони системаи низоъ (љанг ва сулњ) – ро дар сатњи низоми
байналмилалї ва бар асоси вижагињои он тавзењ медињанд. Он чи
љангталабиро ташвиќ ё мањдуд мекунад, таѓйирдињандањои систематикї
мебошад, на таѓйирдињандањо дар сатњи воњидњои ташкилдињандаи

1Љеймс

Д., Роберт Ф. Назарияњои мутаориз дар равобити байналмилалї / Тарљумаи Алї
Ризо Тайиб, Вањид Бузургї. – Тењрон, 1376. – С.422-440.
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низом, аз љумлаи ин назарияњои систематикї метавон ба реализм,
неореализм, неолиберализм ва сохторї ишора кард.
Назарияи неореализм низ як назарияи реалистї аст, ки бисёре аз
фарзияњои

реализми

классикиро,

ба

монанди

кишвармењварї,

ќудратмењварї, якпорча ва оќил будани кишварњо, ќабул дорад. Бар
хилофи реализми классикї решаи низоъ ва сулњро дар сохтори низоми
байналмилалї медонад, на дар сиришти инсон ва моњияти кишварњо.
Дар сурате ки неореалистњое чун Волтер ба вазъияти анархияи низоми
байналмилалї ишора доранд, реалистњое чун Марганто истидлол
мекунанд, ки ќудратталабї реша дар табиати навъи башар дорад.
Неореалистњо аќида доранд, ки низоми байналмилалї беназм ва анархия
аст. Ин беназмї албатта ба маънои љанги комил ва низоъ давомдор нест.
Ин беназмї ба ин маъно аст, ки низоми байналмилалї аз давлатњои
мустаќиле ташкил шудааст, ки бидуни як ќудрати марказии њоким бар
онњо мебошад. Њељ руљуъгоњи њоким ва болотаре нисбат ба њукуматњо
дар низоми байналмилалї вуљуд надоранд1.
Неореалистон изњор медоранд, ки беназмї ва анархия мумкин аст
ба ду сурат боиси љанг шавад. Яке ин ки ба кишварњо иљоза медињад, то
љангро оѓоз намоянд, чун њамон гуна ки гуфта шуд, дар вазъияти
беназмии ќудрат ва маркази ќудратмандии нињої вуљуд надорад, ки
љангро боздорад. Дар ин сурат беназмї ба сурати як омил амал мекунад,
ки љангро имконпазир месозад, аммо анархия аз тариќи дигаре низ
боиси љанг мешавад, яъне эљоди амният барои кишварњо.
Дидгоњи неолиберализм њарчанд ки оштипазири байни ду мактаби
фикрии либералї ва воќеъгарої аст, аммо наздикии бештаре бо
неореализм дорад. Неолиберализм як талоши назарие буд барои созиши
либерализм ва реализм. Нињодгароёни неолиберализм низ њамонанди
неореализм ба наќши кишварњо ва ќудрати онњо таваљљуњ доранд.
Њамчунин кишварњоро бозигарони оќил медонанд, ки дар садади ба
1Baldwin,

D. Neorealism & Neoliberalism: The Contemporary Debate. – New York: Columbia
University Press, 1993. – P.29-33.
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њадди аксар расонидани манфиатњои худ њастанд. Муњимтар аз њама ин
ки онон низ низоми байналмилалиро анархия ва бидуни як ќудрати
марказї медонанд. Аммо бар хилофи неореализм неолиберализм ба
наќши созандаи нињодњои байналмилалї дар сиёсати байналмилалї
мустаќил аз тавзеъи ќудрати байни кишварњо эътиќод дорад1.
Аз дидгоњи неолиберализм низоми байналмилалї ва хусусиятњои
он ба тавзењ ва баёни низоъњо дар сатњи байналмилалї мепардозад.
Беназмї дар низоми байналмилалї бо эљоди фазои беэътимодї ва
афзоиши мизони фиребгарї монеаи бузурге дар роњи њамкории
байналмилалї эљод мекунад. Аммо дар назари неолибералистњо анархия
ва беназмї баробар ва њамќатор бо њамкорї накардан нест. Агар бо
талошњо ва эљоди роњкорињое битавон ба гунае аз беэътимодии
њосилшуда аз надоштани иттилоот кост ва њазинањои фиребкориро
афзоиш дод, имкони ба даст овардани њамкории байналмилалї миёни
кишварњои худпараст низ вуљуд дорад2.
Аммо наќши асосї дар баланд бурдан ва осон сохтани њамкориро
нињодњои байналмилалї иљро мекунанд. Дар чањорчуби нињодњо

ва

режимњои байналмилалї имкони иљрои стратегияњои мухталиф фароњам
мешавад. Нињодњои байналмилалї ба маънои намунањои шинохташуда
рафтор ё амале аст, ки ба даври он хостањои бозигарон њамгиро ва ба
њам наздиктар мешавад. Ин даста аз ќоидањо чањор таѓйирро дар муњити
амалкарди кишварњо эљод мекунанд, ки боиси осонї ва суръати њамкорї
мешавад.
Аввалан, нињодњо ќодиранд теъдоди мизони доду гирифти байни
кишварњоро дар тўли замон афзоиш дињанд.
Дуввум,

нињодњо

пайванди

мавзўиро

имконпазир

месозанд.

Пайванди мавзўї ангезаи паймоншиканї дар кишварњоро коњиш
медињад, чун имкони талаф кардани њамкории онњо дар њавзаи дигар
вуљуд дорад.
Baldwin, D. Theories of International Relations. – Princeton University, 2008. – P. 289.
Gurr, R., Robert K. International Institutions and state power // Essays in International Relations
Theory. – 1989. –№3.
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1
2

Саввум,

ќоидањо

ва

нињодњо

метавонанд

иттилооти

ширкаткунандагонро дар фароянди њамкорї баланд бибаранд, ки ин низ
дар навбати худ назорат бар амалњо ва рафтори кишварњоро имконпазир
месозад. Чањорум, нињодњо ќодиранд њазинањои муомиларо коњиш
дињанд. Ваќте нињодњо коркардњоеро, ки зикр шуд, иљро кунанд,
кишварњо метавонанд талоши камтаре барои музокира дар мавриди
њамкорї ва назорат бар тавофуќот сурат дињанд. Бо афзоиши короии
њамкории байналмилалї ва судмандии нињодњо гароиши кишварњо ба
њамкорї дар чањорчўби нињодњо бештар мешавад1.
Саранљом

назарияи

сохторї

аз

љиддитарин

мактабњои

маърифатшиносї аст, ки бар хилофи решањои фалсафии дерина дар
дањаи охири асри бисту якум, мавриди таваљљуњи файласуфон ва дигар
андешамандон ќарор гирифт. Назарияи сохторї як назарияе аст, ки дар
фалсафа ва равоншиносї реша дорад2.
Албатта назарияи сохторї падидаи якпорча ва якмаъно нест ва
андешамандони зиёде бо афкори гуногуни худ нисбат ба он андеша баён
кардаанд. Љон Рогї байни се навъи сохторї фарќият мегузорад. Ба
ибораи дигар Рогї назарияи сохториро ба се навъи зер људо мекунад:
сохтории

неоклассикї,

сохтории

постмодернистї

ва

сохтории

табиатгаро3.
Бо як назари куллї ба низоъњои сиёсї дар љањон чунин менамояд,
ки вазъият дар солњои охир хеле мураккаб шуда истодааст. Бо
ташаккули аќидањои нав оид ба таѓйири шаклњои муносибатњои байни
њамдигарии байни давлатњо, ки ба љустуљўи роњњои рафъи онњо
тавассути мањдуд кардани фазои њаётан муњим ва љараёни барпо кардани
миллат-давлат равона аст. Азбаски «ќоидањои» бозии эљодкардаи онњо
аз «манфиатњои миллиашон» бармеоянд, ин назарияњо дар аксар
мавридњо ба мањдуд гардонидани дигар манфиатњо равона шудаанд.
Фирўзободї С. Назарияи нињодгароии неолиберал ва њамкорињои байналмилалї. – Тењрон,
1377. – С.43.
2 Ричард Д. Сохторї ва омўзиш / Тарљумаи Муњаммад Њусайн. – Тењрон, 1379. – С.2.
3 Ruggie, J.G. What make the world Hand together? Neo – Utilitarianism and the Social
Constructivist Challenge // International Organization. – 1998. –№52(4). – P.861.
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Ќобили фањм аст ки дар љањоне, ки захирањои табиї ва њаётї беш аз пеш
мањдуд мегардад, кўшиши бартараф кардани камшавии ин фазои њаётї
бо усулњои пешбурди муборизањои сиёсї боло мегирад. Ин љараён бо
ташкили элитаи нав ва муборизаи он барои њуќуќ ва тафсири рамзњои
миллат-давлат вобаста ба фањмиши «манфиатњои миллии» ин љамъият
вобаста аст. Њамзамон ин ба таъмини даст ёфтан дар шаклњои гуногун
ба захирањои асосии љомеаи љањонї сабаби низоъ ва саранљом ба
зуроварї ва таљовуз бурда мерасонад1.
Аммо људо аз дидгоњњои фавќ дар мавриди низоъњои сиёсї дар
робита бо низоъњои иљтимої низ назарияњои мухталифе вуљуд дорад, ки
ба онњо низ ишора хоњад шуд. Шинохти назарияњои сиёсї шудани
низоъњои иљтимої љињати истиќрори назми иљтимої ва мудирият
тафовутњои иљтимої аз ањамияти хосе бархурдор аст, зеро шинохт ва
дарёфти иллатњо ва ангезањои низоъњои иљтимої ва мазњабї ва
типологияи онњо бар асоси навъ ва моњият аз заруритарин масъалањо
дар низоъњои иљтимої аст.
Назарияи таассуб ва пешдоварї: Девид Мойр

дар як назарияи

таркибї иллати аслии низоъњои иљтимоиро таассуб ва пешдоварї
медонад. Ин назария бар дастабандї ва табаќањои иљтимої таъкид
намуда ва аќида дорад, ки њамонандсозї, гирифтани мавќеиятњо ва
фурсатњои бузурги иљтимої тавассути аъзои як гурўњи ќавмї ва
нобаробарии њосил аз таассуб ва нажод далели умдаи хушунатњои ќавмї
аст. Сароѓози аслии нобаробарии иљтимої таассуб ва пешдоварї аст.
Бинобар ин таассуб ва нобаробарї якдигарро таќвият медињанд. Таассуб
нобаробариро тавлид мекунад ва нобаробарї таассубро шаръиятќонуният дода, мустањакам менамояд. Дин, мазњаб, ки наќши дугона
дорад, њам метавонад бавуљудоварандаи таассуб бошад ва њам монеи он
шавад. Ин ба дарк ва бардошти афроди љомеа аз дин вобастагї дорад.
Сарфи назар аз чигунагии таъсири дин мазњаб бар таассуб дар олами

1Маҳмадов.А.

Сиёсатшиносї. Китоби дарсї. – Душанбе: Ирфон, 2010. – С.264-265.
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воќеии омўзишњо ва боварињои мазњабї њамворабахшї аз таассубњои
ќавмї ва нажодиро падид овардааст.
Баъзе назариячиён реша ва маншаи ќавмгарої ва шаклгирии
нањзатњои ќавмї ба тамоюл ва ниёзи љомеаи ќавмї ба касби њувияти
ќавмии худ ва расмият бахшидан ба он бармегарданд. Виљдони ќавмї,
ки њувияти худро дар њамхунї, њамнажодї, њамзабонї, зистан ва
баромадан дар бистари фарњанги этникї ва гузаштаи иљтимої, асотирњо
ва хотироти таърихии муштарак мељўяд, таќвияти њамбастагї ва
ягонагии ќавмї аст. Ин бароянд аз лињози сиёсї ба нерўи вобаста ба
ќудрат табдил мешавад ва аз лињози фарњангї ба дунболи расмият
бахшидан ба арзишњои фаврњангї ва ќавмии худ аст1. Бар ин асос
гароишњои ќавмї ба хотири талош љињати ба расмият шинохтан ба
вуљуд омада ва таќвият мешавад. Њувияти ќавмї такягоњи аслии
шиносої ва омили маънобахши гурўњњои иљтимої ба шумор меравад.
Назарияи дигаре њам вуљуд дорад, ки ба назарияи раќобати ќавмї
маъруф аст. Ин назария аз љониби пажўњишгароне чун Натан Гилзер,
Мунињон ва Улзак ироа шуда, баъдан тавассути Дулорд густариш
ёфтааст. Бар асоси ин назария њузури гурўњњои ќавмї дар чорчўби
низоми давлат, миллат шароитеро фароњам месозад, ки дар он раќобат
бар сарчашмаи комёбие чун ќудрат, сарват ва манзалат (мавќеи
иљтимої) ба вуљуд меояд. Њувиятњои ќавмї замоне сиёсї шуда ва сабаби
иќдоми љамъї мешавад, ки имтиёзњои ошкоре вуљуд дошта бошад, ки бо
такя бар њувияти ќавмї битавон барои дастёбї ба онњо бо дигарон
раќобат кард. Густариши зиддиятњо ва нобаробарињои ќавмї ниёзманди
се шарти асосї аст: аввал он ки гурўњњои гуногуни ќавмї вуљуд дошта
бошад ва афрод ба он огоњ низ бошанд; дуввум ин ки миёни гурўњњои
мухталифи ќавмї бар сари манобеи камёб раќобат низ вуљуд дошта
бошад; саввум ин ки навъе нобаробарї дар ќудрат низ миёни гурўњњо њис
карда шавад.
1Исломї

А.Р. Њувияти миллї ва инќилоби исломї // Фаслномаи улуми сиёсї. Тењрон, 1379. –
№3-4. –С.239.
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Дар мисоли раќобати ќавмї гарчи ин фарзия низ мумкин аст, ки
таљдиди њаёти ќавмї њангоме имконаш бештар аст, ки таќсими кори
фарњангї дар њам шикаста ва нобаробарињои зиёде аз байн биравад.
Зеро танњо дар чунин сурате аст, ки метавон миёни гурўњњои ќавмї навъе
аз низоъро тасвир кард.
Бинобар ин низои сиёсї ба сифати муборизаи маќсадноки
субъектњои љамъиятї бо манфиатњо, арзишњо ва маќсадњои мухталиф
дар системаи муносибатњои њокимият, њукумронї ва роњбарии сиёсї
љилва мекунад. Мафњуми низоъ муборизаи як ќувваи љомеаро бо ќувваи
муќобили дигари љомеа барои нуфуз дар идорањои њокимияти давлатї,
барои роњ ёфтан ба ќабули ќарорњои ањамияти умумидошта, барои
ширкат дар сариштакунии захирањо ва ѓайрањо ифода мекунад1.
Чунончи ќаблан низ ишора шуд, назарияњои сиёсї пайдоиши
низоъњои иљтимої бар рўи унсурњое чун тавзеи (таќсими) ќудрат,
сиёсатњои давлат, ќонуният, навъи созмондињии сиёсї, элитањои сиёсї ва
ѓ. таъкид мекунанд.
Яке аз далелњои умдаи сиёсї шудани ќавмият ба заиф будани навъи
давлат-миллат марбут аст. Заиф будани намунаи давлат-миллат ба ду
дастаи назарияпардозињост. Дастаи аввал нотавонии давлатњои миллї
дар анљоми вазифањои ќонунї монанди барќарории назм, амният, эљоди
бењбудї ва тавсеаи иљтимої-сиёсї ва низ нотавонї дар посухгўї ба
таќозои рў ба рушдро омили аз чашм афтодани ин намуна ва рушди
гурўњњои ќавмї медонанд. Бинобар ин, гурўњњои ќавмї бо шиори
бароварда сохтани ин ниёзњо ва анљоми вазифањои ќабули тасаввур
љойгузини ќудрати давлати миллї мешаванд2. Назарияпардозињои
гурўњи дуввум вобаста ба тарњи бањсњоест, ки нињоятан заиф сохтани
давлати миллиро мавриди таваљљуњ ќарор медињанд. Ин гуфтугўњо ба
гурўњи бузурге аз бањсњое чун њаракат аз самти њувияти сиёсї ба самти

1Маҳмадов.А.Н.

Сиёсатшиносӣ. Китоби дарсї. – Душанбе: Ирфон, 2010. – С.269.
Р. Чењраи мутаѓайири амнияти миллї / Тарљумаи Пажўњишкадаи мутолиоти
роњбурдї. – Тењрон, 1377. – С.156.
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2Мондл

њувияти фарњангї, коњиши њокимияти давлатњо, афзоиши ќудрати
нерўњои фаромиллї ва фурўмиллї дар ин арса мепардозанд.
Самуел Хантингтон дар тарроњии назарияи бархўрди тамаддунњо
аз

ба

њошия

ронда

шудани

давлат-миллат

ба

унвони

воњиди

шаклдињанда ва таќсимкунандаи миллатњо сухан мегўяд. Вай бо
таваљљуњ ба љараёни шикаст ва аз њам пошида шудани давлат-миллат ба
унвони

воњиди

бемисли

сањнаи

байналхалќї,

рушди

физояндаи

гароишњо ва љунбишњои миллї ва фирќагарої дар миёни миллатњо назар
карда, афзоиши низоъњои ќавмї, мазњабї ва нажодї ва низ густариши
силоњњои куштори љамъї зимни тасвири ояндаи пуртаниш ва ихтилоф,
ањамият ёфтани тамаддунњо ва љойгузинии онњо бо воњиди давлатмиллатро амри зарурї медонад1.
Сарњадњои асосии људокунандаи инсоният ва сарчашмаи бештари
низоъњоро маданият муайян мекунад. Миллат – давлат симои асосии
амалкунанда дар корњои байналхалќї мегардад, вале низоъњои аз њама
асосии умумибашарї дар байни миллат ва гурўњњои мутааллиќ ба
тамаддунњои гуногун сурат мегирад. Бархўрди тамаддун омили асосии
сиёсати љањонї мегардад. Хатти таркиш дар байни тамаддунњо ин хатти
низоъњои оянда хоњад гашт2. Р. Кумор дар маќолае зери унвони
«Њукумат ва њалли низоъ дар љомеањои чандќавмї» якпорчасозї ва
давлатсозиро аз сўи навъњои љунбишњои иљтимої ва ќавмї дар чолиш
мебинад. Ў дар шарњу тафсири мушкилот ва монеањои мањкумсозї
ќудрати давлатњо дар оянда ба далелњое чун аз байн рафтани тадриљии
мафњуми њокимият, ба чолиш кашидани давлати якпорча ва ќудратманд
аз сўи нерўњои фурўмилї ва ин ки низоъ дигар дар ихтиёри давлат
нестанд, ишора мекунад.
Ба њар њол, коњиши њокимияти давлат ва заиф шудани навъи
давлат-миллат яке аз омилњои асосии гароишњои ќавмгароёна аст.
Мондл њамчунин ба ањамияти физояндаи њувияти фарњангии пас аз
1Вусуќї

М., Некхалќ А. Мабонии љомеашиносї. – Тењрон: Интишороти «Хирадманд», 1377.
–С.111-112.
2Маҳмадов.А.Н. Сиёсатшиносӣ. Китоби дарсї. – Душанбе: Ирфон, 2010. – С.262-263.
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љанги сард сухан мегўяд. Њаракат аз сўи њувияти сиёсї ба сўи њувияти
фарњангї муљиби пайдоиши таѓйироти муњим дар бардоштњо нисбат ба
њукуматњои миллишуда ва коњиши интизори мардум аз њукуматро ба
дунбол доштааст1.
Давид В. низ натиљагирии файласуфи бритониёї Љон Стюарт
Милро, ки мабнї бар зарурати марзњои њукуматњо бо миллатњоро ба
таври заминаи тазъифи алгуи давлат – миллат дар љомеањои чандќавмї
дониста, ки пайравони ќатли ом, поксозии ќавмї, таљзияи беш аз пеши
љомеањо ба теъдоди миллатњо ва ќавмњоро дар сатњи љањонї ба дунбол
шудааст2.
Аксари мутолиањои ќавмї аз назари Оклоф дар бораи љумњурињои
тозаистиќлоли Осиёи Миёна ва Ќафќоз ва њамин тавр низоъњои ќавмии
дар Молдавия дар дањаи 80 то 90 мутамарказ аст. Аз дидгоњи вай бахши
бузурге аз низоъњои иљтимої дорои моњияти сиёсї њастанд, ки тањти
шароити хос дар равобити ќавмї падидор мегарданд. Дар чунин шароит
бархе аз гурўњњо барои дастёбї ба хостањои худ ва барои эљоди
таѓйироти асосї дар равобити ќудрат дар љомеа ба хушунат пайваст
мешаванд. Мутолиоти ў дар мавридњои зикршуда нишонгари он аст ки
аксари низоъњои хушунатбор дар ин минтаќањо дорои моњияти ќавмї ва
сиёсї њастанд, ки аз сабаби низоъ бар сари касбї мавќеияти гурўњї дар
сохтори сиёсии ин кишварњо ва низ даргирињои байни гурўњї бар сари
тавзеи муљаддади ќудрат ва расидан ба ќудрат мебошад.
Дар ин тањлил унсурњое чун моњияти сиёсии ангезањои ќавмї
таѓйироти сареи (босуръат) сиёсї-иљтимої, буњрони шаръияти сиёсии
низоми ќавмии њоким ва рушди плюрализми сиёсї наќши калидї иљро
мекунад. Аз назари ў густариши низоъњои ќавмї робитаи наздике бо
љавњар ва кайфияти интиќоли сиёсї, ки худ дастоварди таѓйироти сиёсї –
иљтимої

аст,

дорад.

Ин

таѓйирот

дар

љомеањои

чандќавмї

нишондињандаи дигаргунињои муњим дар чигунагии созмондињии
1Антони

Г. Љомеашиносї / Тарљумаи Манучењр Сабурї. – Тењрон, 1389. – С.28-29.
С. Назарияи бархўрди тамаддунњо / Тарљумаи Муљтабо Амирї. – Тењрон, 1374.

2Хантингтон

– С.45.
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гурўњњои ќавмї аст. Гурўњњо бо таваљљуњ ба ин таѓйирот нерўњо ва
манфиатњои худро љињати тавзеи (таќсими) муљаддади ќудрати сиёсї
гирд меоваранд.
Тибќи ин дидгоњ замони таѓйир ва интиќол замони низои ќавмї
низ њаст. Зеро фазои беитминон, ки дар асари таѓйири босуръати
иљтимої ва сиёсї эљод мешавад, омили сиёсии муњиме дар сиёсї шудани
гурўњњои ќавмї мебошад. Дар ин фазои номутмаин нигаронии аслии
гурўњњо мутаваљчењи натиљаи таѓйири сиёсї барои мавќеият ва
манфиатњои худ ва тањдидњои дигар гурўњњост. Тарси аз ќудрат
гирифтани дигарон ва ё шикаст хўрдан мумкин аст ба таври мушаххас
барљаста шуда ва сабаби сиёсї ва мусаллањ шудани гурўњњо шавад.
Буњрони машруияти сиёсї яке дигар аз омилњои пайдоиши
низоъњои ќавмї мебошад. Яъне агар машруияти сиёсии гурўњи ќавмии
њоким бо буњрон рўбарў шавад, гурўњњои ќавмии дигар љињати мубориза
бо низоми сиёсї аз падидае, ки марбут ба низои ќавмї бошад, мисли
забон, мазњаб, нажод ва ѓ. истифода мекунад. Ба иборати дигар, вуљуди
буњрон ва низоъњои ќавмї нишондињандаи буњрони машруияти низоми
сиёсї аст. Њамин масъала дар хатар будани машруияти сиёсии низоми
њоким аст, ки онро водор мекунад то љињати саркўб намудани гурўњњои
ќавмї даст ба хушунат бизанад.
Бар асоси ин назария нуќтаи ављи низоъ замоне аст, ки гурўњ ё
гурўњњои ќавмї, ки дар гузашта мањкум буда, дар вазъияти љадид ба як
омили фаъоли сиёсии муназзам табдил мешавад. Дар ин њолат оѓози
буњрони машруияти сиёсї мумкин аст ба маънои нуктаи ќобили
таваљчуњи низои ќудрат дар сатњи тоза ва шадид аз бархўрди гурўњњои
ќавмї ба њисоб биравад. Дар маљмўъ метавон гуфт. ки таѓйироти
босуръати сиёсї шудани њувияти ќавмї амиќ шудани низоъњо бар асоси
ќавмиятро фароњам месозад.
Элитањо ва гурўњњое, ки дар натиља ќудратеро ба даст меоваранд ва
таъсире ки бар љой мегузоранд ё ба василаи тасмимњое ки мегиранд ё ба
кўмаки идеяњо эњсосоте ки ба вуљуд меоваранд, дар куниши таърихии
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љомеа таъсир мегузоранд1. Манзур аз элитањо дастае аз баргузидагони
шањрванд новобаста аз баргузидагони иљтимої ва њукумат аст2.
Љон Б. натсионализм-миллатгароиро шакли муваффаќиятомез аз
сиёсати модерн медонад, ки элитањо аз он барои гирифтани ќудрати
давлат аз дасти табаќањои њоким истифода мекунанд3. Тањлили
печидатаре аз наќши нухбагони ќавмї дар шаклдињии њувияти ќавмиро
дар асарњои Пол Брос метавон дид. Ба назари ў, нухбагони ќавмї на
танњо бо истифода аз мероси фарњангии гурўњ њувияти ќавмиро људо
месозанд, балки дар раќобат барои касби ќудрат байни гурўњњои ќавмї
низ низоъ эљод мекунанд. Брос зимни ишора ба адами таваљљуњи
адабиёти гузашта нисбат ба ин низоъњо ва таќсимот дар дохили гурўњњои
ќавмї аќида дорад, элитањои сиёсї ва иќтисодї ки аз хусусиятњои гурўњи
ќавмї истифода мекунанд, худ вобаста ба аќидањо ва арзишњои мављуд
дар гурўњ мешавад ва ин масъала доманакорињои онњоро мањдуд
месозад.
Аз он љо ки элитањо баргузидагони иљтимої ва њукуматро дарбар
мегиранд, назарияи раќобати нухбагон шомили элитањои њукуматї, яъне
нухбагони ќавми њоким низ мешаванд, то њудуди зиёди низоъњо
тавассути нухбагон эљод мешавад. Нухбагон аз таассубњо ва аќидањои
ќавмї ба унвони заминањои муносиб барои љалби ошкори њимоят аз
ормонњои сиёсї ва иќтисодии худ бањрабардорї мекунанд. Барандагони
чунин низоъњо мумкин аст гурўњи нухбагон бошанд, аммо тамоми
гурўњњои ќавмї дар ин њадафњо ва мубориза даргир мешаванд. Зеро ин
њадафњо ва низоъ ба номи ормонњои кулли гурўњи иљтимої оѓоз ва
дунбол мешаванд.
Назарияи дигаре бо номи «ќудрати ќавмї» бо тарњи ин матлаб
вуљуд дорад, ки султаи васеъ ва сиёсии як гурўњи ќавмї метавонад
гурўњњои хориљ аз ќудратро барои иттињоди ќавмї ё анљоми табодулот
1Руша

Г. Таѓйироти иљтимої / Тарљумаи Мансури Вусуќ. – Тењрон, 1370. – С.121.
Т. Нухбагон ва љомеа / Тарљумаи Алї Ризо Тайиб. – Тењрон, 1369. – С.109.
3Смит Э. Натсионализм: назарияи идеологии таърих / Тарљумаи Мансур Ансорї. – Тењрон,
1383. – С.163.
34
2Ботомур

ташвиќ кунад, кўшиш менамояд то сиёсї шудани низоъњои ќавмиро баён
намояд. Дар ихтиёр гирифтани мансабњои калидї ва унвонњои баланди
њарбї ва сиёсї, аз љумла хусусиятњои ќудрати ќавмї ба шумор меравад,
ки худ заминасози душманињои ќавмї ва тањрик ба иттињоди ќавмї аст1.
Ќудрати ќавмї аксуламал аст аз дар ихтиёр гирифтани ќудрати сиёсї,
иќтисодї ва иљтимої тавассути як гурўњи хос, ки муљиби осонии
вобастагии сиёсї-иќтисодии гурўњњои ќавмии дигар ва эљоди норизоятї
мешавад. Њамчунон ин ќудрат сарчашмаи мањрумият ва аз байн рафтани
њуќуќи дигар гурўњњо аст. Дар баробари чунин ќудрате таќвияти
њувиятњои ќавми дигар метавонад пояи вањдат ва созмондињї барои
амалњои хушунатомез мањсуб гардад2.
Бархе аз пажўњишгарони масоили Африќо ќудрати ќавмиро
муљиби низои сиёсии гурўњї, душманињои ќавмї ва љараёне аз
касратгарої ва раќобати сиёсї медонанд, ки на танњо табадуллоти
низомиро ба дунбол дошта, балки боиси афзоиши раќобати нухбагон ва
ба хусус бесуботї дар даруни њукумат шудааст3. Ќудрати ќавмї беш аз
њар чиз ба дарк аз мањрумият ва зери султа будан вобаста аст. Њангоме
ки аќаллият бо аксарият дар ин пешдоварї сањмгузор бошанд, бадтарин
шароити мављуд барои пайдоиши низоъњои ќавмї фароњам мешавад.
Бинобар ин дар сурате, ки њар як аз гурўњњои иљтимої ва ќавмї худро
дар вазъияти ноодилонае тасаввур кунанд, руёрўй

ва бархўрд

гурезнопазир мегардад. Ин тасвири зењнї ва ё њатто айнї ва воќеї дар
њавзањои мухталифе њамчун сиёсї, иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва ё
њарбї ќобили зикр аст. Дар вазъияти ќудрати ќавмї набуди каналњои
ќонунї, сиёсї ва мусолиматомез низоъњои хушунатомезро ба бор
меоварад. Аз диди баъзе назариячиён дар ихтиёр гирифтани ќудрат ва
њукумат ба манзури ба ихтиёр даровардани онњо барои ќишри хосе аз
љомеа дар як љомеаи чандќавмї як далели ќавї аз эњтимоли низоъ ва
бархўрдњои ќавмї аст. Барои бархе узвияти гурўњї ба манзалаи
1Гулї

А. Сохтори сиёсї ва иљтимоии туркманњо. – Тењрон, 1366. – С.23.
М. Сиёсати ќавмї. Гузидае аз маќолоти сиёсї-амниятї. – Тењрон, 1378. – С.55.
3Њамон љо. – С.56.
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2Матин

мањрумият

аз

њукумат,

сарват

ва

манзалат

аст.

Нобаробарии

пазируфташуда, ки маъмулан тавассути сиёсати умумї шадид мешавад,
аз дидгоњи баъзе тањлилгарон бузургтарин њушдордињандаи пайдоиши
низоъ ва даргирињои ќавмї аст1.
Дар назариёте, ки то кунун баён шуд, пажўњишгарони мутолиоти
иљтимої иллатњои низоъњоро сирфан аз диди дохилї мавриди мутолиа
ќарор дода ва унсурњои хориљиро нодида гирифта ё камтар ба он
таваљчуњ доштаанд.
Дар њоле ки омилњои хориљї дар зиддиятњо ва низоъњои ќавмї дар
бисёр минтаќањои љањон таъсири муњим ва ќобили таваљљуњ дорад. Ба
њамин далел бархе пажўњишгарони робитањои байналхалќї аќида
доранд, ки падидаи якљоягии ќавмиро бояд дар сатњи байналмилалї
мутолиа ва баррасї кард. Дар асарњои марбут ба робитаи миёни
низоъњои иљтимої ва ќавмї ва равобити байналмилалї аксаран ба
далелњои дахолати хориљї дар ин низоъњо наќш ва нуфузи гурўњњои
ќавмии мухталиф дар сиёсати хориљии як давлат ба ин воќеият такя
шуда, ки назарияи равобити байналмилалї масъалаи ќавмиятро нодида
гирифтааст2.
Дахолати ќудратњои минтаќавї ва байналхалќї дар амри сиёсї
кардани ќавмият дар бисёр ваќтњо инкорнопазир аст. Дар як диди куллї
се сатњи тањлил дар робитањои байналхалќї рочеъ ба баёни низоъњои
иљтимої-ќавмї мушаххас шуда, ки иборатанд аз сатњи миллї, минтаќавї
ва байналхалќї.
Нуктаи муњим ин ки љањонї шудан ба унвони гуфтугўи ѓолиб дар
низоми байналмилалї паёмадњои зиёдеро бар сарнавишти љунбишњо ва
хостањои ќавмї дошта ва бештар ваќтњо аз тариќњои гуногун њамчун
огоњидињї осон сохтани иртиботњо, фарогир сохтани режимњои њуќуќї,
бозсозии сарчашмањои њувиятсоз ва наќшњои суннатии давлати миллї ба
баланд бурдани љойгоњи њувияти ќавмї дар баробари њувияти миллї дар
1Саљљодї

А. Љомеашиносии сиёсии Афѓонистон: ќавм, мазњаб ва њукумат. – Тењрон, 1380. –
С.51.
2Ањмадї Њ. Ќавмият ва ќавмгарої дар Эрон. Афсона ва воќеият. – Тењрон, 1387. – С.5-6.
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муќоиса бо гузашта сабаб шуда ва зарфияти љунбишњои ќавмиро дар
дастёбї ба њадафњои сиёсї ва фарњангии худ афзоиш додаст. Фароянди
љањонї шудани абзорњои навин ва фурсати љадидеро пеши рўи ин
љунбишњо ќарор додааст1.
Далели гуногунии назарияњои низоъњои иљтимої-ќавмї ба моњияти
низоъњо ва пешина робитаи ќавмї ва чигунагии сохтори ќудрат дар
љомеањои мухталиф бармегардад. Аз он љо ки низоъњои ќавмї ва сиёсї
шудани ќавмият дар љомеањои гуногун бар њасби таѓйирдињандањои фавќ
ниёзманди баёнњои гуногуне аст, њар кадом аз назарияњо дар љомеаи
хосе корбурд доранд. Ба назар мерасад, ки назарияи ќудрати ќавмї ва
ќутбї шудани љомеа ва ё ба иборати дигар, аксаргароии нобаробар
бењтар метавонад низоъњои иљтимої-ќавмиро дар Афѓонистон баён
кунад. Назарияи ќудрати ќавмї, дарвоќеъ, баёни бараксе

аст аз

назарияи мањрумият ва нобаробарии иљтимої2.
Њамчунин такя бар унсури ќавмият ва эњсосоти ќавмї худ ба худ
муљиб бар ангехта шудани дигар гурўњњо љињати паймудани њамин масир
хоњад шуд.
Он чи аз дидгоњњои мухталиф дар робита ба мафњуми низоъњои
сиёсї ва иљтимої гуфта шуд, метавон рољеъ ба Љумњурии Исломии
Афѓонистон гуфт, ки ин кишвар асрњо мизбони навъњои ќавмї, мазњабї,
забонї ва фарњангї будааст, аммо сиёсї шудани ќавмият реша дар
таърихи муосири Афѓонистон дошта ва бархоста аз амалкарди элитаи
сиёсии ин сарзамин аст. Ин гуногуннавъї дар зоти худ мушкилофарин
нест, балки ба бойшавии фарњангии ин сарзамин афзудааст. Аммо
мудирияти ин гуногуннавъї аз љињати сиёсї умуман бо равишњои
саркўбгароёна њамроњ будааст. Ќавмият ба унвони њувияти сиёсї бо
таърихчаи «миллатсозї» дар ин сарзамин ба шакли печида ва гоње хунин
гирењ хўрдааст.

1Амир

А.Њ. Дар љустуљўи мафњуми сиёсатњои ќавмї. – Тењрон, 1381. – С.44-48.
М. Гуфтумон ва сиёсат. – Тењрон, 1383. – С.23.
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2Тољик

Нахустин талошњои љиддї барои давлатсозї дар асри 19 бо
саркўбии берањмонаи њувиятњои мустаќили гурўњї бо маќсади эљоди як
миллати муттањиди мусулмон њамроњ буд. Ин сиёсати давлати марказї
дар миллатсозї ба гунаи љаста ва гурехта то дањаи демократї давом
кард. Дар дањаи демократї рўшноии камранг аз таѓйири сиёсат дида
мешавад, ки дар озодии њизбњо ва шаклгирии гуфтугўњои адолатхоњ
пайдо шудаанд. Бо зуњури љумњурият фазои сиёсї дубора таѓйир кард ва
гуфтугўи миллатсозї мутамарказ ба бегонаситезї (покистонситезї) шуд.
Давраи коммунистї бо навъе гусаста аз сиёсатњои ќаблї дар мавриди
робитаи ќавм ва миллат хусусиятњои ќавмї ва фарњангиро ба нањве,
њадди аќал дар гуфтугўњои сиёсї ба расмият шинохт. Ин равиш бархоста
аз сиёсати Шўравї дар Осиёи Миёна буд, ки бо расмият шинохтани
«миллатњои» гуногун барои мубориза дар баробари сиёсати русисозї
пуштибонињои мањаллиро љалб карда буд.
Хулоса, дар ин параграф бо мурури таърифњои мављуди низои
сиёсї ва иљтимої ба маънои њар гуна рўёрўї ва бархўрди огоњона ва
нисбатан пойдор – новобаста аз ошкору пинњон, мустаќим ва
ѓайримустаќим, нињодї ва ѓайринињодї, мусолиматомез ва хушунатомез
миёни афрод ва гурўњњо бар сари контрол (назорат) ва таъсиргузорї бар
ќудрати сиёсї ва њукумат таъриф шуд.

Пас дигаргунињое, ки аз як

љониб, дар «густариши сиёсати дохилї» ва аз љониби дигар, аз «навъњои
низоъњои сиёсї» чи дар тайи асрњои охир ва чи дар тайи дањањои охир
рўй додааст, нишон дода шуд. Далели аслї ин буд, ки ба њамон нисбат,
ки арсаи сиёсати дохилї густурдатар шуда, бар теъдод ва навъњои
мавзўъњо ва бозигарони ин арса афзуда шудааст, намунањо ва навъњои
низоъњо низ зиёдтар ва печидатар гардидааст. Нишон дода шуд, ки бар
асари дигаргунињо намунањо ва навъњои гуногун ва љадиде аз низоъњо
зуњур

карда,

ки

аз

музокирот

миёни

нерўњо

ва

ташкилотњои

соњибманфиат бо маќомњо ва нињодњои давлатї то раќобатњои сиёсї ва
идеологии њизбњо ва ташкилотњои сиёсї дар ќолаби низомњои
интихоботї ва аз гирдињамоињо, тазоњурот, хушунатњои хиёбонии
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гурўњњои эътирозкунанда то террорњои сиёсї ва табодулотњои низомї ва
аз љангњои дохилї, чи аз навъи таљзияи толибона ва чи аз навъи чирикии
инќилобї, то љунбишњо ва инќилобњои тўдаиро дарбар мегирад. Дар
чунин густураи миллї ва гурўњї гунањо ва шевањои зиёде аз низоъњо, чи
сиёсї ва чи иљтимої, зоњир шуда, ки тавассути пажўњишгарон ва
соњибназарони улуми иљтимої ва сиёсии модерн баррасї ва табаќабандї
шудаанд, ки ба таври хулоса муаррифї гардиданд
Инчунин тазаккур дода шуд, ки тайи солњои охир дар асари
фарояндњое мисли «љањонї шудан»-и сиёсат ва заъфи фурўрезии марзњои
миллї дигаргунињои дигаре низ дар шевањо ва гунањои низоъњо ба амал
омадааст. Ин тањаввулот сабаби зуњури нерўњо ва гурўњбандињои
иљтимої ва сиёсии љадид, чи дар сатњи дохилии кишварњо ва чи дар
сатњи байналхалќї, шудааст. Ин гурўњбандињои навпадид, ки шомили
љамоатњо ва фирќањои мазњабии гурўњњои тарафдори муњити зист,
тарафдорони њуќуќи башар, муњофизони сулњ ва гурўњњои моил ба
шевањо ва сабкњои хоси зиндагии иљтимої ва хонаводагї њастанд,
њамагї ба таври мустаќим ва ѓайримустаќим ба арсаи сиёсат ва низоъњои
сиёсї ва иљтимої ворид шуда, њаракатњо ва љунбишњои зиёдеро шакл
додаанд. Арзишњо ва љињатгирињои ин љунбишњо ва њаракатњо низ
гурўњи васеъеро дарбар мегирад, ки аз бозгашт ва дилбастагии ифротї
бо омўзањои мазњабї ва идеологї то зери суол бурдани њама арзишњо ва
рафторњои роиљро шомил мешаванд. Њамчунин шевањои љадиде аз
мудохилаи нерўњои фаромиллї ва байналмилалї дар љараёни низоъњои
сиёсии

кишварњо

зоњир

шудааст,

ки

аз

мудохилаи

созмонњои

байналмилалї ва ё ташкилотњои ѓайридавлатии фаромиллї дар заминаи
масъалањое монанди њуќуќи башар то мудохилаи њарбии ќудратњои
бузург ва эътилофњои байналхалќї ё ќудратњои бузург дар дохили
кишварњо ба манзури таѓйири сохторњои сиёсї ва тањти унвони
мубориза бо терроризм ва силоњњои куштори дастаљамъиро дарбар
мегирад. Умуман тањќиќи назариявию метологии низоъњои иљтимоию
сиёсї нишон медињанд, ки масълаи мазкур дар илмњои сиёсї собиќаи
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тўлонї дошта, самтњои гуногуни њаёти инсонро фаро гирифтааст.
Пажўњишгарон ва назарияпардозони илмњои љомеашиносї нуќтаи назар
ва андешањои гуногунро нисбат ба низоъњои иљтимоию сиёсї пешнињод
намудаанд, ки якнавохт ва бо њамдигар тавофут надоранд. Аммо дар
маљмўъ системаи назариявию методологие бунёд нашудаанд, ки барои
тањлили ин гуна низоъњо заминаи илмию амалї муњайё намоянд.
§2. Хусусиятњои таърихї ва сиёсии низои Афѓонистон дар шароити
таѓйирёбии љомеа
Баррасии таърихи низоъњои сиёсии Афѓонистон ин воќеиятро ба
хубї ошкор мекунад, ки зулму истибдоди сиёсї ва худкомагї, ки тайи
њазор соли гузашта сурат гирифтааст, унсури аслии сохти ќудрат дар ин
кишвар мањсуб мешавад. Аз он љост, ки сохти иљтимої ва сиёсии ин
кишвар бар пояњое чун ќавмї будан, ќабилавї будан бештар устувор аст,
ин амр сабаб шудааст, ки масъалањои сиёсї ва иљтимоии Афѓонистон
бештар ба истибдод ва ќавмияти гурўњ бихўрад ва сабаби низову
кашмакаш гардад.
Яќинан њељ амалеро дар кирдори оламї пайдо карда наметавонем,
ки иллати фикрї ва эътиќодї надошта бошад. Инсонњо њамон гуна амал
мекунанд, ки фикр мекунанд. Робитаи фикру амал робитаи танготангзич буда ва тањлилу баррасии амали як фард бидуни решаёбии маншаи
фикрии он номумкин аст. Агар мехоњем ба саволе посух гўем, як фард
чаро чунин амал мекунад, бояд дарёбем ки ин фард чї гуна фикр
мекунад?1
Ба ин тартиб, агар мехоњем бидонем, ки чаро низоъ дар љомеаи
Афѓонистон мављуд аст, бояд ба решаи сохти низоми љомеаи
Афѓонистон, ки њамоно системаи ќабилавї аст, таваљчуњ намуд.
Дарњаќиќат посухи пурсиши худро метавон аз даруни системаи ќабилавї
ёфт. Яъне низомњои сиёсї ва давлатњо тамаркузи ќудрати сиёсиро дар
тўли таърих дар ин кишвар дар даст дошта, шоњи худкома худсарона ва
1Фулодї

Д. Дин, фарњанг, сиёсат. – Тењрон: Бунёди инкишофи маданї, 1382. – С.183.
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бидуни њељ гуна мањдудияти ќонунї дар робита ба масоил амал
намудааст. Ин ба ин маъност, ки шоњони Афѓонистон њељ гуна
масъулияте дар муќобили мардуми хеш эњсос нанамуда, мардум ва ќонун
аз назар ва иродаи шахсии шоњ вобастааст. Ќонун ва мардум дар назди
шоњони кишвар эътибор ва љойгоње надоштааст. Њамон тавр ки зикр
намудем, дар канори истибдод, бофту сохти иљтимоии кишвар низ ба
унвони чолиши асосї матрањ буда ва то кунун давом дорад.
Афѓонистон дар тўли таърих аз гузаргоњи чанд марњилаи мушаххас
убур кардааст, ки марњилаи аввали он аз зуњури аввалин њукумати ориёї
то зуњури Зардушт, марњилаи дуввуми он аз зуњури Зардушт то ташкили
њукуматњои пешдодї, марњилаи саввум њам баъд аз њамлаи Искандари
Маќдунї шурўъ шуда, то суќути наберагони Искандар

ва ташкили

давлатњои мустаќили миллї дар ориёно, марњилаи чањорум аз ташкили
аввалин давлатњои мустаќили миллї то зуњури кўшонињо, марњилаи
панљум аз зуњури кўшонињо то зуњури ислом, марњилаи шашум аз зуњури
ислом то ташкили давлатњои мустаќили миллї, марњилаи њафтум аз
оѓози њуљуми Чингизхон то ташкили њукуматњои мустаќили миллї,
марњилаи њаштум аз ташкили давлати темурии Њирот дар ќарни понздањ
то ташкили њукуматњои мустаќили миллї, марњилаи нуњум аз таъсиси
њукуматњои мустаќили миллї аз замони Мирвайсхони Њутакї ва баъди
Ањмадшоњи Абдолї оѓоз ва то вафоти Темуршоњ, марњилаи дањум аз
вафоти Темуршоњ оѓоз ва то суќути фарзандони Темуршоњ ва ба ќудрат
расидани Дўст Муњаммадхон ва даврони Шер Алихон, марњилаи
ёздањум аз подшоњии Афзалхон то Абдурањмонхон ва Амир Њабибуллоњ,
марњилаи дувоздањум аз давраи Амонуллоњ оѓоз ва то суќути низоми
салтанатї ва марњилаи сездањум њам аз ба ќудрат омадани Довуд то
инќилоби апрел ва суќути доктор Наљиб, марњилаи чањордањум аз суќути
доктор Наљиб оѓоз шуда ва то кунун идома дорад. Афѓонистон дар ин
марњилањо нишебу фарозњои зиёдеро паймудааст. Ин сарзамин дар
марњилањои гуногуни таърихї гоњ оњиста ва гоње њам тунд масири
њодисањо ва низоъњоро тай карда ва њар ќадар ки ба замони мо
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наздиктар шудааст, ба њамон андоза суръати дигаргунї бештар шудааст.
Ошкор аст, ки дигаргунињои фарњангї бо таваљљуњ ба маданиятњои
бузурги авастої, юнонї, будої, юнонии будої, будоии сосонї, сосонї,
исломї њам дар ин мароњил мухталифу гуногун будааст.
Њарчанд дар тамоми тањаввулоти гузашта сохторњои ќавмї ва
ќабилавї асаргузор будааст ва аммо ин асаргузорињо бештар ранги
њамдигарпазирї бо дигар фарњангњоро доштааст. Ин раванд то замони
зуњури њукуматњои њутакї ва абдолї идома меёбад. Бо зуњури ин ду
ќабила ва ташкили њукуматњои мустаќили миллї ба василаи онон аз
њамдигарпазирињои фарњанги гузашта коста шуда

ва љои ононро

арзишњои таассубомези ќабилавї пур кард. Љогузинии арзишњои
ќабилавї бар таассуботи ќавмиву ќабилавї доман зад, ки њатто ду
ќабила аз як ќавм тањаммули якдигарро аз даст доданд. Аз мутолиаи
таърих ба таври ошкоро фањмида мешавад, ки пас аз зуњури Ањмадшоњи
Абдолї, ки сароѓози даврони модерни Афѓонистон аст, ин кишвар
таљрибагари низои доимї буда1, арзишњои ќабилавї бар тору пуди
афкори љонишинњои вай њукумат мекарда ва оњиста-оњиста ба таассубњо
ва кўтоњнигарињои фарзандонаш афзуд, ки њатто бародар тањаммули
подшоњии бародарро надошт, то он ки баъд аз Темуршоњ дар њудуди сад
сол Афѓонистон ба домани бадтарин суќути ахлоќии фарзандони
Темуршоњ рафт. Њарчанд Афѓонистон баъд аз асри њаждањ барои
аввалин бор соњиби як њукумати мустаќили миллї шуд ва аммо таъсиси
ин њукумат бар бунёди ќабилавї бисёр чизњоро аз мардуми Афѓонистон
гирифт, ки то кунун њам низои мављуд дар њоли ќурбонї гирифтан аст2.
Дарњаќиќат ќабилагароињои зиёдаталаб аз гузашта то њол доманаи
низоъњоро дар Афѓонистон густариш дода, љомеаи Афѓонистонро ба
чолиш ва бунбаст кашондааст. Њатто њанўз њам њама буду њастии
Афѓонистон дар доми сохтор ва фарњанги ибтидоии ќабила ва ќавм асир
Дастёр Њ. Сиёсатњои сегонаи якпорчагї ва буњрони Афѓонистон // Фаслномаи равобити
хориљї. – Тењрон, 1390. –№3. –С.145.
2 Мењриддин М. Таќобули арзишњои ќабилавї бо арзишњои мардумсолорї дар низои
Афѓонистон. – Тењрон, 1393. – С.5-6.
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аст. Аз ин рў љомеаи Афѓонистонро бояд бо шароит ва вижагињои як
љомеаи ќабилавї бо сохтори сиёсї, иљтимої, фарњангї ва иќтисодии
гуногун ва нопайваста мутолиа намуд1.
Хусусиёт ва зоти иљтимоии љомеаи Афѓонистон дар ќадами нахуст
ќабилавї, тоифавї ва дар марњилаи дуввуми ќавмї мебошад. Сохтор ва
фарњанги ќабилавию ќавмї дар баробари огоњии бунёдии динї, маданї,
аќлонї, озодагї, хирадварзї, пешрафт ва ѓайра тамаддуни муосир
муќовимат мекунанд. Аксарияти графаи аќибмондагии моддї, бесаводї,
аќлгурезї, бесарнавиштї ва монанди он дар кишвари Афѓонистон ношї
аз њамин сохтори ќабилавї ва султаи тамомиятхоњони ќавмї мебошад.
Људоињои ќабилавї ва ноњамоњангии ќавмии бархоста аз дар ихтиёр
гирифтани њокимияти мутлаќа ва системаи мутлаќаи консервативї аз
дер замон то акнун дар муносибатњои моддї, иљтимої ва маънавии
љомеаи Афѓонистон мусаллат мебошанд.
Сохтори иљтимої ва сиёсии Афѓонистон
Гурўњњои ашроф: Ашроф ба олитарин гурўњ ё табаќаи иљтимої
гуфта мешавад, ки дар љомеањои суннатї ва низомњои салтанатї ва
монанди салтанатї ба шиддат фаъол буда ва аз ќудрату нуфузи
барљастае бархурдор аст. Манобеи ќудрат ва нуфуз дар љомеаи суннатї
иборатанд аз мазњаб, замин, сармоя, тиљорат, маќоми њукуматї, мавќеи
иљтимої, монанди раёсати ќабила ва тоифа. Тамоми ин манбаъњо ва
заминањо дар љомеаи афѓон вуљуд доранд, бинобар ин бузургон ва
ашрофи љомеаи афѓон ба ашрофи мазњабї монанди уламо ва шайхњои
тассаввуф, ашрофи заминдор, ашрофи ќабила монанди раисњои
ќабилањо, ашрофи сарватманд монанди тољирњои бузург ва ашрофи
девонї гурўњбандї мешавад2.
Ќабилањо: ќабила як воњиди иљтимої аст, ки аз хонаводањо ва
тоифањо ва дастаљоти зиёде бар асоси табор, фарњанг ва эњсоси
муштарак шакл гирифтааст. Ќабила аз мафњумњои бисёр асосї дар
Воизї Њ. Афѓонистон ва созњои ноќиси њувияти миллї. – Тењрон, 1381. – С.19.
Шањронї И. Таърихчаи аќвом ва ќабоил дар Афѓонистон. – Кобул: Интишороти
«Фарњанг», 1391. – С.163.
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равобити иљтимоиву сиёсии Ховари Миёна аст. Њукуматњои ќабилавї
чунон дар ин љомеањо амиќу пойдор буда, ки дар бештари ин кишварњо,
ба хусус Афѓонистон, аксари силсилањо бо номи ќабилањо ташхис ва
њувият меёбанд. Ба назари бисёре аз пажўњишгарон ба гурўњњои
хешованд њамхун ва бархурдор аз худмухтории сиёсиву фарњангї
ишорат дорад1.
Дар Афѓонистон гоње вожагони «ќавм» ва «ќабила» ба як маъно
истифода мешаванд. Пирсон Лива мегўяд, ки дар Афѓонистон ќавм ба
маънои гурўње аст дорои њувияти хос чи як тира бошад ва чи як гурўњ бо
њалќањои дар њар сатњ аз ќабила ё ноњия ва чи як гурўњи мањаллии
хешованд, аммо дар айни њол дар бисёр мавридњо тафовутњои барљаста
миёни ќавму ќабила дар назди афѓонњо вуљуд дорад. Ќавм ба маънои
машњур ба гурўњњои нажодии бузург гуфта мешавад, ки иштирок дар як
табори фарзї, забон, фарњанг, суннатњо ва ќиёфаи афроди онро аз
афроди дигар ќобили ташхис месозанд, монанди ќавми паштун, ќавми
њазора, ќавми тољик, ќавми ўзбек ва ќавми балуљ ва ѓайра. Дар ин сурат
ќабила танњо ба шохањои фаръии як ќавм гуфта мешавад, ки танњо
вуљуди ниёкони зиёд, ки падаркалони фарзии онон низ яке аст, онњоро аз
њам људо намудааст бидуни он ки тафоввутњои забонї, фарњангї ва
љисмї дар назар гирифта шавад. Монанди ќабилањои Пупалзай,
Алкузай, Ачекзай, Нурзай, Ализай ва Исњоќзай, ки зершохањои ќабилаи
Дуронї мебошанд. Вале дар сатњи ќавитар ќабилањои Дуронї, Ѓалзої ва
Карлонї, ки зершохањои ќавми паштун ба шумор меоянд. Дар њоле ки
бархе аз соњибназарон бар асоси хешовандї дар таърифи ќабила таъкид
доранд. Бархе дигар зимни интиќод бар ин бардошт унсури мазкурро
сирфан дар равобити миёни ќабилањо дар сатњи мањаллї муњим
медонанд ва мегўянд, ки хешовандї танњо боиси ташкили ќабилањо ё
сиёсатњоли ќабилавї намешавад2.

1

Фањимї Њ. Афѓонистон саќфи љањон / Тарљумаи Сарвар Дониш. – Ќум, 1362. – С.135.
Њ. Ќавмият ва ќавмгарої дар Эрон: афсона ва воќеият. – Тењрон, 1378. – С.36.
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2Ањмадї

Ќавм ва миллат: ќавмият ва миллат њар ду аз љумлаи њувиятњои
фарњангии љамъї њастанд. Бар хилофи иштирокњои зиёд бояд ба
тафовутњои миёни ин ду мафњум низ таваљљуњ кард. Ќавм мафњуми
ќадимтар аз миллат ба маънои хос аст, зеро миллат падидаи сохташуда
аст, ки бо хусусиятњои имрўзи худњосилї модернитар ва дарвоќеъ,
чорчуби фарњангии модернитар аст ва аз асри 17 ба баъд вориди
адабиёти сиёсї шудааст. Миллат иљтимої, ќавмї нест, зеро бар хилофи
њампўшонї миёни ин ду мафњум, иљтимої, ќавмї маъмулан ба як ирљои
сиёсї далолат надорад ва дар бисёр мавридњо бидуни фарњанги умумї ва
њатто мавзўъњои сарзаминї аст. Дар њоле ки миллат дорои тамоми ин
вижагињо аст. Бо ин ки ќавм бо созмондињии нодурусти худ мафњуми
омтаре ба назар мерасад, аммо миллат бо тахассусї шудани фароянд ва
дар маънои корбурдии худ мафњуми куллї ва печидатар аз ќавм аст ва
дар зиёдтарин мавридњо бо мабнои ќавмии аввалияи худ иртибот
надорад1. Зеро бо шаклгирии миллат ва њувияти миллї аст, ки љомеа аз
њолати рўёрўии содда ба чењраи афрод фаротар меравад ва ба сурати як
маљмўаи воњид дар чорчўби як пайвасти таърихї аз асотирњо, намодњо
ва боварњои гуногун намуд пайдо мекунад, ки дар натиљаи он фард на
танњо бо њамватанони муосири худ, ки бисёр ваќт њељ ошної надорад,
эњсоси њамбастагї мекунад, балки бо наслњои гузаштаи худ низ
њамзодпиндорї пайдо мекунад ва худро дар ѓаму шодї ва шикасту
пирўзии онњо шарик медонад. Ќавм љињати пешрафти худ ба сатњи
миллат ниёзманди огоњї, худмухтории сиёсї ва шиносоии байналмилалї
аст, зеро мафњуми миллат дар худ навъе аз ќањрамонсозї аз мафњуми
давлат дорад. Њар он давлате як миллатро намояндагї мекунад, њар
миллате дар ќолаби як давлат ќобили мушоњида аст. Ба назари Рулон
Бертон, ин иддао ки бидуни давлат наметавон аз миллат сухан гуфт, ниёз
ба исбот надорад2. Ќавмият бештар мубтанї бар омилњои нисбат чун
табор, ранг, нажод, мазњаб ва ѓ. аст, дар њоле ки миллат бар омилњои
Смит А. Натсионализм: назария, идеология, таърих / Тарљумаи Мансури Ансорї. – Тењрон,
1383. – С.23-26.
2Бертон Р. Ќавмшиносии сиёсї / Тарљумаи Носир Факуњї. – Тењрон, 1380. – С.41.
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касбї чун рушди иртиботот, омўзиш, зуњури арзишњои модерн, њукумати
мутамарказ, рушди њукуматдорї ва ѓ. побарљост. Бо таваљљуњ ба њамин
хостгоњњои мутафовит аст, ки гуфта шуда, њар љо њувияти ќавмї ва
њувияти миллї дар як низоъ бо њосилљамъи сифр (0) ќарор гиранд,
њувияти миллї бозанда хоњанд буд. Дуруст аст, ки миллат дар бархе
маворид решањои ќавмї низ дорад, аммо ањамияти он бештар ба
љанбањои маданї ва сиёсии он марбут аст. Узвият дар воњидњои сиёсї,
таъкид бар њаќќи њокимият ва мушорикат дар таъйини сарнавишт,
робитаи наздикї бо њуќуќи шањрвандии фаротар аз забон, нажод ва ѓ.,
ба расмият шинохтани баробарї дар фурсати дастёбї ба маќомоти сиёсї
ва идории љомеа, баробарї дар фурсатњои инсонї, тањсилот, шуѓл,
баробарї дар њуќуќ ва имтиёзоти ќонунї аз паёмадњои асосии љанбаи
маданиву сиёсии миллат аст1.
Миллат, дарвоќеъ, њувияти муштараки тамомии афрод ва гурўњњои
иљтимої аст, дар њоле ки мумкин аст ин гурўњњо ба дастабандињои
гуногуни ќавмї иртибот дошта бошанд. Лизо метавон аз љомеањои
чандќавмї ё миллатњои чандќавмї сухан гуфт. Таърифњои зиёде, ки аз
миллат ироа шудаанд, њар кадом бар яке аз унсурњои айнї (забон,
сарзамин, нињодњо ва амсоли инњо) ё унсурњои зењнї (рўйкардњо,
дарёфтњо ва эњсосот) таъкид доранд. Бо ин њама роњњали умуман
пазируфташуда барои њалли масъала дар назар гирифтани њар ду меъёр
дар таъриф аст. Бардошти Андерсон аз миллат ба маънии иљтимои
сиёсии хаёлии мањдуд ва худмухтор2 ё нигариши идеалистии Рунон, ки
миллат, яъне рўњ ва ё њамапурсии рўзона намунањои таъкид бар
меъёрњои зењнї дар таърифи миллат аст. Дар њоле ки таърифи
И.В.Сталин, ки бар асоси забон, ќаламрав, њаёти иќтисодии муштарак ва
њ. устувор аст, намунае аз таърифи айнии миллат аст. Антони Смит бо
дарназардошти њар ду меъёр: айнї ва зењнї дар таърифи миллат чунин
менависад: «Миллат иборат аст аз љамъияти дорои ном, ки дар
1
2

Васуќї М., Некхулќ А. Мабонии љомеашиносї. – Тењрон, 1377. – С.197.
Китоби огоњ. Маљмўаи маќолот перомуни Эрон ва Ховари Миёна. – Тењрон, 1362. –С.680.
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сарзамини муайян зиндагї мекунад ва дорои ќањрамонњои муштарак,
таърихи муштарак, як фарњанги умумї ва як иќтисоди воњид ва њуќуќњои
ќонунии муштарак барои њамаи аъзо»1.
Бардошт ва дарке, ки Иммонуил Костлез аз нисбати ќавмият ва
миллият тарсим мекунад, дар Афѓонистон бештар намуд пайдо мекунад.
Костлез њувияти миллиро њувияти ќонунбахш ва яксонсозї медонад, ки
тавассути нињодњои њоким сохта шуда ва ба манзури густариш ва аќлонї
нишон додани султа тарвиљ меёбад. Дар баробари он њувияти ќавмиро
њувияти муќовимат меномад, ки дар ростои дифоъ аз њаќќи муќовимат
будан тавассути амалгарої эљод мешавад, ки њувияти онњо аз љониби
мантиќи султа беарзиш дониста мешавад2. Дар чунин бардоште њувияти
миллї дар баробари њувияти ќавмї ќарор гирифта ва шаклгирии миллат
бо аз байн рафтани ќавмиятњо ва њазфи онњо мумкин мегардад. Бинобар
ин њувияти ќавмї барои баќо ва мондагории худ ночор аст бо њувияти
миллї мубориза кунад ва аз густариши он љилавгирї намояд, зеро
робитаи он ду низои вуљудї аст. Дар Афѓонистон низ аз он љињат, ки
миллатсозї ва бардошт аз њувияти миллї бар бунёдњои андешањои
нажодиву ќавмї устувор буда, талош шуда то њувияти миллї бо
муњтавои арзишии ќавми њоким сохта шуда ва бар дигар ќавмњо тањмил
гардад. Аз ин љињат робитаи њувияти миллї ва њувияти ќавмї дар ин
кишвар њамеша бар низои мављуд устувор буда, ки ин вазъ монеи
шаклгирии њувияти миллї ва созгор бо вафодорињои ќавмї шудааст.
Низоъњои ќавмї: низоъњои ќавмї, ки аз зермаљмўаи низоъњои
иљтимої аст, аз мафњумњои асосии ин диссертатсия аст. Низоъњои
иљтимої аз гўшањои мухталиф мавриди баррасї ва таќсимбандї ќарор
гирифтаанд. Аз назари зарурати баён бархе аз низоъњо сохторї ва бархе
дигар таърихї ва ё тасодуфї њастанд. Низоъњои сохторї бар асоси бархе
хусусиятњои пойдор ва дигаргунинопазир дар љомеаи инсонї падидор
шуда ва њузури доимї доранд, монанди низоъњои иљтимоии ношї аз
Смит А. Натсионализм: назария, идеология, таърих / Тарљумаи Мансури Ансорї. – Тењрон,
1383. – С.24.
2 Факуњї Н. Ќавмшиносии сиёсї. – Тењрон, 1380. – С.24-25.
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таќсими кор ё ношї аз таќсимбандињои синнї ва љинсї. Низоъњои
таърихии тасодуфї њосили сарнавишти таърихии як кишвар ва натиљаи
дигаргунињо ва тасодуфњои таърихианд, мисли низоъњои мазњабї, ќавмї,
фирќаї, суннатї, таљаддуд ва ѓайра1.
Дар њоле ки дар љомеањои рушдёфта ва модерн низоъњои сохторї
бар зиндагии сиёсї таъсиргузор аст, љомеањои рушднаёфта ва суннатї
њамвора дар чамбараи зиддиятњои ношї аз низоъњои таърихї бо
намудњои чун зиддиятњои дину давлат, суннату навгарої, танишњои
ќавмї, забонї, мазњабї, нажодї ва њ. гирифтор аст.
Њамчунин дар табаќабандии дигаре, ки бар њасби шеваи нисбати
низоъњо ба якдигар ё чигунагии суратбандї ва таркиби онњо сурат
мегирад, низоъњои иљтимої, новобаста аз сохториву таърихї, ба
низоъњои пайваста ва нопайваста таќсим мегардад. Дар навъи пайваста
мушкилот бар рўи њам бор шуда ва якдигарро таќвият мекунанд, зеро
марзбандињои ношї аз проблемањо даќиќан бо њам њамхунї дорад,
монанди ин ки дар як љомеа марзбандињои ќавмї ва мазњабї бар њам бор
шуда бошанд. Аммо дар навъи нопайваста низоъњои иљтимої якдигарро
ќатъ ва заиф мекунанд. Марзбандињои ношї аз ихтилофњо нисбат ба
якдигар њамхунї надошта, балки фаротар ё фурўтар аз чорчўби ќавмї
шакл гирифта бошанд. Бадењї аст, ки бо илова шудани ду ё чанд
проблема рўи њам тавони таъсиргузорї бар ихтилофњо зиёд мешавад ва
заминаи шиддат гирифтани низоъњо ва кашокашњои иљтимої афзоиш
ёфта ва аксаран љомеа ва ќутбњои созишнопазир табдил мегардад. Дар
њоле ки дар низоъњои нопайваста, бо таваљљуњ ба ин ки ихтилофњо
якдигарро ќатъ мекунанд, тавони азсаргузаронии онњо камтар шуда ва
нуќтањои иштироки гурўњбандињои иљтимої афзоиш меёбад, бинобар ин
заминаи низои иљтимої коњиш пайдо мекунад2.
Дар вазъияти зиддияти ношї аз низоъњои иљтимої, ки гурўњ ё
гурўњњои тањти султа дар пайи эљоди як таќсимбандии љадид дар љомеа
Бошрия Њ. Љомеашиносии сиёсї: наќши нерўњои иљтимої дар зиндагии сиёсї. – Тењрон,
1376. – С.102.
2Њамон љо. – С.102-106.
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мебошанд ва ќудрати бартар (њоким) барои њифзи вазъи мављуд талош
мекунанд. Бинобар ин манзур аз низоъњои ќавмї, таззод ва ихтилофе
аст, ки дар дохили љомеа дар ростои њадафњои ќавмї љараён дошта ва
тамоюл ба давом ва баќо дорад. Низоъ, бинобар дидгоње, иборат аст аз
муќобилае, ки гузаро нест, бархоста аз матни љомеа мебошад ва барои
солиёни зиёде дар як љомеа ва мањал иќомат мекунад ва сарчашмаи он
ѓолибан њодисањои муњими таърихї аст1. Ба назар мерасад, ки дар
Афѓонистони имрўз низоъњои ќавмї, мазњабї ва суннату таљаддуд ба
тартиб аз фаъолтарин ва таъсиргузортарин низоъњои иљтимої мебошад.
Дар њоле ки низои ќавмї миёни чањор ќавми бузург дар Афѓонистон,
яъне паштун, тољик, њазора ва ўзбек ба сурати људогона матрањ аст, дар
мавриди суратбандии низоъњои ќавмиву мазњабї бо њам вазъ ба гунае
дигар аст, ки дар мавриди он баъдан бањс хоњад шуд.
Низоъњои иљтимої аз роњгузари шакл додан ба нерўњои сиёсї бар
зиндагии сиёсї таъсир мегузорад. Дар Афѓонистон низ нерўњои сиёсї
њамеша бар асоси хатњои ќавмї таъсис ва густариш ёфтаанд.
Муаррифии мухтасари ќавмњои сокин дар Афѓонистон
Сохтори иљтимоии Афѓонистон сохтори суннатї, ќавмї ва
ќабилавї аст. Чунончи, доктор Абдулќаюми Саљљодї аз 55 ќавм дар ин
кишвар ном мебарад, ки онњо аз ин гурўњњо иборатанд: араб, аймоќ,
балуљ, бароњўї, ишкошимї, форсивон, тољик, фирўзкўњї, говарботї,
гуљар, њазора, њинду, љалолї, љамшедї, љад, љугї, ќирѓиз, кутоно,
маликї, моварї, мешмаст, муѓул, мунљонї, нуристонї, урсурї, парчї,
пашаї, паштун, ќарлуќ, пекрољ, ќазоќ, ќипчоќ, ќизилбош, рўшонї,
сангличї, сик, тотор, тайманї, темурї, тирањї, туркман, ўзбек, вохї,
яњудї ва вазравї2.
Нигоњи њар яке аз гурўњњои фавќ ба ќудрати сиёсї нигоњи мубтанї
бар ќавмият аст. Ба далели вуљуди ќавмњои зиёди болозикр ихтилоф дар
тарзи њукумат кардан, рафтор, пўшок, расму русум ва одоби ќабилањои
Смит А. Манобеи ќавмии натсионализм // Фаслномаи мутолиоти роњбурдї. – Тењрон, 1379.
–№1. –С.81.
2 Саљљодї С.А. Љомеашиносии Афѓонистон. – Кобул, 1391. – С.65.
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мухталиф кори интихоби (гузиниши) масъалањои муштаракеро, ки бо он
битавон барои афѓонњо сохтори миллї ироа кард, душвор сохтааст. Аз
он љое, ки љомеаи Афѓонистон бар асоси сохтори ќавмиву ќабилавї аст,
сохтори сиёсї низ дар гарави фаъолиятњои дарунќавмї мечархад ва
таќсимоти ќудрату сарват танњо дар даруни ќабила ва ќавм маъно
медињад ва берун аз ќабила талош мешавад, ки саркўб ва ё њазф шавад.
Ин љост, ки низоъњои ќавмї ва ќабилавї миёни ќабилањо ва ќавмњои
мављуд дар Афѓонистон рух медињад, ки намунањои онро дар гузаштањо
ва њатто имрўз низ шоњид њастем.
Дар ин љо мутаносиб бо бањс тавсифи иљмолї аз симои муњимтарин
ќавмњои таъсиргузор, чи даъвогарони инњисории њокимияти сиёсї ва чи
ќавмњои мушорикатталаби ѓайрињоким, ки њамвора дар низоъ ва рўёрўї
бо ќудрати сиёсї ќарор доштаанд, ироа мегардад:
Паштунњо: баъзе аз пажўњишгарон паштунњоро шохае аз ориёињо ё
ориян медонанд ва чењраи паштунњоро шабоњат медињанд ба мардуми
торикраги Њиндустон ва ориёињо. Баъзе аз таърихнависон мегўянд, ки
калимањои «пашту» ва «паштун», ки афѓонњо ба забон ва ќавми худ
пайваст мекунанд, то асри 17 танњо дар муњовараи забонї байни мардум
маъмул буд ва дар осори катбї ба назар нарасидааст. Њамчунон калимаи
«патњон», ки ѓолибан шакли њиндишудаи калимаи «паштона» - «љамъи
паштун» мебошад.
Баъзе аз афѓоншиносон хостаанд калимаи «афѓон»-ро барои
паштунњои ѓарбї нисбат дињанд, ки дар њудуди Ќандањор ва Њирот
сукунат доранд ва калимаи «паштун»-ро танњо дар маври ќабилањои
муќими минтаќањои кўњистони сарњади Афѓонистон ва Покистон ба кор
баранд. Паштунњо тарљињан худро паштун гуфтаанд, ки аксари мардум
ин ќавмро паштун мегўянд ва дар ќонуни асосии Афѓонистон њам ба
номи паштун омадааст1.

Шањронї И. Таърихчаи аќвом ва ќабоил дар Афѓонистон. – Кобул: Интишороти
«Фарњанг», 1391. – С.20-22.
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Паштунњо умдатан дар љануб ва шарќ ва ќисман дар ноњияњои
дигари Афѓонистон зиндагї мекунанд. Омори љамъияти онњо ба таври
даќиќ маълум нест, аммо баъзе раќамњои эњтимолї мављуд аст, ки
наметавон ба он ба иллати адами илмї будани он истинод кард. Забони
ин ќавм пашту ва аз шохаи забонњои њиндуаврупої аст. Аксари ин ќавм
пайрави мазњабї њанафианд, ќариб ба иттифоќ ва андаке аз инњо
шиамазњаб мебошанд. Паштунњо ба лињози сохтори даруни ќавмї ба ду
ќабилаи бузург таќсим шудаанд, ки «ѓалзої» ва «дуронї» мебошад. Аз
замони ташкили Афѓонистон ва ба даст гирифтани ќудрат тавассути
Ањмадшоњ Бобо миёни ин ду ќабила кашмакашњое барои гирифтани
ќудрат будааст, ки то соли 1979 дуронињо ќудратро ба даст доштанд1.
Тољикњо: тољикњо аз ќавмњои ќадими Афѓонистон аст, ки аз љињати
ањолї дуввумин ќавм дар Афѓонистон мебошанд. Дар бораи вожаи
«тољик ихтилофи назар аст. Баъзењо ба ин аќидаанд, ки «тољик» аз
калимаи «тозик» гирифта шуда, ки бар асари такрори забон ба «тољик»
табдил гардидааст ва баъзењо мегўянд, ки аз «тољлик» гирифта шуда ва
ба маънои «соњиби тољ» аст. Онњо худро ба ориёї ва ё ориян нисбат
медињанд2. Муњаќќиќи тољик, профессор Муњаммад Абдурањмон вожаи
«тољик»–ро бешубња аз «тољ», «тољвар» медонад ва забони такаллуми
онњоро бузургтарин нишона аз тамаддуни ориёї мегўяд3.
Тољикњо намояндаи яке аз куњантарин мардуми Афѓонистонанд.
Дар рўзгори ќадим номи тољик тавассути кўчињо барои нишон додани
мардумони бумї-мањаллии (умдатан порсизабон) сарзаминњои љануби
Осиёи Миёна ва шимоли Афѓонистон ба кор мерафт. Аз он ба баъд ин
ном ба мардумони суннї, маскун ва порсизабони Афѓонистон ва
сарзаминњои њамсоя мањдуд мешавад4.

Саљљодї А. Љомеашиносии сиёсии Афѓонистон; ќавм, мазњаб ва њукумат. – Ќум, 1380. –
С.66.
2 Шањронї И. Таърихчаи аќвом ва ќабоил дар Афѓонистон. – Кобул: Интишороти
«Фарњанг», 1391. – С.36.
3 Муњаммад А.Н. Тољик - тољвар. – Душанбе, 2018. –С.15.
4 Исломї А. Њувияти миллї ва инќилоби исломї // Фаслномаи улуми сиёсї. – Тењрон, 1379. –
№34. –С.156.
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Тољикњо дар Афѓонистон дар минтаќањои шимолї, марказї ва
ѓарбї ба шакли пароканда зиндагї мекунанд. Тољикњо умдатан
шањрнишинанд, ки зиндагии ќабилавиро канор гузоштаанд. Тољикњо
хилофи инњисори њокимияти сиёсї тавассути паштунњо ба таври мањдуд
дар сохтори ќудрати сиёсї сањмгузор будаанд1.
Њазорањо: дар мавриди ќавми њазора ихтилофи назар вуљуд дорад.
Баъзе аз донишмандон њазорањоро шохае аз муѓул медонанд ва баъзе аз
пажўњишгарон шохаи туркњо. Аммо истилоњи «ќавми њазора» барои
аввалин бор дар миёнаи асри 14 шакл гирифтааст. Њакиќати ин
ташаккулот дар сарзами Њазораљот, ки дар натиљаи василати аскарњои
муѓулї бо сокинони аслии минтаќа сурат гирифта, собит гардидааст.
Зеро аз ин таърих ба баъд истилоњи «њазора» барои аввалин бор ба вуљуд
омадааст ва ќабл аз он ба назар намерасид2.
Њазорањо умдатан дар маркази Афѓонистон сукунат доранд. Сарфи
назар аз риштањои таърихї ва бањсњои марбут ба нажодшиносї њазорањо
бештар пайрави мазњаби шиаи дувоздањ имомї њастанд ва ба забони
форсї сўњбат менамоянд ва дар ќудрати сиёсї сањми барљастае
надоранд3.
Ўзбекњо: ўзбекњо мардумони турктабор њастанд, ки бузургтарин
ќавм аз турктаборњо дар Афѓонистон мебошанд ва дар шимоли
Афѓонистон сукунат доранд. Аз нигоњи таборї, забонї ва фарњангї
ўзбекњои Афѓонистон бо ўзбекњои Ўзбекистон нисбатан шабоњат доранд.
Ўзбекњо низ њамонанди паштунњо дар Афѓонистон ба ќабилањо таќсим
шудаанд. Аммо ин сохтор наќши муњиме дар зиндагии онњо иљро
намекунад. Ўзбекњо аз туркњои зардпўстанд ва аксари мардуми ўзбек ба
пешаи кишоварзї ва молдорї машѓуланд. Забони ин ќавм ўзбекї аст, ки
шабоњат ба туркии туркманї, туркии усмонї ва туркии озарї дорад.

Саљљодї А. Љомеашиносии сиёсии Афѓонистон; ќавм, мазњаб ва њукумат. – Ќум, 1380. –
С.67.
2 Тимурхонов Л. Таърихи миллии њазора / Тарљумаи Азиз Туѓён. –Тењрон, 1372. – С.35-36.
3 Саљљодї А. Љомеашиносии сиёсии Афѓонистон; ќавм, мазњаб ва њукумат. – Ќум, 1380. –
С.66.
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Онњо пайрави мазњаби суннии њанафианд ва аз њокимияти сиёсї мањрум
будаанд1.
Туркманњо: туркманњо дар асри 10 њиљрї дар минтаќањои дарёии
Омў, ки феълан шимоли Афѓонистон аст, то рўдњои Атрак ва Гургон
зиндагї мекарданд, ки бар асари фишори императори замон дар
Афѓонистон, Туркманистон, Эрон, Ироќ, Чин, Сурия ва баъзе
минтаќањои дигар пароканда шудаанд. Аксари мардуми туркман
кишоварз ва молпарвар мебошанд2.
Дар Афѓонистон тоифањои арсорї, олиалї ва такатуркманњо
зиндагї мекунанд. Туркманњо ба сурати умда дар шимолу ѓарби
Афѓонистон маскан доранд ва ба хотири ќолинбофї ва пўсти ќароќули
хеш ба таври хосе машњуранд ва суннимазњаб мебошанд3.
Ќавмњои дигар: Аймоќ, ќизилбош, балуљ, пашаї ва ѓ. аз љумлаи
ќавмњое њастанд, ки дар Афѓонистон зиндагї мекунанд. Аймоќњо дар
вилоятњои Бодѓис, Ѓўр ва андаке дар Кобул зиндагї мекунанд.
Ќизилбошњо дар Њирот, Кобул ва њ. зиндагї мекунанд, балуљњо низ дар
љануби ѓарбии кишвар дар њамсоягї бо балуљњои Эрон ва Покистон
сокин њастанд4.
Он чи дар ин ќисмат омада, намунае аст, ки ба хубї аксарият ва
навъњои

гуногуни

сохтори

иљтимоии

љомеаи

Афѓонистон

ва

ноњамоњангии иљтимої дар ин кишварро нишон медињад.
Њамин гуногунї ва ноњамоњангии ќавмњо ба сабаби набудани
роњкории вањдатбахш муљиб шудааст, ки раванди «миллатсозї» дар ин
кишвар натавонад низои марбутаро бомувафаќият пушти сар кунад. Бо
гузашти солиёни дарозе аз истиќлоли ин кишвар њанўз њам муњити
муштараки таърифшуда ва ќобили ќабул барои њамаи ќавмњо ва
миллатњо шакл нагирифтааст. Бар ин асос, дар ин кишвар њувиятњои
парокандаи ќавмї љойнишини њувияти миллї шудааст. Агар њувият ба
Њамон љо. – С.67.
А. Љањонишудан, фарњанг ва њувият. – Тењрон, 1381. – С.208-209.
3Њамон љо. – С.210-214.
4 Саљљодї А. Љомеашиносии сиёсии Афѓонистон: ќавм, мазњаб ва њукумат. – Ќум, 1380. –
С.68.
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2Гулмуњаммадї

мафњуми њастї ва вуљуд аст ва ба маљмўаи фазилатњои фардї ва
хусусиятњои рафторї, ки аз рўи он фард ба унвони як гурўњи иљтимої
шинохта мешавад ва аз дигарон фарќ мекунад, нисбат шуда ва бо
хусусиятњои эњсоси њамбастагї бо иљтимои бузурги миллї ва ќавмї ва
огоњї ва эњсосу вафодорї ва фидокорї дар роњи он шиносої мегардад.
Дар Афѓонистон ба иллати сохтори ќавмии љомеа ин эњсос дар мавриди
ќабилаи Эйл ва Табор шадидтар аз эњсоси њамбастагї бо иљтимои миллї
мушоњида мегардад. Бинобар ин он чи дар ин кишвар то кунун намуди
айнї доштааст, њувиятњои парокандаи ќавмї - ќабилавї ба љои њувияти
миллї будааст.
Аз он љо, ки љомеаи Афѓонистон дорои сохтори ќавмї ва ќабилавї
аст, табиист, ки феъл ва амалњои сохтори сиёсї ва гардиши ќудрати
сиёсї танњо дар даруни ќавму ќабилаи хос анљом мепазирад ва бар ин
асос низоми сиёсї дар ин кишвар ба љои иртибот бо низоми иљтимої
бештар бо зернизомњои љамъиятї дар ќолаби ќавму ќабила робита
доштааст. Њамин амр, мушорикати сиёсии њамаи шањрвандон ва ќавмњо
масдуд карда ва дар нињоят ќавмњои ѓайрињоким (ѓайрипашту) њамеша
навъи нигариши вогароёна ба сохтори ќудрат доштаанд ва фарњанги
зиддият ва низои доимиро миёни онон ва дорандагони ќудрати сиёсї
муљиб шудааст, даќиќан бо иноят ба њамин нукта аст, ки таърихи сиёсии
Афѓонистон раќобатњо ва кашмакашињои хушунатбореро дар миёни
ќавмњо ва ќабилањо дар сари њокимияти сиёсї шоњид будааст. Ин
танишњо на дар сатњи ќавмњо, балки њатто дар даруни як ќавм миёни
шохањо ва ќабилањои марбут ба он мушоњида мешавад.
Ќавмият, хусусияти таърихї ва сиёсии низои Афѓонистон:
Пажўњишгарони љомеашинос низои иљтимоиро ба љињати пайдоиш
ба шаклгирї дар ду дастаи сохторї ва таърихї табаќабандї кардаанд.
Дар асоси ин табаќабандї низоъњои сохторї ба низоъњое гуфта мешавад,
ки ба муќтазои хусусиятњо ва вижагињои дигаргуннопазир падид омада
ва њамеша вуљуд дорад. Низои ношї аз таќсимкории иљтимої, љинсият,
аслу насаб ва ѓайра дар зумраи ин даста ќарор мегирад.
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Аз сўи дигар, ба он даста аз низоъњои иљтимої, ки ношї аз
кашокашњои таърихї ва њосили сарнавишти таърихи як љомеа аст, низои
таърихї мегўянд, ки тањаввулот ва зиддиятњои таърихї дар пайдоиш ва
шаклгирии он сањми бисёре дорад. Низоъњое чун низои мазњабї, дин ва
давлат, фирќавї, ќавмї ва забонї аз ин даста њастанд.
Дар як табаќабандии дигар низоъњо, чи аз навъи сохторї ва чи
таърихии он, ба ду гурўњи фаъол ва таъсиргузор ё ѓайрифаъол ва хуфта
таќсим мегардад, ки бар асоси он низоъњои иљтимої мумкин аст тањти
шароити ѓайрифаъол ва хуфта бошад ва бар зиндагии сиёсї ва
шаклгирии нерўњои иљтимої таъсир надоштаанд, аммо тањти шароити
дигаре фаъол ва таъсиргузор шаванд ва зиндагиро тањти таъсир ќарор
дињанд.
Бо

таваљљуњ

ба

табаќабандии

низоъњо

низои

ќавмї

дар

Афѓонистон дар айни ин, ки дар зумраи низоъњои таърихї ќарор
мегиранд, аз сўи дигар, бо таваљљуњ бо шароити замонї ва бо иноят ба
сохтори ќудрати сиёсї, ки аз муњимтарин шароити таъсиргузор бар
фаъол будан ё ѓайрифаъол будани низоъњои иљтимої мањсуб мегардад,
гоњ фаъол ва таъсиргузор бар фаъол будан ё ѓайрифаъол будани
низоъњои иљтимої мањсуб мегардад, гоњ фаъол ва таъсиргузор будааст ва
гоњ ѓайрифаъол, аммо ин низоъ њамон гуна ки хоњем дид, њатто дар
шароити ѓайрифаъол њамонанди оташфишонї дар њоли гудоз будааст,
ки муњайё шудани камтарин замина зиддияти хушунатбореро дар арсаи
иљтимоъ ба њамроњ доштааст. Агар дар бархе замонњо ѓайрифаъол ва
хуфта будааст, на ба сабаби вуљуди роњкории муносиб ва назораткунанда, балки бештар тањти таъсири роњкории замонї ва мавриди
иљбор ва зўри љисмонї ќарор доштааст ба ќавли Дукюм, «шароити
иљбори то андозае ќодир ба эљоди њамбастагї

аст». Бале, чунин

њамбастагї ноќис аст ва мусолињасоз ва хатари фишор ва фурўпошии
нињої онро тањдид мекунад. Дар чунин низоме хайри љомеа ва аксари
шањрвандон тобеи њадафњои худхоњонаи иддаи каме аст.
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Даќиќан бар њамин асос аст, ки бо фурў рехтани њокимияти
марказї ва ё заифшавии сохтори сиёсии ќудрат дар замонњои мухталифи
таърихи муосири Афѓонистон љангњои ќавмї ва гурўњї ва зидидиятњои
сиёсиро шоњид њастем.
Низои ќавмият дар Афѓонистон бар хилофи ин ки ба далели
моњияти ќавми ва ќабилавии сохтори иљтимоии ин љомеа њамеша омили
муассир дар зиндагии сиёсї будааст, аммо гоњо ѓайрифаъол буда,
таъсиргузории љиддї надоштааст. Ќавмњои ѓайрињоким ки њамеша
нигоњи манфи ва њамроњ бо бад бини ба ќавми њоким ва бахусус
њукумати марказї доштаан, дар бешатари ваќтњо ба иллати нерўи
иљбории контроли иљтимої, фурсати зуњур ва намоиш наёфта ва танњо
дар замонњои, ки кашмакашњои хонаводагї бар сари ќудрат иљборї
контроли њокимияти сиёсиро коњиш дода фаъол шудани ин низоъњо
зиддиятњои ќавми ва кашмакашњои ќабилавии хунинеро ба дунбол
доштааст.
Агар гуфта мешавад, ки сохтори ќудрат дар Афѓонистон ба иллати
мавзўъгирї ва бархўрди носолим ва ѓайримутаносиб бо таќозои ќавмњои
ѓайрињоким заминањои шадид шудани ин низоъњоро фароњам кардааст,
даќиќан ба ин хотир аст, ки дар ин сохтор дар айни талош барои њифзи
њувияти ќавмї, назорати иљтимої бар асоси иљборї буда ва њељ гуна
роњкории маќбуле барои назорати баробарї ва сомондињии он вуљуд
надоштааст.
Агар аз дидгоњи пажўњишгарони улуми иљтимої танзими рафтор
дар љомеа ба ду тариќ амалњои зўроварї ва барќарор кардани арзишњо
ва рафторњое, ки мумкин аст каму беш аъзои як љомеа ба унвони одоби
муоширати лозимї пазируфта бошанд, анљом мешавад ва ба истилоњи
муроќиби иљтимої. ѓолибанд барои ишора ба навъи дувуми танзими
рафтор, ки дар он тавассул ба арзишњо, рафторњо, танишњо ва ситезањои
мављуд байни афроду гурўњњоро коњиш дода ё аз байн мебарад, мавриди
истифодаи љомеашиносон ќарор мегирад, ки назорати иљтимої ва
танзими рафтор дар љомеа мавриди бањси умдатан ва балки комилан аз
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навъи аввали танзими рафтор, яъне амалњои зўроварї бањрабардорї
намуда ва табиї аст, ки бо коњиши иљбор ва зиддияти сиёсї ва иљтимої
ба кашмакашињои хунин хоњад анљомид.
Ин фарзия, ба вижа замоне дастгирї мешавад, ки шароити замони
таърихї. кашмакашињои ќавмї ва зиддиятњои сиёсиро мутолиа ва
баррасї кунем. Бо назари гузаро дархоњем ёфт, ки ин танишњо бештар
дар замони камзўрии њокимияти марказї ва ба хусус шароити интиќоли
ќудрат ва ё заифии ќудрат ќобили шиносої аст ва даќиќан ба њамин
сабаб аст, ки мо љангњои дохилии њизбњои љињодї дар соли 1992-ро дар
ќолаби зиддиятњои ќавмї тањлил карда ва ин нуктаро исбот хоњем кард,
ки дар ин замон ба иллати набудани њокимияти сиёсї ва фурў рехтани
равиши назорати иљтимоии иљбор зиддиятњои ќавмї ба барњам хўрдани
љомеаи Афѓонистон анљомид1.
Дар Афѓонистон давлат ва ќабилањо дар як робитаи дутарафа бо
њам низоми сиёсии воњидеро ташкил мекдињанд, ки дар он ба такмили
якдигар мепардозанд. Бо таваљљуњ бо ин амр људосозии сохтори сиёсии
ќудрат аз унсури мавќеият ва наќши љойгоњи хоси ќабилањо дар он
мушкил хоњад буд. Аз љониби дигар, давлати бисёрќавма (ќавмдор)
барои њифз ва баќои худ ниёзманди пуштибонии давомдории ќабилањо
аст, ки ба њар ќимати мумкин бояд аз ин пуштибонї бархурдор бошад ва
табиист, ки пуштибонињои чунин давлате барои назорати бештари
ќудрати сиёсї талош кунанд ва соњибони ќудрат низ маљбуранд, ки дар
роњи тањќиќи талаботњо ва хостањои ќавмиву ќабилавии њомиёни хеш
сиёсатгузорї кунанд.
Ба иллати њамин нуфуз ва низ ба иллати гароишњои ќавмї
дорандагони ќудрат дар сохтори сиёсии ќудрат аз оѓоз то фурўпошии
(с.1979) тањти таъсири унсури ќавмият њаракат кардаанд. Аз ин рў лозим
аст, ки љойгоњи унсури ќавмият дар сохтори сиёсии ќудрат намудњои

Саљљодї А. Љомеашиносии сиёсии Афѓонистон ќавм, мазњаб ва њукумат. – Ќум, 1380. –
С.69-71.
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таърихии зиддияти ќавмї ва љињатгирии сиёсии дорондагони ќудрат дар
баробари ин падидаро баррасї кунем.
Љойгоњи вижаи унсури ќавмият дар миёни маљмўи омилњои
таъсиргузор бар сохтори ќудрати сиёсї муљиб мешуд, ки сохтори сиёсї,
идорї ва низомии њукумат дар Афѓонистон то тамаркуз бар сиёсати
ќавмї дар мавриди дигар ќавмњо љињатгирии бадбинонаеро дар пеш
гирад. Сиёсати хушунатомези ќавмї низ дар мавриди онон дар ќолаби
сиёсати бекор табъид ва сукунат додани иљборї ба иљро гузошта
мешавад. Гувоњии таърихї ба хубї даъвои фавќро дастгирї мекунад, ки
дар таърихи Афѓонистон бадбинї ба шакли чашмгире буда, ки аксари
њокимони ќудрат ќавмњои мухталифи Афѓонистонро аз њуќуќашон
мањрум сохтаанд ва њељ ваќт ба љуз Њабибуллоњи Калаконї ва
Бурњониддини Раббонї дар ќудрати сиёсии ќавмњои ѓайрипаштун
дастрасї надоштанд.
Хулоса пушти сар гузаронидани чандин дања љанг, чанд порча
будани љомеаи Афѓонистон, истибдоди сиёсии аксарият ба аќаллиятњои
ќавмї, табдил шудани аќаллиятњо дар тўли таърих ба унвони
оппозитсияи доимї, истибдоди фикриву фарњангї, сохтори иљтимоии
ќавмиву ќабилавии њоким, фарњанги сиёсии њоким бар зењнияти
нухбагон ва раќобати шадид бар сари ќудрат ва нописанд будани асли
раќобат ва эътимод надоштан бар якдигар тасвире аз низоъњои
иљтимоиву сиёсї дар Афѓонистонро пурранг ва равшан нишон медињад.
Саранљом хусусиятњои асосиеро, ки заминаи низоъњои иљтимоию
сиёсиро дар Афѓонистон фароњам месозанд, ба сурати мухтасар метавон
чунин баён кард:
1.

Нухбагони сиёсии Афѓонистон, ки њељ гоњ натавонистаанд аз

садди оњанини низои ќудрат убур кунанд. Ин низоъ њамвора ба шаклњои
гуногун сар баркашидааст. Гоњ ба шакли низоъ миёни сарони ќабилањо,
гоњ ба шакли низоъ миёни хонаводањо ва гоњ њам ба шакли низоъ миёни
сарони ќавмњо. Аз љониби дигар, рушанфикрон низ њаргиз ќодир ба
эљоди як љунбиши миллии демократихоњ фаротар аз ќишри мањдуди
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тањсилкардањо

нашудаанд.

Бозињои

нухбагони

сиёсии

кунунии

Афѓонистон бар сари дастёбї бар ќудрати сиёсї бо такя ба решањои
ќавмї ошкортарин шакли дармондагии сиёсии Афѓонистон дар
баробари садди низои ќудрат мебошад. Теъдоди зиёде аз тањсилкардањо
ва

рушанфикрон

дар

чатри

ин

бозї

њувиятњои

рушанфикрию

шањрвандиашонро канор мегузоранд ва ба њувиятњои ќавмиашон паноњ
мебаранд, то битвонанд дар кашмакашњо фоидае ба даст биоваранд.
2.

Унсурњои аслии ташкилдињандаи сохтори љомеаи Афѓонистон

чањор нињод (ќавм, ќабила, шабакањои хонаворї ва хонавода) мебошад.
Дар натиљаи чидамони механикии ќавмњо дар канори њам дар љуғрофиёи
мушаххасе ба номи Афѓонистон сохтори механикї падид омадааст, ки
мо онро сохтори љомеаи Афѓонистон меномем. Давлатњои таърихии
Афѓонистон њамчун бозтобњои мутавозин ва номутавозини њамин
сохтори механикии љомеа падид омадааст. Ба ин маъно, ки агар
бипурсем сохтори давлат дар Афѓонистон бар чї асос ва чї гуна падид
меояд? Дар њадди як назарияи куллї ба ин пурсиш метавон ин гуна посух
дод: сохтори давлат дар Афѓонистон њамвора бар ду мењвари ќавм ва
ќудрат сомон ёфтааст. Дар ин миён мавзўи ќавм миќёси бунёдии
ташкили сохтори давлат ва таќсими ќудрати сиёсї мебошад ва сохтори
сиёсии ќудрат монеаи чи басо ќудратманд бар сари роњи дастёбї ба
демократия мешавад.
3. Яке аз мушкилоти бузург, ки сабаби пайдоиши низоъњо дар
Афѓонистон гардида, њамин зиддияти дидгоњњо дар мавриди масъалањои
калони давлат ва љомеа мебошад. Ин зиддияти дидгоњ амиќан мутаассир
аз падидаи ќавмият мебошад. Зиддиятњои љорї дидгоњњо миёни
дастабандињои этникї-сиёсї бар сари мавзўоти толибон, хатњои марзии
кишвар, таќсими ќудрати сиёсї, навъи низоми сиёсї ва монанди инњо
равандии демократияхоњї дар Афѓонистони кунуниро ба душворињои
бисёр љиддї муќобил сохта ва ояндаи демократии Афѓонистонро дар
чоње аз номаълумї рӯ ба шикаст фурў хоњанд бурд.
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4.Бањси таќсими ќудрати сиёсї, дарвоќеъ, як бањсинизоъбарангезе миёни
нухбагони сиёсї ва њамин тавр, сарони ќабилањо мебошад. Ин ки
ќудрати сиёсї бар чї асос, чї гуна ва тавассути чї касоне бояд таќсим
шавад? Оё њамаи ќавмњо бояд худро дар сохтори ќудрат боз бубинанд?
Тавре ки медонем, давлати пасотолибон дар Афѓонистон бар асоси
тавофуќномаи Бонн бар ин бунёди ахлоќию сиёсї бино нињода шуд, ки
бояд давлати касирулбунёд бо созу корњои демократї дар Афѓонистон
эљод шавад. Яъне ќудрати сиёсї миёни ќавмњои Афѓонистон бар асоси
назарияњои сањмбандии ќудрат бо як чашмандозии одилона бар асоси
чамъияти ќавмњо бояд тавре таќсим гардад, ки тамоми мардуми
Афѓонистон худро дар сохтори давлат боз бубинанд. Ин корро роњбарон
ва намояндагони харизматики ќавмї дар тафоњум ва созиши сељониба
миёни худашон ва њомиёни байналмилалияшон ба сурати нисбатан
пойдор анљом доданд. Аммо мардум, чи ба унвони ќавмњо ва чи ба
унвони шањрвандони Афѓонистон, монанди гузашта дар канора ронда
шуданд ва наќши онњо танњо дар замони кашмакашињои интихоботї
барљаста шуд. Саранљом бо як натиљагирии куллї метавон гуфт, ки
муњимтарин хусусиятњои низоъњои иљтимоию сиёсї дар Афѓонистон
таќсими ноодилонаи ќудрат, раќобати нухбагони сиёсї, раќобати сарони
ќабилањо,

њокимияти

мутлаќаи

арбобони

суннатї,

ќавмпарастии

ифротї, зиддияти дидгоњњо ва сохтори ќабилавї-ќавмии љомеаи
Афѓонистон мебошад, ки то имрўз сабаби асосии ба њам наомадани
мардумони ин кишвар гардидааст.
Њам акнун барои таќвияти гуфтањои боло хусусиятњои бевоситаи
низоъњои иљтимоию сиёсиро дар масири низоъњои геополитикии љањони
муосир дар боби дуввуми диссертатсия мавриди назар ќарор медињем.
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БОБИ 2. ХУСУСИЯТИ БЕВОСИТАИ НИЗОЪҲОИ ИҶТИМОЇ ВА
СИЁСЇ ДАР ҶУМҲУРИИ ИСЛОМИИ АФҒОНИСТОН
§1. Афѓонистон дар масири низоъњои геополитикии љањони муосир
Ањамияти мавќеияти геополитикии Афѓонистон. Афѓонистон
кишваре аст бо масоњати 647497 километри мураббаъ1, ки дар минтаќаи
љануби ѓарбии Осиё воќеъ шуда, аз њайси топографї бахши шарќии
фулоти Эронро ташкил медињад.
Ин кишвар аз шимол ба кишварњои Туркманистон, Ўзбекистон ва
Тољикистон, аз ѓарб ба кишвари Эрон, аз љануб ба кишвари Покистон ва
аз шарќ ба кишварњои Покистон, Чин ва Тољикистон мањдуд мегардад.
Афѓонистон аз љињати мавќеияти геополитикї, аввалан: дорои
мавќеияти барї буда ва аз дастрасї ба обњои озоди љањон мањрум аст, аз
ин љињат шадидан дучори мушкилї мебошад2. Дуввум: дар масири
иртибототи Осиёи Миёна ба Уќёнуси Њинд ќарор гирифтааст, ки ин
мавќеияти геополитикї дар даврони љанги сард Афѓонистонро дар сикли
раќобати ќудратњои љањонї (Америка ва Шўравї) ворид карда буд ва
таљовузи Артиши сурхи Шўравї дар соли 1979 ва вокунишњои
мутаќобили Амрикоро ба дунбол дошт. Пас аз даврони љанги сард ва
дар њоли њозир низ Афѓонистон аз сўи ќудратњои минтаќавї ва љањонї
надоштани имкони дастрасї ба Осиёи Миёна њамчун пули иртиботпайвастсозї нигариста мешавад, ки метавонад роњеро аз Уќёнуси Њинд
ба Осиёи Миёна кушояд. Саввум: њамсоягии Афѓонистон бо Љумњурии
Исломии Эрон ба унвони кишваре, ки бо Амрико дар тазод мебошад, аз
диди он кишвар аз ду љињат дорои ањамияти махсус аст: аввал он ки
метавонад ба унвони ањрами фишор алайњи Љумњурии Исломии Эрон ба
кор гирифта шавад; дуввум ин ки љилавгирї аз њузур ва нуфузи Эрон дар
Афѓонистон метавонад аз њузури Љумњурии Исломии Эрон дар Осиёи
1Атласи

комили гетишиносї. Созмони љуѓрофиёї ва картографии гетишиносї. Чопи шашум.
– Тењрон, 1374. – С.12.
2Иззатї И. Геополитика дар ќарни бисту якум. – Тењрон: Интишороти «Самт», 1380. – С.85.
61

Миёна ва кишварњои форсизабон ва низ пайвастагии заминї - сарњадии
байни Эрон ва Чин ба унвони мухолифини муштараки Амрико дар сатњи
љањонї монеањо ба амал оварад.
Аз љињати топографї Афѓонистон сарзаминест, ки бахши умдаи
онро баландињо ва кўњистонњои баланд, ба хусус дар ќисмати љанубї,
марказї, шимолї ва шарќї дарбар гирифтааства ќисмати шарќии он ба
флоти Помир, ки ба унвони Боми љањон шуњрат дорад, пайваст мешавад.
Бахши ѓарбї ва љануби ѓарбї ва канораи шимолии онро сарзаминњои
паст-њамвор ва камбаландї ташкил медињад, ки аз ѓарб ба даштњои
дохилии флоти Эрон ва аз шимол ба даштњо ва сањрои Осиёи Миёна
мепайвандад. Вазъияти топографии Афѓонистон бо шаклгирии ќавмњо
ва шакли иртибот бо перомун ва чигунагии њамгирої

ва вогироии

миллї таъсир гузошта, бистари муносиберо барои шаклгирии навъи хосе
аз амалиёти низомї фароњам оварда, ки таљаллии онро дар шакли
муборизаи гурўњњои муборизи афѓонї дар баробари Артиши сурхи
Шўравї метавон ёфт.
Љамъияти Афѓонистон соли 2008 дар њудуди 32 млн нафар
бароварда шудааст, ки 21/5 % онњо дар маконњои шањрї ва 78/5 % он дар
минтаќањои рустої ва ашоирї сукунат доранд1. Мардуми Афѓонистон
дар

ќатори

фаќиртарин

мардуми

љањон

мањсуб

гардида,

нишондињандањои љамъиятї ва рафоњи иљтимої дар вазъияти номатлубе
ќарор доранд. Барои мисол, мизони маргу мириши (фавт) љамъият 22
дар њазор, мизони дастрасї ба оби ошомидании бењдоштї 21% мебошад.
мизони фавти кўдакон 154 дар њазор ва умеди зиндагї барои мардон 45
сол, барои занон 46 сол бароварда шудааст ва мизони босаводї дар
кишвар 33% мебошад.
Сохтори миллат дар Афѓонистон таркибї аст ва дорои музоиќаи
ќавмї ва мазњабии хосе аст. Ин таркиб нишон медињад, ки аз њайси
ќавмї аксариятро паштунњо бо нисбати 38% аз кулли ањолии кишвар
ташкил медињанд. Дар раддањои баъдї ба тартиби тољикњо бо 25% ва
1Рањимї

С.М. Геополитикаи Афѓонистон дар ќарни бисту якум. – Кобул, 1391. – С.114.
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њазорањо бо 19% ва ўзбекњо бо 6% ќарор доранд. Дигар ќавмњоро
балуљњо, туркманњо ва ѓайра ташкил медињанд.
Аз њайси забонї 35% љамъият бо забони паштунї гап мезананд ва
50% шомили тољикњо ва њазорањо ба забони форсї (дарї) ва 11% низ ба
забонњои туркї (шомили ўзбекї ва туркманї) суњбат менамоянд.
Аз њайси динї њудуди 99% љамъияти Афѓонистонро мусулмонон
ташкил медињанд, ки 84% онон суннимазњаб ва 15% шиамазњаб
мебошанд1.
Намунаи бахши миллат дар пањнои сарзамин баёнгари вуљуди
ороиши фазои хос њамроњ бо фарќиятњои сарзаминї аст, ба тавре ки
арсањои бахш ва истиќрори ќавмњо ва мазњабњо бо якдигар мутафовитгуногун

аст.

Паштунњо,

ки

аксариятро

ташкил

медињанд,

дар

минтаќањои љануби шарќ, љануб, марказ ва ѓарби кишвар парокандаанд
ва маконњои љуѓрофиёии асосиро чун Кобул, Љалолобод ва Ќандањор
макон интихоб кардаанд. Дунболаи ноњияи Паштун (Птон) ба дохили
кишвари Покистон кашида шуда ва Иёлоти сарњадї (Пешовар) ва бахше
аз Иёлоти Балуљистонро шомил мегардад.
Тољикњо дар минтаќањои шимоли шарќї, шимоли Кобул ва
шимоли ѓарбии кишвар парокандаанд ва шањрњои бузурги Файзобод ва
Њиротро дарбар мегиранд. Дунболаи минтаќаи тољикнишин ба дохили
хоки кишвари Тољикистон кашида мешавад. Ўзбекњо дар ќисмати
марказии минтаќаи шимолии Афѓонистон парокандаанд ва дарвокеъ,
бахше аз ноњияи ўзбекнишини Осиёи Миёна ба њисоб меоянд, ки ба
василаи долони иртиботии борике бо кишвари Ўзбекистон

пайваст

мегардад.
Њазорањо дар минтаќаи марказии Афѓонистон ва ѓарбии Кобул ва
ќисмате аз шарќи кишвар парокандаанд ва то њадди минтаќавї байни
минтаќањои бахши се ќавм: паштун, тољик ва ўзбекро дарбар мегиранд.
Балуљњо дар минтаќаи љануби ѓарбї пароканда буда, ки доманаи
онњо ба минтаќањои балуљнишини Эрон ва Покистон кашида мешавад.
1Алї

О., Алї Р. Афѓонистон. – Тењрон: Интишороти Вазорати умури хориља, 1372. –С.12.
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Туркманњо дар њошияи шимоли ѓарб ва шимоли кишвар истиќрорсукунат дошта ва доманаи онњо ба хоки кишвари Туркманистон кашида
мешавад1.
Гуногунии ќавмњо дар Афѓонистон баёнгари ин нукта аст, ки ба
љуз ќавми њазора боќимонда ќавмњо бахше аз ноњияи бузург ба назар
мерасад, ки бахши аксарияти он дар дохили Афѓонистон ќарор дорад.
Музоики бахши гурўњњои мазњабии Афѓонистон кашида шудааст
ва дар мавриди ќавми паштун ба назар мерасад ки бахши аксарияти он
дар дохили Афѓонистон ќарор дорад.
Музоиќи бахши гурўњњои мазњабии Афѓонистон баёнгари ин нукта
аст, ки шииён умдатан дар бахши марказии ин кишвар парокандаанд2 ва
намунаи бахши онњо то андозае ба намунаи ќавми њазора рост меояд.
Дар бахшњои шимоли шарќї ва љанубї ва љануби ѓарбї ва то андозае
ѓарби кишвар ањли суннат пароканда аст. Дарвоќеъ, то андозае метавон
гуфт, ки намунаи бахши шииён аслан бар ќаламравињои њазоранишин ва
аксари бахши ањли суннат аслан бар ќаламравињои паштуннишин,
тољикнишин,

ўзбекнишин

ва

балуљнишин

рост

меояд.

Њарчанд

аќаллиятњои шиа дар њар як аз ќаламравињои мазкур мушоњида
мешаванд.
Аз назари таърихи Афѓонистони кунунї гоње ваќтњо порае аз
ќудрати сиёсии њоким бар флоти Эрон мањсуб мешудааст, вале дар
шароите, ки ќудрати сиёсии дохили флот заиф мегардад, ин минтаќа ба
сурати як воњиди худмухтор савдои истиќлол доштааст. Љињати шароитї
низ аз мањдудаи љуѓрофиёии Афѓонистони кунунї аст, ки ќудратњои
сиёсии бузурге по ба арсаи вуљуд гузошта, ки ба сўи љануб (шибњи ќораи
Њиндустон ва Панљоб) ва ѓарб (Эрон) ба вусъатталабї пардохтаанд;
барои мисол метавон ба ќудрати Султон Мањмуди Ѓазнавї дар аввалњои
асри ёздањуми мелодї ва лашкаркашии ў ба шибњи ќораи Њинд ишора
Жерар Ш., Жан Б. Атласи стратегии љањон / Тарљумаи дуктур Иброњим Љаъфарї. – Тењрон:
Интишороти «Иттилоот», 1366. – С.134.
2Локст Ю. Масоили геополитикї / Тарљумаи доктор Аббос Огоњї. – Тењрон: Дафтари нашри
фарњанги исломї, 1368. – С.68.
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кард1. Њамчунин силсилањои баъдї, ки ќарнњо бар шибњи ќора ва
Панљоб фармонравої кардаанд, умдатан маншаи афѓонї дошта, ки
барои намуна метавон аз силсилаи ѓуриён, халаљињо ва султонњои
лувдањӣ ном бурд. Пас аз истиќрори императории бузурги темуриёни
шибњи ќора дар соли 1526 мелодї, ки тавассути Зањириддини Бобур
анљом пазируфт, касе ки тавонист ин императориро барои муддате соќит
намояд, Шершоњи Сурї буд, ки симои ќањрамони миллии афѓонро ба
худ дода буд ва Њумоюншоњро аз салтанат сарнагун карда, бори дигар
њукумати афѓонро дар шибњи ќора барќарор кард2. Афѓонњо бо
роњбарии Ашрафи афѓон њамчунин дар охирњои салтанати суфия ба суи
ѓарб густариш ёфта ва ин императориро дар Исфањон соќит намуданд.
Пас аз њамлаи Нодир ба Дењлї ва бозгашти ў ва пайдоиши холигии
ќудрат дар шибњи ќора бори дигар њукумати навъи афѓонї ба роњбарии
Ањмадхони Абдолї дар Панљоб ва шибњи ќора барќарор гардид.
Дар маљмўъ таърихи шибњи ќораи Њиндустон баёнгари ин нукта
аст, ки ин минтаќа борњо ба воситаи нерўњои сиёсии густаришёбандае,
ки ё маншаи афѓонї дошта ва ё бо маншаи Осиёи Миёна аз Афѓонистони
кунунї гузар кардаанд, ба тасарруф даромада ва барои ќарнњо бар он
њукумат рондаанд.
Пас аз пайдоиши англисњо дар шибњи ќора ва тасарруфи Синду
Панљоб дар миёнањои асри нуздањум ќудрати густаришёбандагии
афѓонњо аз байн рафт ва кишвари Афѓонистони кунунї низ бо људої аз
Эрон шакл гирифт, ки Англия дар ин замина наќши муассире дошт;
чунин ба назар мерасад, ки њадафи онњо эљоди як воњиди сиёсии
мустақил дар масири дастёбии Россия рў ба густариш ба шибњи ќора
буд3. Бад-ин тартиб давлати миллї барои солњои баъдї дар Афѓонистон
бар сари кор омад. Вале Афѓонистон ба лињози њамљаворї бо Шўравии
1Маљмўаи

маќолот перомуни Афѓонистон. – Тењрон: Маркази тањќиќоти Афѓонистон, 1370.

–С.144.
2Офтоб А. Таърихнависии форсї дар Њинд ва Покистон.
– Лоњур: Хонаи фарњангии
Љумњурии Исломии Эрон, 1364. –С.330.
3Голифорд М.Л. Сарзамин ва мардуми Афѓонистон / Тарљумаи Муртазо Асъадї. – Тењрон:
Интишороти илмї ва фарњангї, 1368. – С.3.
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собиќ мавриди таваљчуњи он кишвар ќарор дошт ва ба њамин далел дар
соли 1979 бо анљоми кудатои майдон барои њокимияти коммунистњо ва
њузури артиши сурх дар ин кишвар фароњам шуд. Адами таносуби
њукумати коммунистњо бо фарњанги мардуми мусулмони Афѓонистон
боиси шаклгирии нањзати муќовимати исломї дар он гардид ва
ташкилњои мубориз тањти унвони кулли муљоњидини афѓон ба вуљуд
омаданд. Муборизаи љиддї ва сахткўшонаи онњо ба аќибнишинии
артиши сурх ва суќути давлати дастнишонда ва ба ќудрат расидани
муљоњидини мусулмон дар Афѓонистон анљом ёфт. Вале, мутаассифона,
ба вуљуд омадани ихтилофоти фирќаии байни гурўњњо ва созмонњои
љињодї ба пайдоиши фоҷиаи љанги дохилї оварда расонд, ки ба бањои
заиф гардидани ќувваи миллии кишвари Афѓонистон ва фаќру
камбизоатии дучандон ва дармондагии мардуми ин кишвар тамом шуд
ва љињатњои муњољират ва оворагии ин миллатро дар дохил ва хориљи
кишвар афзуд.
Афѓонистон дар даврони ишѓоли коммунистњо. Дар солњое, ки
Афѓонистон дар ишѓоли низоми Шўравї ќарор дошт (с.1979-1989),
љуѓрофиёи сиёсии Афѓонистон дар ин даврон аз наќши босазое
бархурдор буд. Омилњое, монанди њокимияти низоми дуќутбї ба љањон,
пирўзии инќилоби исломї дар Эрон ва муборизаи беамони мардуми
мусулмони Афѓонистон алайњи ишѓолгароён беш аз пеш бар ањамият ва
њассосияти

мавќеияти

стратегии

Афѓонистон

ва

љанг

љињатњои

густурдатаре пайдо кард.
Амрико ва Шўравї ба унвони ду абарќудрат. ки аз солиёни пеш
барои дастрасї ба ин мавќеияти стратегї раќобат доштанд, ин бор дар
марзњои Покистон ва Афѓонистон дар баробари њам ба сафорої
пардохтанд, зеро таљовузи низомии ошкори Шўравї ба Афѓонистон
сабаби нигаронии Амрикоро фароњам намуда буд ва амрикоиёнро ба
вокуниши ошкор водор кард. Табйини љуѓрофиёї-сиёсии Афѓонистон
дар ин даврон ниёзманди тавзењи ањамияти мавќеияти стратегии он
кишвар мебошад:
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Мавќеияти стратегии Афѓонистон дар минтаќа. Афѓонистон ба
далели њамсоягї бо кишвари Шўравї (собиќ) аз ноњияи шимол ва
кишвари бузурги Љумњурии Халќии Чин ва низ кишвари боањамияти
Покистон дар шарќ ва љануб ва низ њамсоягї бо кишвари Эрон дар ѓарб
ва ќарор гирифтани Эрон дар њавзаи Халиљи Форс ва вуљуњи иштироки
ду кишвар дар љињатњои гуногуни мазњабї, забонї, фарњангї ва
мавќеияти љуѓорофиёии ду кишвар вазъияти стратегии хосеро ба вуљуд
овардааст. Ин мавќеияти њассос раќобати байни ду абарќудратро барои
нуфузи њарчи бештар дар Афѓонистон ба вуљуд овардааст, ки нигариш
ба ин раќобат метавонад ањамияти ин кишварро аз назари ин ду ќудрати
љањонї мушаххас созад.
Ањамияти стратегии Афѓонистон аз дидгоњи Шўравї. Афѓонистон
ба унвони як минтаќаи стратегї аз муддатњо пеш мавриди таваљљуњи
русњо ва пас аз он мадди назари Шўравї (собиќ) будааст. Раќобати рус
ва англис дар даврони мувозинати ќувва ва раќобати Амрикову Шўравї
дар асри низоми дуќутбї нишонгари ин иддаост. Саранљом дар соли
1979 Шўравї бар нерўи раќиб сабќат гирифта ва бо таљоввузи низомї он
кишварро ишѓол кард. Дарки мавќеияти стратегии Афѓонистон аз
назари Шўравї ва њадаф аз таљовузаш ба Афѓонистон ниёзманди
баррасї аст:
Њадафи Шўравї аз ишѓоли Афѓонистон. Тањлилгарони љањони
саввум ва Ѓарб дар арзёбии стратегии худ аз мудохилаи Шўравї ба
Афѓонистон чандин фарзияњоеро матрањ кардаанд. Ин фарзияњо аз
орзуи деринаи русњо барои дастрасї ба обњои гарми Уќёнуси Њинд то
пешгирї аз нуфузи ислом ба кишварњои тањти иштиѓоли шўравиро
дарбар мегирад.
Воќеият ин аст, ки на танњо як ангеза, балки маљмўае аз омилњои
сиёсии љуѓрофиёї, ки аз назари алоќањои кўтоњмуддат ва дарозмудати
шўравињо њаёт талаф мешуд, онњоро ворид ба таљовуз кард. Дар зайл ба
ин мавридњо ишора мешавад:
1. Љилавгирї аз суќути режими дастнишондаи Кобул.
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2. Тасбити нуфуз дар Афѓонистон.
3. Дастрасии мустаќим ба обњои гарми Уќёнуси Њинд ва бањрњои озод
(тибќи васияти Пётри Бузург).
4. Манъи нуфузи исломи инќилобї ба кишварњои тањти ситами
Шўравї.
5. Мавќеияти стратегии Афѓонистон ба далели ќарор гирифтани он
дар њамсоягии минтаќаи нафтхези Ховари Миёна.
6. Султаи комил бар Афѓонистон, ки метавонист лангаргоњи
муносибе барои дастрасии бештар ба таъсисоти Шўравї дар шимол ва
љануб бошад ва низ нуфузи Шўравиро дар љануби Осиё, Африќо ва
кишварњои атрофи халиљи Форс дарбар дошта бошад.
7. Дастёбї ба захирањои табиии Афѓонистон, ки русњо дар соли 1920
аз зарфияти хоси ин кишвар, ба хусус гази табиї, нафт, санги оњан, мис
ва уран огоњ шуданд ва онњоро водор ба мудохила кард, зеро тасвир
мекарданд бо иштиѓоли Афѓонистон дар истифода аз манбаъњои худ
бениёз мешаванд
8. Муќобила бо Амрико ва њампаймонаш Покистон ва ѓ.
Мудохилаи Шўравї дар Афѓонистон дар чанд марњила ќобили
баррасї аст, аммо Афѓонистон дањаи њашто љойгоњи махсусе дар
таърихи муосир дорад ва аз њамин рў воќеањо ва рўйдодњои ин дања
таваљљуњи таърихнигорон ва пажўњишгарони бисёреро дар њама љои дунё
ба худ љалб кардааст.
Мавќеияти стратегии Афѓонистон

аз назари Амрико. Хабари

ишѓоли низомии Афѓонистон, он њам дар айёми таътили солинавї
рўъёњои Амрикоро ошуфта сохт. Дуруст, як рўз пас аз ишѓол Раиси
Љумњурии ваќтии Амрико зимни таваљчуњ додани афкори оммаи љањон
ба тањдидоти љиддии навин ва мањкум кардани амали Шўравї, эътирози
худро бо Леонид Брежнев - роњбари ваќтии Шўравї дар миён гузошт.
Картер 24-уми январи соли 1980 дар нутќи телевизионии худ чунин
гуфт: «Мо ба унвони як абарќудрат мебоист аз кура дур нарафта ва дар
баробари ин таљовуз аз њусни сулук (роњу воситањои бењтарин)
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бархурдор бошем. Амали Шўравї тамоми зобитањои байналмилалиро
тањти шуоъ ќарор додаст…, таљовуз ба кишвари Афѓонистон оромиши
нисбии њоким бар саросари дунёро пас аз љанги љањонии дуввум ба хатар
андохтааст. Мо дар ин љо мавзўи комилан ошкори худро эълом медорем:
њар амале ки боиси ба хатар андохтани назорати обњои озоди Халиљи
Форс шавад, аз назари мо мањкум аст ва мо чунин амалњоро дар
минтаќањои мавриди алоќа ва њаётии Амрико мухолифи шаъни худ
шуморида, ба њар василаи мумкин, њатто низомї, барои берун рондани
таљовузгарон даст хоњем зад»1.
Таљовузи Шўравї на танњо Амрико, балки кишварњои њамсарњаду
њамсояњои Афѓонистонро низ ба вокуниши сареъ водошт: Раиси
Љумњурии ваќтии Эрон чунин изњор дошт: «Инќилоби Эрон ба
муборизаи беамони худ дар баробари кишварњои Амрико ва Россия
идома медињад. Ман таъкид мекунам, ки идомаи ин таљовуз ба тањдиди
Эрон хотима меёбад. Онњо дар муќобили дарвозањои мо истодаанд ва
агар ба обњои гарми минтаќа даст ёбанд, дигар на танњо Эрон, балки
тамоми кишварњои Ховари Миёна ва шибњи Ќораи Њиндро дар ихтиёр
хоњанд дошт»2.
Раиси Љумњурии ваќтии Покистон дар посух ба ин пурсиш, ки
њадафи аслии Шўравї аз ишѓоли Афѓонистон чист, мегўяд: «ин ќисса
сари дароз дорад. Дар асл, далелњои бисёре дар ин робита вуљуд дорад,
вале муњимтарини онњоро зикр мекунам: аз љумла шўравињо мехоњанд
истилои худро бар Афѓонистон ва кишварњои љанубу шарќии худ, ки
мавриди тањдиди њаракатњои исломї ќарор гирифтаанд, њифз кунанд»3.
Дар нашрияи баррасињои стратегї чунин омадааст: «Нерўњои
садњазорнафарии Шўравї дар Афѓонистон, дар њоле ки пуштибонии
њавої низ дорад, љињатњои љадидеро дар иртибот бо истилои минтаќањои
Халиљ ба вуљуд меоварад. Фарз бар ин аст ки ќуввањои мустаќар дар
1Вилям

Д. Гузаргоњи Афѓонистон / Тарљумаи Саидмуњсини Муњсиниён. – Тењрон, 1365. –
С.169-170.
2Вилям Д. Гузаргоњи Афѓонистон / Тарљумаи Саидмуњсини Муњсиниён. – Тењрон, 1365. –
С.197.
3Њамон љо. – С.180.
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Афѓонистон тавони њаракат дар Халиљи Форсро аз тариќи минтаќањои
љануби шарќии Эрон дорост»1.
Ба њар њол нигаронии аслии Амрико дар ин даврон аз мавќеияти
стратегии Афѓонистон аз ду лињоз ќобили баён буд: яке, ба далели воќеъ
шудани ин кишвар дар љавори минтаќаи нафтхези Халиљи Форс ва
дигаре, ба далели њаммарз будани он бо Эрон, ки манфиатњои Амрикоро
мавриди хатар ќарор дода буд.
Кесинљер дар бораи мавќеияти Халиљи Форс мегўяд: «Халиљи
Форс имрўзњо аз мавќеияти стратегии хосе бархурдор аст, зеро илова бар
ин ки беш аз нисфи нафти содиротии љањон аз ин ноњия содир мегардад,
бозори аслии тиљорати байналмилалии Ѓарб ба њисоб меояд…Њар гуна
тањдиде нисбат ба он манфиатњои Амрикоро тањдид хоњад кард. Ин
ноњияи њаётї ва стратегї аз Амрико фосилаи зиёд дорад, аммо дар
муќобил, Шўравї танњо чандсад километр бо он фосила дорад».
Амрико дар баробари нуфузи Шўравї ба Афѓонистон, барои
таќвияти мавќеияти худ дар ин кишвар, дарвоќеъ, дар Халиљи Форс
иќдомоти зайлро дар дасти иљро хоњад дод:
- афзоиши тавони нерўи дороии худ дар Халиљи Форс ва Уќёнуси
Њинд;
- афзоиши ќудрати нерўњои вокуниши босуръат;
-афзоиш ва тадовуми кўмакњои низомї ва тадорукотї аз тариќи
Покистон ба муљоњидони афѓонї;
- намоиши ќудрат тавассути Арабистон ва пуштибонии мудоми он.
Дар

маљмўъ,

Амрико

дар

раќобат

бо

Шўравї

чандон

муваффаќияте надошт, чунки шевањое ки шўравињо ба кор гирифтаанд,
зарифтар, муассиртар ва дарозмуддаттар менамуд2. Њарчанд Амрико
талош мекард, ки бо андешидани тадбирњое монеи собитшавии

1Баррасињои

стратегї. – Тењрон: Муассисаи байналмилалии тањќиќоти Савќ-ул-љайшї, 1389.
–№3.
2Маљмўаи маќолоти дуввумин семинари Афѓонистон. Раќобати Амрико ва Шўравї. –
Тењрон: Дафтари мутолиоти сиёсї ва байналмилалї, 1370. –С.103.
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коммунизм дар Афѓонистон шавад, аммо дар амал наметавонист кори
муассире анљом дињад.
Он чи дар заминаи раќобати Амрико ва Шўравї дар ин давра
дорои ањамият аст, ин ки ду абарќудрат дар садади дастрасї ба
минтаќањои нуфузии бештар ва њамчунин истењкомоти бештаре дар
иртибот бо манотиќи буњронї мушарраф ба Эрон њастанд.
Аммо омили аслии њаракатњои васеи байналмилалї ва вокунишњои
сареъ дар баробари таљовузи Шўравї ба Афѓонистон танњо омили
љуѓрофиёї набуд, балки илова бар таъсири сиёсати низоми дуќутбї
(Амрико ва Шўравї) дар охирњои дањаи њафтод бар љањон ва вуќўи
Инќилоби исломии Эрон дар эљод ва шиддат ёфтани низоъ дар
Афѓонистон, ин бор омили аслї дар арсаи геополитика, нерўњои љињодї
аст, ки бо афкор ва андешаи исломї дар баробари таљовуз ва беадолатї
парчами муборизаро бар дўш гирифтанд. Артиши сурхи Шўравї ин бор
бо муќовимати як порча ва ѓайримунтазири миллї дучор гардид, ки
саранљом чорае љуз шикаст надошт. Баёни наќши муборизаи мардуми
Афѓонистон дар ин давра аз таърих, аз њавсалаи ин бањс берун аст, аммо
ба таври гузаро ишора ба он лозим аст.
Ањамияти

муборизаи

рањоибахши

мардуми

Афѓонистон.

Афѓонистон ба унвони як кишвари исломї љузъе аз пайкараи љањони
ислом аст ва сарнавишти он бо сарнавишти дунёи ислом гирењ хўрдааст.
Баррасии ањамияти њаётии љињоди исломии Афѓонистон дар зовияњои
гуногуни он ниёзманди тањќиќи мустаќиле аст. Аммо ба унвони намуна
яке аз таъсироти пирўзии он бар нерўњои Шўравї ин гуна пешбинї
мешавад:
Аз он љо ки Афѓонистон бузургтарин размгоњи андеша ва тафаккур
аст (тафаккури исломї бо коммунистї), пирўзии мардуми љињодии
Афѓонистон на танњо афсонаи шикастнопазири Шўравиро ботил
месозад, балки чунон таѓйироти жарфе дар љуѓрофиёи сиёсии љањон, ба
хусус афкори умумии ќутби Шарќ ва Аврупои Шарќї ба вуљуд хоњад
овард, ки самараи он озодии кишварњои Аврупои Шарќї ва љумњурињои
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тањти њокимияти Шўравї ва фурўпошии дунёи коммунизм бошад. Бо
таваљљуњ ба ин нукта, ки Афѓонистон, аз як сў, барои шўравињо калиди
як ќора ва Уќёнуси Њинд талаќќї мегардад ва аз сўи дигар, дар фарзи
пирўзии калидї рањоии дасти кам љумњурињои тањти фармони Шўравї
ба шумор меравад.
Хонум Њелен Корроденксус дар китобаш ба номи «Императории
фурўпошида» менависад: «Агар муќовимати шўришиён (муљоњидин)
тўлонї шавад ва ё агар лозим ояд, ки Шўравї дар муќобили фишори
байналмилалї аз Афѓонистон хориљ шавад, ба субут хоњад расид, ки
мусулмонон метавонанд коммунизмро шикаст дињанд ва як кишвари
мутааллиќ ба дунёи ислом (Афѓонистон), ки дар ишѓоли коммунизм
ќарор дорад, метавонад коммунизм набошад. Ин масъаларо њељ
кишвари коммунистии аврупої (Венгрия, Полша, Чехословакия) њанўз
натавонистааст ба исбот бирасонад. Агар чунин воќеияте дар канори
марзњои љумњурињои мусулмонони Иттињоди Шўравї иттифоќ бияфтад,
дарро ба рўи њама умедњо хоњад кушуд»1.
Ба ростї, чунин воќеияте иттифоќ афтод ва саранљом муборизаи
мардуми мусулмони Афѓонистон дар баробари Шўравї ба нафъи дунёи
ислом ва нобудии коммунизм ба самар нишаст, як бори дигар таърихи
Афѓонистон

шоњиди

пирўзии

миллати

мусулмон

дар

баробари

истисморгарон гардид. 167 сол пас аз њодисаи фаромўшношудании
шикасти сипоњиёни англис дар моњи январи соли 1842, њангоме ки
генерал Борис Громов фармондењи нерўњои Шўравї дар Афѓонистон ба
унвони охирин низомии шўравї 15-уми феврали соли 1989 хоки ин
кишварро тарк мегуфт, ба теъдоди ќурбониёни артиши шикастхўрдаи
англис аз нерўњои низомии Шўравї ќурбонии зиллатбортарин ва
бењудатарин љанги таърихи низомии Шўравї гардиданд ва дуруст,
њамин нокомї сароѓозе буд барои фурўпошии урдугоњи сотсиализм ва

1Донишёр

А.Э. Љанги Афѓонистон ва Шўравї. – Тењрон, 1371. –С.309.
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дар нињоят, фурўпошии Иттињоди Шўравї1. Чунон њамонандии
шигифтангезе дар ин ду њодисаи таърихї дида мешавад, ки дар таърих
назири он камтар ба чашм мехўрад. Мутолиаи ин ду њодиса метавонад
дарсњои омўзандае барои љањониён дошта бошад. Ба њар њол, пирўзии
мардуми мусулмони Афѓонистон њамон гуна ки интизор мерафт, дарро
ба рўи њама умедњо кушод ва ин воќеиятро ба исбот расонд, ки
мусулмонон ќодиранд коммунизмро шикаст дињанд.
Афѓонистон дар асри муљоњидин. Дар бањори с.1992 Хукумати
дастнишондаи Шўравї суќут кард ва муќовимати исломї ба пирўзї
расид ва шиори «Афѓонистон озод шуд» аз расонањои умумї, дилњои
захмї ва парешони мардуми Афѓонистонро дар дохил ва хориљи ин
кишвар аз он рўйдоди пирўзмандона шод ва саршор аз итминону
оромиш намуд. Аммо ин пирўзї сароѓози душворињо буд. Аз он пас
низои Афѓонистон вориди марњилаи тозае гардид.
Њарчанд шикасти Шўравї дар Афѓонистон, аз як сў, ба фурўпошии
Шўравї ва аз сўи дигар, ба суќути низоми дуќутбии љањон кўмак кард,
аммо низои ин кишвар дар ин марњила на танњо њолати минтаќавї,
балки њолати байналмилалї ба худ гирифт ва таъсири ќобили таваљљуње
ба муњити байналмилалї гузорид. Зеро низои Афѓонистон дар ин даврон
бо вижагињои мањдуд ба фардї амал кард: аз ќабили фурўпошии
Шўравї, хотимаи љанги сард, пайдоиши низоми чандќутбї, афзоиши
наќши Созмони Милали Муттањид дар тањаввулоти љањонї, зуњури
давлатњои љадид дар Осиёи Марказї ва Ќавќоз, афзоиши њамгироии
минтаќавї ва фаъолтар шудани Созмони Њамкорињои Исломї.
Ташкили

давлатњои

љадиди

Туркманистон,

Ўзбекистон,

Тољикистон дар Осиёи Марказї на танњо низоми байналмилалиро
дигаргун

кард,

балки

мавќеияти

сиёсї-љуѓрофиёии

атрофии

Афѓонистонро низ дучори тањаввул сохт, зеро Афѓонистон пеш аз ин аз
шимол бо як кишвар њаммарз буд (Шўравї), аммо пас аз фурўпошии
1Громов

Б. Артиши сурх дар Афѓонистон / Тарљумаи Азиз Ориёнфар. – Тењрон: Маркази чоп
ва интишороти Вазорати умури хориља, 1375. – С.172.
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Шўравї бо се кишвари тоза ба истиќлолрасида њамсояву њамсарњад
гардид. Ин тањаввули сиёсї-љуѓрофиёї дар арзёбии низои мављуда
љойгоњи махсусе дорад.
Дар канори инњо наќши паймонњо ва иттињодияњои минтаќавиро,
ки барои таъмини њадафњои худ каму беш дар нуќтањои буњронї вориди
амал мешаванд, набояд нодида гирифт. Ин нукта мавриди таъкиди
коршиносони робитањои байналмилалї аст, ки дар низоми навини
байналмилалї бозигарони зиёде вуљуд доранд, ки умдаи онњо кишварњо,
созмонњои байналмилалї ва ширкатњои чандмиллатї њастанд; њизбњо,
расонањои љамъиятї-умумї, чењрањои шинохтаи љањонї, шўроњои
фарнагию мазњабї ва созмонњои истихборотї дигар бозигарони
байналмилалї њастанд, ки њар кадомашон бинобар моњият ва амалкарди
худ дар тањаввулоти љањонї муассиранд. Бинобар ин бозигарони
байналмилалии соњибнаќш дар низои Афѓонистонро метавон чунин
шумурд:
1. Кишварњои минтаќавї: Эрон, Покистон, Тољикистон,
Туркманистон, Ўзбекистон ва Чин.
2. Кишварњои фароминтаќавї: Амрико, Россия, Арабистон,
Туркия, Олмон ва Љопон.
3. Созмони Милали Муттањид ва Созмони Њамкорињои Исломї.
Бозигарони мазкур ба нањве дар густариш ва идомаи низоъ дар
Афѓонистон муассиранд ва њар яке њадафњои хосеро дунболагирї
мекунанд. Раќобат ва низои онон ба вазъияти геополитикии Афѓонистон
ањамияти хосае бахшид.
Аз вижагињои барљастае, ки дар ин марњила вазъияти геополитикии
Афѓонистонро мавриди таъкид ќарор медињад, метавон ба ду вижагии
асосие ишора кард:
-Вижагии сиёсї-амниятї: бо шикасти њукумати дастнишондаи
Шўравї ду нигариши умда дар мавриди њукумати ояндаи Афѓонистон
дар байни кишварњои соњибнаќш дар низоъ вуљуд дошт: дастае аз
кишварњо тарафдори рўи кор омадани њукумати исломї ва њомии
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манфиатњои онњо дар ин кишвар буданд. Дар даруни кишвар низ њар як
аз ин кишварњо нерўи њимояткунанда доранд, ки дар амал муљиби
густариши низоъ ва раќобати рўзафзуни минтаќавї ва байналмилалї
гардид.
-Дастаи дуввум њадафашон љилавгирї аз рўи кор омадани
Њукумати исломї дар Афѓонистон аст. Инон бо шинохте, ки аз мардум
ва љињоди Афѓонистон доштанд, ба хубї медонистанд, ки ислом як
унсури мењварї ва бунёдї дар низоми сиёсии ояндаи кишвар ба шумор
меравад. Аз ин рў, талош мекарданд, ба гуфтаи худашон, аз густариши
бунёдгароии исломї љилавгирї намоянд. Амрико, Россия ва кишварњои
тоза ба истиќлолрасидаи Осиёи Миёна дар ин даста ќарор доштанд.
Вижагии иќтисодї. Афѓонистон дарвозаи тиљорат бо Осиёи
Марказї аст ва љумњурињои Осиёи Марказї аз минтаќањои њассоси љањон
ба шумор мераванд, зеро ба аќидаи коршиносон, ин минтаќа пас аз
Халиљи Форс бузургтарин манбаи энергетикии љањонро дар худ љой
додаст. Он чи акнун мавриди таваљљуњ аст, тарзи расонидани энергияњои
мављуд ба љањони саноатї аст. Туркманистон бо доштани 13 000 млрд
метри мукааб (кубї) захирањои гази табиї дар байни захирањои гази
табиии љањон мавќеияти чањорумро дорад ва солона ќариб 80 то 90 млн
метри мукааб (кубї) газ истихрољ мекунад, ки ќариб 90 % онро содир
менамояд.
Туркманистон барои судури ин миќдор гази худ ба Афѓонистон
чашм дўхтааст ва табиист, ки нисбат ба низои кунунии Афѓонистон
њассос бошад.
Кишварњои дорои манфиат дар низои Афѓонистон
Россия
Россия кишварест, ки бо Афѓонистон комилан ошної дорад ва
наметавонад дар баробари низои кунунии он бетафовут бимонад.
Њадафњои умдаи Россия аз инњо иборатанд:
1. Љилавгирї аз нуфузи бунёдгароии исломї;
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2. Муќобила бо пешравињои Ѓарб ва Амрико ба сўи марзњои
амниятии Россия ва Осиёи Марказї;
3. Эњёи нуфуз дар минтаќањои перомуни Россия;
4. Муќобила бо вањдати амали Амрико дар муодилоти минтаќавї;
5. Манъи тасаллути дигарон бар захирањо ва манбаъњои иќтисодии
Россия ва минтаќа.
Кишварњои Осиёи Марказї аслан аз мавзеъгирињои Россия дар
ќиболи низои Афѓонистон таъсир мепазирад. Ба љуз банди 3 мавориди
дигар љузви њадафњои кишварњои Осиёи Марказї низ ба шумор меравад.
Покистон
Покистон аз кишварњои соњибнафъ (манфиатдор) дар низои
Афѓонистон аст. Кишваре, ки саъй дорад бори дигар бо матрањ шудани
он ба унвони шоњроњи тиљоратї, набзи сиёсатњои љуѓрофиёии асрї
муќовимати Афѓонистро ба даст дорад. Талоши Покистон дар ин
марњила дар љињати иќтисодї дар ду сатњ: воридот ва содирот ќобили
таљзия ва тањлил аст:
Дар заминаи воридот њадафи Покистон ин аст ки илова бар
таъмини ниёзњои нефту гази худ аз љумњурињои Осиёи Марказї, ба хусус
Туркманистон заминаи судури газу нафти ин манбаъњоро аз масири
Афѓонистон ба љањон фароњам созад ва худ ба унвони як шоњроњи
тиљорї аз манофеи он бањрабардорї кунад.
Дар заминаи содиротї њам судури ашёњои содиротии Покистон ба
ин минтаќањо ва кўмак ба содироти дигар кишварњо ба Осиёи Марказї
аз тариќи дарёи Умон ва њамлу наќли онњо аз тариќи Афѓонистон ва
бањрабардорї аз манфиатњои он њадафи Покистон аст.
Барои Покистон дар дастёбї ба њадафњои худ дар заминаи воридот
ва содирот мавќеияти стратегии Афѓонистон бадале надорад, зеро
масири тиљоратии дарёи Умон ба Осиёи Марказї фаќат аз се тариќ
ќобили бањрабардорї аст, ки ду масир аз хоки Афѓонистон мегузарад:
-масири дарёи Умон – Ќарочї – Пешовар – Кобул – бузургроњи
Солинг – Осиёи Марказї;
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-масири дарёи Умон – Ќувайт – Ќандањор – Њирот – Осиёи
Марказї;
- масири дарёи Умон – бузургроњи ќураи Ќрим – Чин – Осиёи
Марказї.
Роњи саввум, ба далели кўњистонї будан, наздик ба сарфа нест. Аз
ду тариќи боќимонда бењтарин роњи дастрасї ба Осиёи Миёна, истифода
аз масири бузурги роњи Солинг аст. Покистонињо дар садади иљрои ин
тарњ њастанд, то иљрои имкони онро пайдо кунанд.
Покистон барои таъмини гази мавриди ниёзи худ ва иљрои
барномањои тавсеаи кишварњои Умон, Эрон ва Туркманистонро
мавриди таваљљуњ ќарор додаст. Холид Мањмуд – сафири Покистон дар
Тењрон мегўяд: «Роњи тиљории Покистон аз тариќи Афѓонистон ба Осиёи
Марказї ќариб њазор километр аз роње, ки аз Эрон ба Осиёи Марказї
мегузарад,

кўтоњтар

аст.

Албатта

иртиботи

мазкур

вобаста

аз

барќарории субот дар Афѓонистон аст»1.
Роњњои мумкини воридот ва содирот ва барќарории равобити
иќтисодии љањон бо Осиёи Марказї иборат аст аз:
-масири Россия: ѓарбињо ба суботи вазъияти ин кишвар дар
дарозмуддат итминон надоранд ва ин итминон надоранд ва ин адами
итминон муљиби беэътибории ин масир гардидааст;
-масири Эрон: ба далели њассосияти ѓарбињо ва Амрико нисбат ба
Эрон ин масир низ чандон мавриди назар нест;
-масири Афѓонистон: роњи кўтоњтар ва боитминонтар барои ин
манзур аст. Албатта ин роњ низ аз барќарории субот дар Афѓонистон
вобаста аст. Дар сурати фаъол шудани ин роњ ду кишвар: Афѓонистон ва
Покистон ба шоњроњи бузурги љањонї табдил хоњанд шуд.
Бинобар ин, њадафњои аслии Покистон аз инњо иборат мебошанд:
1.Таќвияти амиќи стратегии ин кишвар дар баробари Њинд.
2.Эљоди њукумати тарафдори худ дар Афѓонистон.
3.Њалли масъалаи «Паштунистон» ва иддаои таърихии Афѓонистон
1Рўзномаи

«Салом». – Тењрон, 1751. –С.8.
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нисбат ба ин минтаќањо.
4.Матрањ шудани Афѓонистон ба унвони дарвозаи тиљорат бо
Осиёи Марказї.
5.Таъмини маводи њастаї-атомї.
Вуљуди маъдани уран дар минтаќањои балуљнишин дар љануби
ѓарбии Афѓонистон дар кўњи «Мир Довуд» байни Шинданд ва Њирот ва
дар минтаќаи Ќандањор, ки русњо дар замони ишѓол аз он бањрабардорї
кардаанд, барои барномањои њастаии Покистон ањамияти бисёре дорад.
Покистон ба далели амниятї-иќтисодии худ ба сурати фаъол дар
низои кунунии Афѓонистон њузур дорад. Бароянди ин њузур дар зуњури
гурўњњои толибон ќобили баён ва баррасї аст.
Тарњи толибон дар Афѓонистон: Ба њамагон маълум аст, ки љињоди
Афѓонистон дар партави исломхоњї шакл гирифтааст. Пас аз пирўзии
муљоњидин талошњои онон барои њусули тафоњум барои дахолати
низоъофаринии хориљиён ва саркашии омили дохилии онон ба комёбї
нарасид ва кишварњои соњибнаќш дар низои Афѓонистон аз иттињоди
муљоњидин ба њар ќимате љилавгирї карданд. Дар ин њангом наќшаи
дигаре тарроњї шуд, ки бо вуруд дар арсаи буњронзадаи Афѓонистон бо
бањрагирї аз отифањои динї ва њамон меъёрњои давраи љињод, ба хусус
шиори «амният ва адолат дар баробари давлати бекифояти муљоњидин»
сар бар кашид ва «толибон» вориди маърака шуданд, то низоъ
барангезанд.

Аммо тарњи тањмилии толибон кишварро табдил ба

конуни низоъ кард. Наќд (мављудият) ва баррасии амалкарди гурўњи
толибон ва њомиёни берунмарзии онон бањси муфассале аст. Дар ин љо
танњо ба тарзи шаклгирии ин тарњи истиорї ишорае карда мешавад:
Тарњи толибон дар асл бо таваљљуњ ба изњори хонум Беназир
Буњуто (аз љумла, соли 1996 дар телевизиони англис) бо мушорикати
Покистон, Англия, Амрико ва Арабистон ба иљро даромад. Англия, ки
ин минтаќаро хуб мешиносад ва чанд бор маззаи шикастро дар
Афѓонистон чашидааст, њамвора дар пинњонї амал карда ва аз ин ки ба
унвони кишвари тарафдори толибон муаррифї шавад, иљтиноб
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варзидааст. Аз ин рў, он чи дар зоњир матрањ аст, тарњи толибонро
њосили њамфикрињои се кишвар: Амрико, Арабистон ва Покистон
медонанд1.
Маљрои тарњи «толибон» се дастгоњи покистонї (Дастгоњи
амниятї-ISI, Артиш ва Вазорати дохила) аст. Ин маљмўи низомї аз ду
лињоз метавонист маљрои ин тарњ-наќша бошад. Нахуст он ки нухбагони
Артиши амниятии Покистон дастпарвардаи англисњо мебошанд ва тањти
таъсир ва нуфузи Амрико рушд кардаанд. Дигар он ки нерўњои
урдузабони Покистон дар асри љињоди мардуми Афѓонистон бо
Иттињоди Љумњурињои Шўравї

ба вижагињо ва одоби ќавмњо ва

гурўњњои љињодї ошноии наздик пайдо кардаанд. Аз ин рў, ќодиранд дар
низои Афѓонистон наќше иљро кунанд.
Тарњи толибон ба зоњир љилваи якбуъдї (якрангї) дорад, аммо,
дарвоќеъ, наќшае аст чандљињата ва густурда. Љилваи зоњирии толибон
аз он иборат аст, ки ќудратњои минтаќавї ва фароминтаќавии наќшдор
дар тарњи толибон бар сари ба вуљуд овардани њукумати ќавми пуштун
дар Афѓонистон ба тавофуќ расидаанд. Аммо, дарвоќеъ, роњбурди
мављуд барои тањќиќи њадафњои дигаре тадорук дида шудааст, аз љумла:
таъмини заминаи давоми њузури Амрико дар Осиёи Марказї ва љануби
Осиё, муњр задан бар Эрон тариќи наздик шудан ба марзњои амниятии
ин кишвар, сохтани хати лўлаи интиќоли гази Осиёи Марказї аз масири
Афѓонистон, коњиши нуфузи Россия, эљоди нооромї дар Чин ва низ
эљоди фазои нигаронкунанда барои Эрон.
Воќеан тарњи толибон стратегияе аст барои таъмини њадафњои
стратегии Амрико ва Покистон дар минтаќа, зеро истиќрори њукумати
фарогир бо ќоидаи васеъ ва ќудратманд, мутмаинан монеи амалишавии
ниятњои баду ѓаразноки кишварњои дорои манфиат дар масъалаи
Афѓонистон аст. Бад-ин рўй озмоиши тарњи толибон барои Амрико ва
Покистон бо њазинањои зиёди он меарзад, њамон гуна ки дигар
1Пањлавон

Ч. Афѓонистони асри муљоњидин ва баромадани толибон. – Тењрон: интишороти
Ќатра, 1377. – С.22.
79

кишварњои таъсиргузор дар низои кунунии Афѓонистон бо ироаи
наќшањо ва роњбурдњои ноќис ва њимоят аз он шанси худро дар ин
низоъобод пешкаши озмоиш мегардонанд.
Эрон
Эрону Афѓонистон ба далелњои зиёд, аз љумла иштирок дар
љињатњои фарњангї, забонї, динию мазњабї ва њаммарз будан дар њудуди
600 км аз дањонаи Зулфиќор то Сиёњкўњ сарнавишти људоинопазире
пайдо кардаанд. Муњимтар аз њама, Љумњури Исломии Эрон бо таваљљуњ
ба шиорњо ва њадафњои инќилобї ва исломї, ки матрањ карда ва ногузир
аз њаракат дар пайи амалишавии айни њадафњои зикршуда аст, дар њади
тавон, дар миќёси шароити замону макон наметавонанд дар муќобили
низои кунунии Афѓонистон бетафовут бошад. Судури инќилоб, нашр ва
густариши андешаи исломї, дифоъ аз мазлумон ва мусулмонон дар
ќайду мухолифат бо низоми навини амрикої бар њассосияти мавзўъ
меафзояд. Он чи Љумњурии Исломии Эрон бар он таъкид варзида ва
љузви муњимтарини њадафњои худ ќаламдод карда, иборатанд аз:
1. Дифоъ аз мардуми мусулмони Афѓонистон дар баробари таљовузи
бегонагон.
2. Таъкид бар истиќрори њукумати муќтадир ва фарогири исломї ва
тарафдор ё дорои равобити дўстона бо Эрон дар Афѓонистон.
3. Муќобила бо Амрико ва њамкорони он дар муодилањои минтаќавї.
4. Љилавгирї аз наздикии Амрико бо марзњои амниятии Эрон.
5. Дифоъ аз Афѓонистони мустаќил ва муттањид.
Хусумати чандинсолаи Амрико ва Эрон ва тирагии равобити ду
кишвар ва мухолифати Эрон бо назми навини амрикої Амрикоро бар он
дошта, то аз шевањои боздоранда бар зидди Эрон истифода кунад. Аз
љумлаи ин шевањо танҳо сохтан дар сатњи байналмилалї, эљоди таниш
дар равобити Эрон ва њамсоягонаш ва ё таљдиди низои амниятии мављуд
дар канори марзњои Эронро метавон баршумурд. Низои Афѓонистону
Ироќ, бар хилофи тафовутњо, тарзи иштирокашон амалњои фишор бар
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Эрон барои эљоди нармиш ва таѓйир дар рафтори минтаќавї ва
байналмилалї аст.
Амрико бар ин назар аст, ки давомнокии низоъњои мављуд дар
марзњои амниятии Эрон сабаби коњиши тавон ва нерўи ин кишвар
мегардад, зеро дар баробари осор ва натиљањои манфии низоъ сарф
мегардад ва дар нињоят Эрон аз тавоноии кофї барои мухолифат бо
Амрико дар раванд бо сулњи Ховари Миёна бозмемонад. Дарвоќеъ
тарњи Амрико эљоди гирифторї барои Эрон аст, то фурсате барои
муќобала бо наќшањои Амрико пайдо накунад. Дар чунин вазъиятњо ва
њолатњо табиї аст ки Эрон хоста ё нохоста дар низоъњои мављуд
манфиатдор бошад. Ба назар мерасад, ки агар Эрон ба сурате фаъолтар
дар низои Афѓонистон ворид шавад, муваффаќияти бештаре дошта
бошад. Чунончи, Покистон дар тарњи толибон наќши бештари худро дар
ин низоъ таљриба мекунад. Њол он ки Афѓонистон дар маркази системаи
минтаќавї таъриф мешавад, ки бо номи Ховари Миёнаи бузург
Афѓонистонро дар маркази љуѓрофиёии худ ќарор медињад1.
Туркманистон
Туркманистон аз кишварњои тоза ба истиќлолрасида ва њамсояи
шимоли шарќии Афѓонистон аст.
Њадафњои асосии Туркманистон дар низои Афѓонистон чунин
мебошанд:
1. Њадафи иќтисодї: талош барои фароњам сохтани заминањои
судури нефту газ аз тариќи Афѓонистон ба бозорњои минтаќа ва љањонї.
Туркманистон аз љињати гази табиї бой аст ва мавќеияти чањоруми
љањониро дорад. Чунончи ќаблан зикр кардем, ширкати Биридоси
љопонї, ки њам акнун ба таъсиси ду ширкати мањаллї ба номњои
«Ёшлод» ва «Камбир» дар марзњои муштараки Афѓонистон ва Эрон
машѓули кашф ва истењсоли нефту газ аст ва ба муваффаќиятњое низ
расидааст, талош дорад то нефту гази Туркманистонро аз тариќи
1Муљтањидзода

П. Љуѓрофиёи сиёсї ва сиёсати љуѓрофиёї. – Тењрон: интишороти Самт, 1381.

–С.143.
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Афѓонистон бо истифода аз бандарњои Покистон дар дарёи Умон ба
бозорњои минтаќавї ва љањон арза намояд.
1. Љилавгирї аз нуфузи бунёдгароии исломї: инќилоби исломии
Афѓонистон аз эътиќоди динии мардум бархоста ва аксар ќариб ба
иттифоќи гурўњњои љињодихоњони истиќрори њукумати исломианд.
Њукумати Туркманистон, ки як режими дунявї ва боќии режими
коммунистии собиќ аст, истиќрори њукумати исломї дар Афѓонистон ва
нуфузи исломхоњиро хатари љиддї ва зидди манфиатњои давлатмардони
Туркманистон медонад. Бинобар ин, роњбарони кишвари мазкур
тарафдори ташкили давлати муќтадири ѓайримазњабї дар Афѓонистон
њастанд ва чунин њукуматро ба салоњи њукумати худ медонанд, агарчи ба
зоњир дар муќобили низои Афѓонистон изњори бетарафї мекунанд.
Ўзбекистон
Яке дигар аз њамсоягони шимолии Афѓонистон Ўзбекистон аст, ки
дар бахши умдаи рўдхонаи Амударё (Љайњун) бо ин кишвар марзи
муштарак дорад.
Дар тўли даврони њукумати Иттињоди Шўравї Ўзбекистон яке аз
умдатарин дарёфткунандагони гази содиротии Афѓонистон ба шумор
мерафт. Манбаъњои гази табиии шинохташуда дар Афѓонистон бештар
дар минтаќањои њамљавор бо Ўзбекистон ќарор дорад. Мазори Шариф,
Сари Пул ва Шибирѓон муњимтарин марказњои тавлид ва истихрољи
гази табиї ба шумор мераванд ва Ўзбекистон ба далели наздикї,
камњазинатарин, яъне камхарљтарин роњи содир кардани гази табиї аст.
Дар охири дањаи 1960 як захираи бузурги гази табиї дар Шибирѓон
кашф ва содироти он бо пайдоиши хати лўлаї дар соли 1967 аз тариќи
Љумњурии Ўзбекистон оѓоз шуд. Аз он замон то суќути давлати Наљиб
(1992) солона байни 2 то 3 млрд метри мукааб гази табиї истихрољ ва
95% он ба шўравї содир мешуд. Дар соли 1988 замина барои истихрољи
дигар маъданњои газ дар остонњои (вилоятњои) Љузљон ва Форёб
фароњам гардид ва имкони истихрољи (баровардани) гази табиї ба 3
млрд метри мукааб расид. Ин ду вилоят) низ дар наздикии марзи
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Ўзбекистон ќарор доранд. Мазори Шариф аз марказњои асосии тавлиди
ангиштсанг аст, ки сўзишвории аслии нерўгоњњои барќї мањсуб мешавад.
Бузургроњи Солинг ба унвони муњимтарин роњи иртиботии Афѓонистон
бо љањони хориљ аз минтаќањои ўзбекнишин дар шимоли Афѓонистон то
Ўзбекистон идома дорад. Њадафњои асосии Ўзбекистон дар Афѓонистон
аз инњо иборатанд:
1. Њадафи иќтисодї: дастрасии муљаддад ба манбаъњои газу нафти
шимоли Афѓонистон.
2. Њадафи амниятї: муќобилият бо бунёдгарої.
3. Њадафи сиёсї: дифоъ аз њуќуќи аќаллияти ўзбек дар низоми
сиёсии Афѓонистон.
Тољикистон
Тољикистон њамсояи шимолии Афѓонистон аст. Ду кишвар зиёда аз
1300 км марзи муштарак доранд. Кўњњои Помир умдаи марзњои ду
кишварро ташкил медињанд. Амударё, ки пуробтарин рўди минтаќа аст,
аз љануби кўњњои Помир сарчашма мегирад. Пас аз убур аз љануби
Тољикистон ба унвони марзи ду кишвар имтидод пайдо мекунад. Ин ду
кишвар аз муносибатњои ќобили таваљљуњ ва муштаракоти мазњабїмиллии бисёре бархурдоранд ва аз ин назар сарнавишти таќрибан
монанде доранд. Муњимтарин масъала барои Њукумати Тољикистон
љилавгирї аз судури исломгарої ва ё ба таъбири худашон, бунёдгароии
исломї аст. Ва билохира, њалли низоъ, дифоъ аз њуќуќи тољикони
Афѓонистон низ барои ин кишвар дорои ањамият аст. Тољикони ќавмии
Афѓонистон потенсиали баланд дар даргир кардани ин кишвари кўчаки
Осиёи Марказї дар масъалаи Афѓонистон дорад1. Махсусан, хизматњои
Президенти Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар њимояи мардуми
Афѓонистон аз минбари баланди Созмони Милали Муттањид (СММ) ва
њамкорињои тарафайни байни ин ду кишвар хеле назаррас мебошанд.
Арабистони Саудї
1Пешгоњифард

З. Љойгоњи Афѓонистон дар стратегияи низоми навини љањонї // Нашрияи
тањќиќоти улуми корбурдии љуѓрофиёї. – Тењрон, 1387. –№11.
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Дахолати

Арабистони

Саудї

дар

Афѓонистон

њарчанд

ѓайримустаќим ва бештар дар ќолаби кўмакњои молї ба он бахши аз
муљоњидоне будааст, ки ба сиёсатњо ва идеологияи њоким бар ин кишвар
гироиш доштаанд, вале воќеият он аст ки Арабистони Саудї далелњои
хоси худро барои њузури муассир дар Афѓонистон дорад1.
Муњимтарин далелњо аз инњо иборатанд:
1. Ривољ додани вањобият дар Афѓонистон ва аз ин тариќ судури он
ба Осиёи Марказї.
2. Раќобати идеологї бо инќилоби исломии Эрон.
Он чи дар иртибот бо сиёсати Арабистони Саудї дар Афѓонистон
ќобили тањаммул аст, нигоњи мусбати ин кишвар ба Осиёи Марказї баъд
аз суќути Иттињоди Шўравї ва истиќлоли кишварњои мусулмон дар ин
бахши љањон аст. Арабистони Саудї хело зуд мутаваљљењи наќши
мусбати мадрасањои мазњабии Покистон ба суду манфиати сиёсатњояш
шуд ва њамин равияро дар мавриди кишварњои Осиёи Марказї низ пеша
кард. Воќеият он аст ки Арабистони Саудї аз таљрибањои худ дар таъсис
ва њимоят аз мадрасањои динї дар Покистон истифода кард ва сиёсати
мушобењеро дар кишварњои тозаистиќлолёфтаи Осиёи Марказї аз
тариќи Афѓонистон ба марњилаи иљро гузошт.
Мањдуд кардани тавсеаи нуфузи Эрони исломї дар Афѓонистон ва
густариши нуфузи вањњобият аз тариќи шабакаи мадрасањои динї ва
уламои ањли суннати њаводори Арабистони Саудї метавонистааст дар
сиёсатњои Арабистон љойгоњи хоси худро дошта бошад. Бинобар ин дар
Арабистон ба унвони як бозигари муњим дар сањнаи раќобати оянда дар
Афѓонистон аз тамоми имконоти худ бањра гирифта, то нуфузи Эронро
мањдуд кунад2.
Чин
Чин ба унвони яке аз њамсоягони ќудратманди Афѓонистон бо ин
ки марзи муштараки каме - таќрибан ба тўли 73 то 93 км бо он дорад,
1Абдуллоњхонї

А. Амнияти байналмилал. – Тењрон: Интишороти муассисаи фарњангии
мутолиот ва тањќиќоти байналмилалии аброри муосир, 1384. – С.89.
2Њамон љо.
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аммо ба унвони яке аз бузургтарин ќудратњои иќтисодии дунё ва ба
унвони ќутби љамъиятї1 таъсири фаровоне бар ањамият ёфтани љойгоњи
Афѓонистон дар геостратегияи Иёлоти Муттањида дар ќарни фарору
дорад. Чин алоќаи хосе дорад, то ба таърифи љойгоњи мустаќили
геополитикии худ дар љањон зимни доштани равобити нек бо Иёлоти
Муттањидаи Амрико нисбат ба контроли вазъиятњои минтаќавї бо
мушорикати фаъол ва умуман иќтисодї дар иттињодияњо ва созмонњои
минтаќавї иќдом дошта бошад. Ањамияти Афѓонистон дар зери
системаи минтаќавии Чин бештар амниятї ва стратегї аст ва фоќиди
љанбањои геоэкономикї ва иќтисодї мебошад, зеро марзи муштараки ин
ду кишвар умдатан кўњистонї ва дар баландињо ва душворгузари
риштаи кўњњои Помир ќарор дорад, ки дар охири асри 19 љињати
људосозии марзњои императории Россияи тазорї ва Њинди бритониявї
дар ростои сиёсати «давлати миёна» ба унвони ќисмате аз хоки
Афѓонистон ба сурати долони дунболадор ба ин кишвар изофа гардид.
Алоќамандии Чин бештар дар минтаќаи Осиёи Марказї ва
мушорикат дар созмонњои минтаќавї бо мушорикати кишварњои ин
њавза мебошад, бинобар ин Чин њузури ќудратманде дар Созмони
Њамкорињои Шанхай дорад ва бо таваљљуњ ба њузури Россия ба унвони
узви аслї ва Њинду Эрон ба унвони узви нозир ањамияти минтаќавии ин
созмон бо густариш дар пазириши аъзои он барои Иёлоти Муттањида
бисёр муњим ва њаётї мебошад. Њарчанд тарози тиљорї ва мушорикати
чинињо дар бахшњои бозсозии Афѓонистон, ба хусус дар чанд соли охир
густариши хубе доштааст. Аммо, чунончи зикр шуд, ањамияти
Афѓонистон барои Чин ва робитаи Афѓонистон бо Чин дар низоъњои
геополитикии муосир сирфан аз лињози мавќеияти сарзаминї ва амниятї
ќобили таваљљуњ аст. Иёлоти Муттањида нисбат ба Чин бисёр бо эњтиёт
амал намуда ва Чин аз љойгоњи болое дар стратегияи Иёлоти Муттањида

1Рањимпури

А. Тањаввулоти геостратегї дар садаи бисту якум ва љойгоњи минтаќаи Эрон. –
Тењрон: Маљаллаи иттилооти сиёсї-иќтисодї, 1381. – С.183-184.
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бархурдор аст. Дар сафари Буш ба Пекин Чин ба унвони шарики
стратегии Иёлоти Муттањида дар минтаќа ва љањон эълом гардид1.
Иёлоти Муттањида кўшиш дорад бо машѓул доштани Чин дар
масъалаи Тайван зимни њамкорї бо Чин аз ќудрати намоишї ва
тамаркузи Чин дар Афѓонистон коњиш дињад. Афѓонистон ба воситаи
нуфузпазирии камтар нисбат ба Чин дар ќиёс ба кишварњои Осиёи
Марказї ва низ тањдиди љиддї барои Покистон дар сурати наздикии ин
кишвар ба Чин дар муќобила бо Њинд наќши барљастае дар стратегияи
Иёлоти Муттањида дорад. Тавозуни феълї ва тањаввулоти оянда дар
муносибати ќудрати байни Чин, Њинд ва Покистон бо дахолати Иёлоти
Муттањида наќши муњимме дар љойгоњи Афѓонистон дар масири
низоъњои геополитикии љањони муосир дорад.
Амрико
Амрикоињо

бо

таъкид

бар

назариёти

назарияпардозон

ва

теоретикњои геополитикї ба ин натиља расиданд, ки ду минтаќаи Ховари
Миёна ва Осиёи Марказї ба далели вежагињои хос ва тавонмандињое, ки
дорад, дорои ањамияти бисёр мебошад. Ховари

Миёна, бо вуљуди

исломгарої, љамъият, манбаъњои энергетикї мавќеияти њассос ва ѓайра,
Осиёи Марказї ба далели энергетикї, љойгоњи геополитикї ва аз њама
муњимтар ба далели њамсоягї бо Россияи љадид ва нуфузи ин ќудрат дар
ин минтаќа ва сиёсатњои Россияи љадид ба љињати баргаштан ба љойгоњи
гузашта, њамагї даст ба дасти њам дод, то 11-уми сентябр барои наљоти
ояндаи Амрико халќ шавад.
Амрико ба бањонаи мубориза бо терроризм вориди Афѓонистон шуд
ва дар мудати камтар аз як моњ тавонист њукумати толибонро соќит ва
ба иборате, ин кишварро озод намояд.
Бањонаи мубориза бо терроризм танњо њарбаи Амрико барои вуруд
ба Афѓонистон буд, дар њоле ки Амрико њадафњои ѓайри мубориза бо
терроризм, аммо дар сояи ин мубориза дунбол мекунад, бинобар ин
соддабаён аст, ки тасаввур кунем, Амрико пас аз анљоми рисолаташ аз
1Иззати

И. Геостратегия. – Тењрон, 1384. –С.234.
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Афѓонистон ва минтаќа хориљ хоњад шуд. Чаро ки њодисаи 11-уми
сентябр ва иртиботи он бо гурўњи Алќоида фурсати тиллоии њузури
Амрикоро дар минтаќа ба номи мубориза бо терроризм падид овард, дар
њоле ки то кунун њатто таърифи дурусте аз терроризм ироа (пешбинї)
нашудааст, чи басо ки ба саркуб ва несткунии гурўњњои терористї
бианљомад, балки Амрико ва кишварњои ѓарбї тасмим доранд бар ин
нооромињо доман бизананд, то таваљљуње барои идомаи њузурашон дар
минтаќа бошад.
Бо таваљљуњ ба мавридњое ки зикр шуд, мавзўи терроризм,
мавќеияти љуѓрофиёї ва њ. - њама ин матолиб дар маљмўае бо номи
геополитика љой гирифтааст, ки ањамияти Афѓонистонро барои Амрико
чанд баробар месозад, бинобар ин хато намекунем агар унвон кунем, ки
мавќеияти геополитикии Афѓонистон ва тавонмандињое, ки дар ин
кишвар нуњуфтааст, амрикоињоро ташвиќ ба нуфуз дар ин минтаќа
кардааст ва лозим аст, ки дар ин параграф ба наќши Амрико дар
Афѓонистон, ки кишваре аст дар масири низоъњои геополитикии љањони
муосир ба далели њузури нерўњои низомии он кишвар, бањс сурат гирад,
то мавзўъ ба таври амиќтар тањќиќ гардад.
Њодисаи

11-уми

сентябри

соли

2001

ва

вокуниши

Иёлоти

Муттањида: њодисањои 11-уми сентябр нуќтаи аслї дар сиёсати хориљии
Амрико ва равобити байналмилалї буд. Ин рўйдод дар њоле шакл
гирифт, ки сиёсати хориљии Иёлоти Муттањида дар роҳгумии назария ба
сар мебарад, чаро ки бо фурўпошии Шўравї ва аз байн рафтани раќиб
ва мувољењ шудан ба дунёи якќутбї Иёлоти Муттањида по ба арсаи
љадиде гузошт, ки дар ин ба унвони як қудрат падидор гашт ва њељ гуна
душмани мушаххас ва раќиби баробар вуљуд надошт, ки Иёлоти
Муттањида ва сиёсатмадорони он битавонанд андешањо ва теорияњои
худро дар муќобили он ироа дињанд. Амрико дучори буњрони теоретикї
дар арсаи сиёсати хориљии худ шуда буд ва дар љустуљўи фурсате буд, ки
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ин буњронро пушти сар гузорид ва дар дунёи якќутбии љадид ба унвони
њижмуни ин дунё яккатозї кунад.
Ин даврон ва халои теоретикии Иёлоти Муттањида як дања ба тўл
анљомид, давроне ки бо фурўпошии Иттињоди Љумњурињои Шўравї ба
унвони танњо раќиби Иёлоти Муттањида дар соли 1990 шурўъ ва то соли
2001, ки њодисаи 11-уми сентябр ба вуќуъ пайваст, ба тўл анљомид.
Пас аз поён ёфтани љанги сарди аср боздорандагї ба поён расид ва
бо фурсати эљодшуда баъд аз њодисаи 11-уми сентябр назарияпардозон
ба љустуљўи назарияи навин буданд, ки дар ин росто доктринаи Буш ва
назарияи њамлаи пешдастона ќабул шуд ва роњкушоии асри 20 ва
қудратгароии Амрико гардид. Рўзи 11-уми сентябр барои амрикоиён як
рўзи истисної ва фаромўшношуданї дар таърихи Амрико буд. Дар ин
рўз Амрико ба гунае мавриди њамла ќарор гирифт, ки њама амрикоиёнро
дар њайрат фурў бурд, њамла аз дарун ба њадафњои таъйиншудаи чизе, ки
њаргиз фикрашро њам намекарданд.
Баъд аз ин њамлањо фавран Љорљ Буш дар телевизион зоњир шуд ва
аз њамон ибтидо ин њамларо ба Алќоида ва гурўњњои террористї нисбат
дод ва ба мардуми Амрико ќавл дод, ки интиќоми ин њамларо хоњад
гирифт ва ба нерўњои мусаллањ дастур дод, ки барои як љанги тўлонї
омода бошанд ва гуфт, ба талофии њамла ба Амрико бо касоне, ки
алайњи Амрико љанг ба роњ андохтаанд, вориди љанг хоњем шуд ва
террористњоро аз сўрохашон берун хоњем овард ва ба дунболи дархости
гурўњи толибон мабнї (оѓоз) бар тањвил додани Бен Ладен ба маќомоти
Иёлоти

Мутањидаи

Амрико

муќаддамоти

њамлаи

низомї

ба

Афѓонистонро дар чањорчўби густурдае бо номи «мубориза бо
терроризм» фароњам кард.
Рўйдоди 11-уми сентябр тањаввулоти чашмгиреро дар сиёсати
хориљии Амрико эљод кард. Бо фурўпошии Иттињоди Чумњурињои
Шўравї ќудрати Иёлоти Муттањида дар сиёсати хориљии худ бештар
шуд ва бо набуди ќудрати дигар дар баробари сиёсатњои хориљии
Амрико ин кишвар бењтар ва сареътар метавонист наќшањои худро
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амалї ва сиёсати худро пеш бибарад. Мољарои 11-уми сентябр, ки наќши
давлати Амрикоро дар њавзаи равобит ва сиёсати байналмилалї
пуррангтар ва пешќадамтар сохт.
Якљонибагароии Амрико дар вокуниш бо њодисаи 11-уми сентябр:
пас аз њамлањои 11-уми сентябр Буш ва гурўњи сиёсатмадорони вай ба
самти якљонибагарої дар муќобили чандљонибагарої рўй оварданд, дар
њоле ки давлати Клинтон чандљонибагароиро интихоб карда буд,
давлати Буш ва сардмадорони вай ба ин натиља расиданд, ки кишварњои
дигарро аз даргир шудан дар масоили байналмилалї боз доранд ва аз
дахолат ва њатто ройзании кишварњои аврупої ва њатто њампаймонони
Амрико дар мавриди масоили стратегї ва сиёсатњои Амрико љилавгирї
ба амал оварданд, чаро ки шеваи рафтори байналмилалии аврупоиёнро
ќабул надоштанд ва њатто нерўњои низомии онњо дар муќобили азамати
неруи низомии Амрико њељ ќудрате надошт, ки њамроњї накардани онњо
ба шикасти Амрико анљом шавад.
Аз тарафе Иёлоти Муттањида тарљењ дод, њоло ки Аврупо ва дигар
кишварњо аз ќудрат ва тавоноии ќобили таваљљуње бархурдор нестанд,
бењтар аст ки барои дастовардњои худ дар минтаќа шарик ва сањмгузоре
дар назар нагирад. Аз ин рў Буш ва ёронаш якљонибагароиро пеш
гирифтанд ва сиёсати хориљии онњо пас аз њодисаи 11-уми сентябр
њолати њуљумї ба худ гирифт.
Ричард Пирл – муовини пешини вазири дифоъ дар ин бора гуфтааст
– ин рўйдод дигаргунии бузурге дар сиёсатњои мо дар баробари
терроризм падид овард ва ин дигаргунї бояд давлатњои пуштибони
терроризмро низ дарбар гирад. Давлати Буш дар паи ин рўйдоди
стратегї њамлаи пешдастона - per-emption attack-ро якљониба барои
расидан ба њадафњояш мадди назар ќарор дод, ба ибораи дигар,
якљонибагарої мењвари наќшањои стратегии Иёлоти Муттањидаи
Амрико шуд1.

1Гавњарї
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Аз нишонањои якљонибагароии Амрико нигариши якќутбї ба љањон
аст, ки Амрико дар он раќибе надошта бошад ва њељ эътилофе аз
ќудратњои бузург бе иљозаи Амрико натавонад

ба як ќудрат табдил

шавад1.
Амрикоињои тарафдори ин рўйкард аќида доранд, ки Амрико барои
таъмини амният ва манфиатњои худ ва эљоди назми навини љањонї ва
ташкили системаи байналмилалї нерў ва тавони кофї дар ихтиёр дорад
ва метавонад онро дар љињати расидан ба рањбари љањон шудани Амрико
ба кор гирад.
Муњофизакорони љадиди Амрико бар хилофи муњофизакорони
тарафдори њифзи вазъи мављуд нестанд, балки барои худ рисолати
маънавии дар сатњи миллї ва байналмилалї ќоиланд ва бо фарзи
рисолати ахлоќї барои худ наќши наљотдињандаи љањонро дар назар
гирифтаанд ва дар садади таѓйири љањон ва эљоди беназмии ахлоќї ва
навин дар љањон мебошанд ва барои пешбурди њадафњои љањонї,
Амрико њељ тарсе аз низомигарї ва љангафрўзї надорад.
Нусхае, ки Волфтез, Ричард Пирл, Дуглас Фис ва дигарон дар
санадњои мунташира аз сўи муассисаи тањќиќотии таълимии ќарни
навини амрикої (PNAC) ва дигар муассисањои муњофизакорони љадид
навишта буданд, саранљом дар давлати Буши дуввум тањќиќ шуд ва
њодисаи 11-уми сентябр шароити хубро барои пайгирии он фароњам
сохт.
Гурўњи кўчак, вале яќинан идеологї муњофизакорони љадидтарроњони фикрии сиёсати хориљии Љорљ Буш ва гоње муљриёни он
њастанд, ин гурўњ бо дастрасї ба ќудрат на танњо идеяњои худро дар
хусуси ончи ки Амрико бояд анљом дињад, матрањ мекунад, балки дар
талош барои тањќиќи онњо низ мебошанд ва бо тадвини доктрини Буш
пас аз 11-уми сентябр ба пирўзии муњиме даст ёфтанд.
Њамон тавр ки гуфта шуд, муњофизакорони љадид аз як тараф,
байналмилалгаро
1

ва

аз

сўи

дигар,

якљонибагаро

ва
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мухолифи

мењварияти Аврупо дар сиёсати хориљии Амрико мебошанд. Афроди
муњимму калидии Кохи Сафед ва давлати Буш аз ќабили Дик Чини,
Ромсфелд, Ричард Пирл, Луфвутиз, Ройс ва дигарон шадидан тањти
таъсири андешањои муњофизакорони љадид њастанд ва табиатан дар
ростои њадафњои ин гурўњ гом бармедоранд.
Ричард Пирл яке аз мунаќќидони сиёсатњои давлати Клинтон ба
шумор меравад, ки муътаќид аст бетафовутии Клинтон ба инфиљори
бурљњои тиљоратии Амрико дар соли 1993, инфиљорњои сафоратхонањои
Амрико дар ѓарби Африка, инфиљори сарбозони ќатории амрикої дар
Алхибри Арабистон ва њамла ба киштии кулл заминањои заъфи Амрико
дар ќудрат ёфтани мухолифинро фароњам овард. Пирл мўътаќид бар он
аст, ки

давлатњои њомии гурўњњои терористї ба унвони мухотибони

аслии Амрико дар мубориза бо терроризм ба маротиб аз гурўњњои
терористї муњимтаранд.
Волфутиз билофосила пас аз 11-уми сентябр ба майдон омад ва гуфт,
ки љанги мо алайњи терроризм фаќат шомили Бен Ладен ва гурўњњои
Алќоида намебошад, балки љанги љањонї ва бар зидди тамоми давлатњо
ва миллатњои њимоятгари террористон мебошад.
Њамон тавр ки ќаблан зикр шуд, ба сари ќудрат расидани Буш ва ба
дунболи он њодисаи 11-уми сентябр фурсати истисної ва идеалиро барои
амалї кардан ва ба самар расидани њадафњои муњофизакорони љадид
фароњам кард ва пас аз њамлањои 11-уми сентябр сиёсати хориљии
Амрико бар асоси доктринаи мубориза бо терроризм ќарор гирифт ва ба
гумроҳї дар арсаи хориљии ин кишвар пас аз поёнии љанги сард даво
бахшид ва исломро ба љонишинии коммунизми собиќ баргузид.
Бинобар ин 11-уми сентябр ба маркази аслии сиёсати хориљии
Амрико табдил шуд ва ба њувияти сиёсати хориљии Амрико маъно
бахшид ва њувияти амрикої ба унвони њадафи терористњо матрањ ва ба
љумлаи маъруфи Буш «дар љанги терроризм ё бо мо њастед ё душмани
мо» табдил шуд.
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Доктринаи Буш ва афкори умумї: рўзи 11-уми сентябри соли 2001,
дар њоле ки Буш аз яке аз мадориси Иёлоти Флорида боздид мекард
тавассути яке аз њамроњон хабари ѓайричашмдошти њодисаи 11-уми
сентябрро шунид. Дар он замон камтар касе бовар мекард, ки ба зудї
Буш ба яке аз маъруфтарин ва таъсиргузортарин раисони Амрико дар
таърихи он кишвар табдил шавад. Мизони њимоят аз раиси кишвари
Амрико баъд аз њамлаи 11-уми сентябр ба таври ѓайричашмдошт
афзоиш ёфт. Ин њимоятњо чи аз назари андоза ва чи аз назари давом ва
пойдори дар таърихи Амрико бесобиќа будааст. Њимояти мардумї пас
аз 11-уми сентябр 30 то 40 фоиз афзоиш дошт, шояд мардуми Амрико
тасаввур мекарданд сиёсатњои раиси кишварашон муваффаќиятомез
хоњад буд ё ин ки кишвар њанўз њам дучори хатар аст1.
Баъд аз се рўз Буш дар мањалли харобањои бурљњои дуќулла истод ва
доктринаи худро бар асоси љанги пешдастона ва пешгирона алайњи
терроризм муаррифї кард ва эълом намуд, ки дар садади таљњизи
Пентагон барои доктринаи њамлаи пешгирона ба манзури љилавгирї аз
њуљумњои дигар ба хоки Амрикост. Манзур аз дифои пешгирона ин аст
ки лозим нест хатаре айнї нисбати манфиатњои миллии Амрико шавад,
то ин кишвар даст ба њамла бизанад, балки эњтимоли вуљуди хатар низ
барои корбурди зўр кофї аст2.
Дар он замон ба далели танаффури ба вуљудомада дар љомеаи
Амрико аз сабаби сар задании њодисаи 11-уми сентябр ин доктрина
тавонист эътирози на чандон љиддии мухолифонро пушти сар карда ва
хеле зуд худро бар адабиёти роиљи љањон тањмил кунад.
Вашингтон тавонист афкори умумиро бо сенарияи 11-уми сентябр
њамроњ созад ва бо истифода аз контроли расонаи худ афкори умумии
мардумро ба самти хостањои худ љалб кунад.

1Яздонќом
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Дар њафтањои пас аз њамлаи 11-уми сентябр Иёлоти Муттањидаи
Амрико эътилофи байналмилалии муасире барои посух ба тањдиди
терроризм эљод кард Созмони Милали Муттањид, НАТО, Иттињоди
Аврупо, Созмони кишварњои амрикої ва Созмони кишварњои осиёї босуръат ин њамларо мањкум карданд ва пешнињоди кўмак ба Иёлоти
Муттањида доданд. НАТО барои аввалин бор асоси 5 низомномаи худ ки
ба дифои мутаќобил марбут аст, истинод кард ва њимояти худро аз
Амрико эълом намуд.
Ањамияти ин иќдом дар он аст ки барои аввалин бор аз оѓози
таъсиси ин паймон дар соли 1941 ба моддаи 5 асосномаи он истинод шуд,
ин дар њоле буд, ки дар душвортарин шароит љанги сард, ки дар бисёре
аз нуќоти дунё шоњиди рўёруї бо ду абарќудрати собиќ буд, НАТО ки
асосан ба манзури муќобила бо Иттињоди Љумњурињои Шўравии собиќ
эљодшуда буд, њељ гоњ ба ин модда истинод накард. Бар асоси ин модда,
њамла ба яке аз аъзо дар Амрикои Шимолї ё Аврупо њамла ба њамаи
аъзо њисобида мешавад ва дигар аъзо муттањид мешаванд ва аз узве, ки
мавриди њамла ќарор гирифтааст, дифоъ мекунанд1.
Илова бар он, созмони кишварњои амрикої низ шартномаеро
мавриди истинод ќарор доданд, ки Россия, Чин, Покистон, Њинд ва
њамчунин бархе аз кишварњои Осиёи Марказї ва љањони Ѓарб низ ба ин
эътилоф ворид шуданд2. Иёлоти Муттањида дар муддати кўтоње бояд
муттањидони худ (Аврупои Ѓарбї ва Љопон)-ро бо худ њамроњ созад ва
мутмаин шавад, ки Чин ва Россия бо талошњои Амрико ба сўи њифзи
назми таърифшудаи Амрико дар сањнаи геополитикї мухолифат
нахоњанд кард. Иёлоти Муттањида тасмим гирифт ба љои истифода аз аз
шеваи ќаноат аз шевањои ќањромез истифода намоянд. Буш бо тарњи ин
пешнињод, ки бо интихоби яке аз ду роњ (ё бо мо њастед ё мухолифи мо)

1http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm

,article5.
М. Амрико пас аз 11-уми сентябр. – Тењрон: Пажуњишкадаи мутолиоти роњбурдї,
1384. – С.161.
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2Яздонќом

метавон вазъияте эљод кард, ки дар он як назми геополитикии пойдорро
бар асоси таърифи худаш бино нињад1.
Шабонгоњи 7-уми октябри 2001 дар соати 19:20 ба ваќти мањалии
давлати Амрико ва Англия њамлањои њавої ва мушакии худро ба
манзури њамлаи пешгирона ба Афѓонистон оѓоз карданд. Эътилофи
байналмилалї алайњи терроризм, ки пас аз 11-уми сентяб ба роњбарии
Амрико ва дар заминањои сиёсї-иќтисодї-низомї ва њуќуќї- ташкил
шуда буд, НАТО ва дигар аъзои ин эътилофро баробар бо моддаи 5-и
асосномаи паймони Атлантикаи шимолї дар канори Иёлоти Муттањида
ќарор дод, то алайњи терроризми байналмилалї, толибон ва Алќоида
мубориза кунанд.
Њамлањои пешгиронаи њавої ва мушакии Амрико дар мубориза
барои озодсозии Афѓонистон аз њукумати толибон ва Алќоида ба
њаќиќат пайваст ва дар камтарин замон мумкини марказњои контрол,
фармондењї, дифої, мухобиротї ва ўрдугоњњои омузишии онон мавриди
њамлањои њавої ва мушакї ќарор гирифт. Шањрњои Кобул, Ќандањор,
Њирот, Љалолобод, Мазори Шариф мавриди њамлаи њамзамони њавої ва
мушакии бо истифода аз дањњо њавопаймо ќарор гирифт ва аз дасти
толибон хориљ шуд.
Акнун роњи вуруд ба Афѓонистон њамвор аст ва њељ гуна монеае
вуљуд надорад ва афкори умумї бо Буш ва гурўњи муњофизакор њамкорї
мекунад. Далел ва бањонаи вуљуди Алќоида бењтарин фурсати пешомада
барои Амрикост ва адами суботи сиёсии Афѓонистон, шароити дохилии
ин

кишвар

бењтарин

заминаро

барои

мизбонии

Амрико

ва

њампаймонњояш густурдааст.
Ба назар мерасад, ки мубориза бо терроризм ва эљоди демократия
дар кишваре чун Афѓонистон наметавонад далел ва ангезаи аслии
Амрико аз вуруд ба он кишвар ва он њам бад-ин густурдагї ва бо чунин
таљњизоте њамроњ бошад, чаро ки њазфи толибон ва гурўњњои
террористии Алќоида бидуни лашкаркашии густурда ба Афѓонистон низ
1Њамон

љо. – С.183-184.
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имконпазир буд. Бинобар ин ба содагї метавон дарёфт, ки Амрико аз
њамла ба Афѓонистон њадафњои зиёд ва фаротар аз мубориза бо
терроризм ва барќарорсозии демократия дунбол мекунад, ки ба порае аз
онњо хоњем пардохт.
Амрико ба бањонаи њузури Алќоида ва Бен Ладен дар Афѓонистон
вориди ин кишвар шуд ва бо шиори мубориза бо терроризм ва умумият
додани ин љараён ба тамоми љањон тавонист афкори умумии љањонро бо
худ њамроњ созад ва роњи расидан ба Афѓонистон ва ба иборате, нуфуз ва
њузур дар Ховари Миёна ва наздикї ба раќиби деринаи худ – Россияро
њамвор намояд ва ба њадафњои қудратталабии худ наздик гардад.
Ањамияти мавќеияти геополитикии Афѓонистон дар канори њамвор
будани масир ба лињози шароити дохилии он кишвар бењтарин гузина
барои Амрико љињати њузур дар минтаќаи Ховари Миёна ба шумор
мерафт, чаро ки аввалин ва муассиртарин далел адами суботи сиёсї дар
кишвари Афѓонистон буд, ки дар сурати вуљуди як давлати муќтадири
Амрико ё њељ кишвари дигаре њаргиз наметавонист бад-ин осонї ба он
кишвар ворид шавад.
Вуљуди гурўњњои мухталифи ќавмї, нажодї, фарњангї, динї ва
забонї яке аз омилњои дастёбї барои љилавгирї аз ба вуљуд овардани як
њукумати муќтадир дар Афѓонистон будааст, чаро ки њар кадом аз ин
гурўњњо бештар аз он ки манфиатњои кулли кишварро дар назар
бигиранд манфиатњои худ ва гурўњи хосеро дар назар мегиранд1.
Хулоса
Бо таваљљуњ ба ин воќеият, ки њамвора нуќтањои буњронии дунё бо
минтаќањои стратегї алоќаманд аст, метавон ба умќи низои Афѓонистон
ва иллатњои он пай бурд. Афѓонистон кишваре аст, ки ба далели вазъи
хоси љуѓрофиёї дорои мавќеияти стратегї ва геополитикии махсусе
мебошад ва таъбирњое аз ќабили «Афѓонистон калиди як ќора» ё

1Сарфароз

М. Љунбиши толибон аз зуњур то уфул. – Тењрон, 1390. –С.54.
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«Гузаргоњи Афѓонистон» то њаде баргирифта аз вазъияти љуѓрофиёии ин
кишвар аст. Низои кунунии Афѓонистон дар канори омилњои дохилї
мутаасир аз тарзи тафаккури љадиди сиёсатњои љуѓрофиёии муосир аст.
Ањамият ва љойгоњи сиёсї-љуѓрофиёии Афѓонистон дар њар даврае ба
таносуби шароити хоси он, мањфуз ва ќобили баррасї мебошад.
Афѓонистон дар асри 6-7и-и мелодї байни Њиндустон ва кишвари
Порси сосонї ва кишварњои Мовароуннањр, Чин ва бањри Араб ќарор
дошта ва роњи маъруфи «Абрешим» аз он мегузашт, ки ба таъбири
донишманди фаронсавї Рене Груса, роњи зиёрати буддоиён њам буд ва
корвонњои тиљории кишварњои Њинду Порс ва Чин ва Мовароуннањр аз
ин сарзамин ба кишварњои Ироќ, Араб ва Миср мерафтанд. Бинобар ин,
њамвора аз маркази умдаи бозаргонї бархурдор будааст.
Афѓонистон дар асри 19 - давраи баробарии ќудрат, ба далели
раќобати Россия ва Англия ба унвони минтаќаи васатї, аз ањамияти
стратегї бархурдор буд ва пас аз он дар асри низоми дуќутбї барои
Амрико ва Шўравї ба унвони як минтаќаи њассос мавриди таваљљуњ
будааст. Ин ањамият дар асри љињоди мардуми мусулмони Афѓонистон
дар баробари Шўравї барљастатар менамояд. Имрўз низ бо таваљчуњ ба
манбаъњои ѓанї дар Осиёи Марказї ва ин ки иќтисод яке аз
таѓйирдињандањои муайянкунанда дар ќудрати миллии сиёсї ба шумор
меравад, Афѓонистон бо доро будани мавќеияти тиљоратї (дарвозаи
тиљорати љањонї) ба унвони як гузаргоњи бозоргонї матрањ аст. Илова
бар ин, Афѓонистон хостгоњи муќовимати мардумї аст, ки бо эътиќод ба
ислом љињодашонро оѓоз карданд. Ин рўњия њануз њам боќї аст. Шояд
кишварњое талош доранд, то бо давомнокии низоъ рўњияи исломхоњиро
аз ин мардум бигиранд ва ба ќавли худашон, аз нуфуз ва суботи
бунёдгароии исломї љилавгирї намоянд.
Нуктаи ќобили таваљчуњ мизони таъсиргузории низои Афѓонистон
бар тањаввулоти сиёсї-иљтимоии минтаќа ва њатто љањон ва таъсири
мутаќобили сиёсатњо ва иќдомоти дигар кишварњо ва бозигарони
байналмилалї бар низои Афѓонистон мебошад. Имрўз ки Афѓонистон
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ба конуни низоъ табдил ёфтааст, решаи аслии онро бояд дар дохил ва
хориљ љустуљў кард. Воќеият ин аст ки дар ин низоъ омилњои берунї ба
маротиб ќавитар аз омилњои дохилї наќш дорад ва ин кишварњои дорои
манфиат

дар

низоанд,

ки

бо

якдигар

даргиранд,

на

мардуми

Афѓонистон. Гурўњњо ва њизбњои сиёсї-низомї ба унвони муњрањои
шатранљ ба ниёбат аз ин кишварњо амал мекунанд. Бад-ин сон,
мавќеияти сиёсї-љуѓрофиёи ба љои он ки омили муваффаќияти ин
кишвар бошад, буњронсоз гаштааст. Набуди ашхоси моњир, коршинос ва
беэътиної ба мавќеияти стратегї бар умќи рўзафзуни низоъ дар ин
кишвар кўмак менамояд. Кишварњои низоъсоз бояд бидонанд, ки бозї
бо сарнавишти як миллат барояшон осори номатлубе дорад ва саранљом
пирўзї аз они мардуми Афѓонистон аст. Албатта ин андешаи як
пажўњишгари Афѓонистон аст, ки мавќеи геополитикии кишварро
тањлил намуда, оќибатњои онро баъд аз хуруљи нерўњои эътилофи
байналхалќї дар параграфи навбатї баррасї менамояд.
§2. Низои Афѓонистон ва амнияти минтаќавї баъд аз хуруљи нерўњои
эътилофи байналхалќї
Тавре ки дар параграфи пешин тавзењ дода шуд, Афѓонистон бар
хилофи он ки кишвари муњосирашуда дар хушкї аст ва бидуни роњњои
интиќолї, аз љумла роњи оњан ва аз назари манбаъњо ва захирањои нафту
газ низ љойгоње надорад, аммо дар минтаќаи геополитикии абарќудратњо
бар асоси баъзе факторњо аз љойгоњи махсусе бархурдор аст. Њамсоягї
бо минтаќаи муњими геополитикии Халиљи Форс, Дарёи Умон ва
Уќёнуси Њинд таавури ќудрати дарёї, ки њамчунон дарёњо ва тангањои
байналмилалї барои абарќудратњо мавриди таваљљуњи махсус мебошад.
Њамсоягї бо ќудратњои љањонї монанди Чин ва Россия њузур дар Осиёи
Марказї

ва

муљовират

бо

Ќафќоз

Афѓонистонро

дар

наќшаи

љуѓрофиёии Осиё ба унвони кишваре, ки дар маркази муносибатњои
геополитикї ќарор дорад, муаррифї намудааст. Доштани марзњои
тўлонї бо ду кишвари муњими исломї Эрон ва Покистон, ки заминањои
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мазњабї ва фарњангї ва њатто забонї бо Афѓонистон шакли муштараке
доранд, њамсоягї бо манбаи энергї – Халиљи Форс ва дарёи Хазар - ва
кишвари Эрон ба унвони марказияти ин минтаќаи геополитикї.
Њамчунин бархурдорї аз топографии хос, ба таври куллї доштан
шароити физикї ва стратегии мунњасир ба фард дар Ховари Миёна аз
дигар хусусиятњои муњимми ин кишвар мебошад, ки дар даврањои
мухталиф ба суратњои гуногун намуд ёфтааст1.
Омилњои дохилии таъсиргузор бар амнияти Афѓонистон
Дар таърифи љомеашиносии давлат Афѓонистонро, ба хусус ба
хотири мушкилоти љуѓрофї

ва ќавмиятњо, «Давлати ноустувор -

миллати заиф» ном мебаранд. Давлати ноустувор ба далели набудани
ќудрати марказї, ки муњиммтарин заъфи сохтории кишвар аст ва
миллати заиф низ ба далели набудани истењкоми миллї ва пеш будани
вафодорињои ќавмї ба љои вафодорињои миллї аст. Ба иборати дигар,
давлати ноустувор дар Афѓонистон мањсули мавќеияти љуѓрофиёии
дохилї ва минтаќаи кишвар аст. Дар он гурўњи кишварњое, ки давлат
шикананда ва ноустуворї њукмфармост ва љомеаи он низ аз хусуматњои
ќавмї дар ранљ аст, ин кишвар аз сўи низоъњои мусаллањонаи ќавмї пеш
меравад. Давлат ва кишвари2 Афѓонистон низ монанди дигар кишварњои
осебдида аз ин навъи мушкилоти дорои осебњо ва хисоротњое шудааст.
Ба иборати дигар, љомеаи ќавмї ва ќабилагарої Афѓонистон ба
шаклгирии давлат таъсир гузошта ва раванди пайдоиши онро ба љои
вафодорињои миллї бар вафодорињои ќавмгарої ќарор додааст. Ба
сухани дигар, давлате, ки намоди вањдати миллї аст, батадриљ дар
Афѓонистон тобеи вањдати ќавми пуштун шуда, дар як бистари
љуѓрофиёии таърихии ќабилагароии пуштунизм ба идораи миллии
кишвар пардохтааст. Албатта рози муваффаќият ва баќои кишвари
Афѓонистон дар бистари љуѓрофиёии таърихї мењварияти пуштун
1Салимї

А. Нигоње ба назариёти геополитикї // Маљаллаи моњномаи маърифат. –Кобул,
1381.
2Њодиён Њ. Заъфи сохтори давлату
миллатсозї дар Афѓонистон. Маркази тањќиќоти
стратегї // Фаслномаи роњбар. –Кобул, 1388. –№51. –С.145.
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будааст, аммо набудани вафодорињои миллї башиддат заъфи сохтории
давлатро дар он кишвар афзуда ва мо шоњиди давлати ноустувору
миллати заиф дар кишвар будаем. Љараёни сиёсї ва низомї дар
Афѓонистон аз ибтидои таърихи нави ин кишвар то имрўз нишон
медињад, ки њељ њаракати сиёсї ва ё низоми бидуни њимоят ва
пуштибонии хориљї ва дахолати дастони берун аз кишвар муваффаќияте
ба њамроњ надошта ё муваффаќияти он муваќќатї будааст. Толибон низ
аз ин ќоида истисно нестанд ва љастухезу тавони амалиётї ва низомии
онњо њам тобеи њимояти хориљї аст.
Њамлаи низоми Шўравї ба Афѓонистон бо њадафи таъмини
амнияти марзњои љанубии Шўравї, пешгирї аз густариш ва нуфузи
инќилоби исломї дар Афѓонистон, дастёбї ба пойгоњњои барои амалњои
ќудрат дар минтаќаи Халиљи Форс ва дарёи Умон, љилавгирї аз
фурўпошии режими Кобул, ки тарафдори Шўравї буд ва муќобилият бо
нуфузи Амрико дар минтаќаи Халиљи Форс ва Покистон сурат гирифт.
Дар муќобил, давлати муосири Амрико ба маќсади њифзи манфиатњои
худ дар Халиљи Форс, дифоъ аз Покистон ба унвони муттањид сохтани
минтаќаи Вашингтон, пешгирї аз дастовардњои стратегии Шўравї аз ин
њуљумњо ва сарнагун кардани давлати тарафдори Шўравї дар Кобул, ба
њимоят аз гурўњњои муљоњиди афѓон иќдом кард, ки бар зидди артиши
Шўравї ва давлати дастнишондаи Кобул вориди љанг шуда буданд.
Амрико дар њамин росто, аз баёноти «таќоруни мусбат (наздикшавии
мусбат)» пайравї мекард. Ин сиёсат бар асоси кўмак расонидани
Амрико ба муљоњидини афѓон дар муќобили кўмакрасонии Шўравї ба
давлати Кобул аст1.
Бинобар ташкили толибон бо мувофиќати кишварњои муњимми
Ѓарбї ва аз љумла, Амрико ва Англия ва имконоти молии Арабистони
Саудї ва иљроии Покистон сурат гирифт, ки њар кадом њадафњои
махсуси худро доштанд. Дар муаррифии хело мухтасаре дар бораи
1Муњаммадинасаб

Ш. Наќши бозигарони хориљї дар пайдоиши толибони ќурбониёни љанги
сард // Маљаллаи њамшањрии дипломатик. – Тењрон, 1388. –№34. –С.20.
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толибон бояд гуфт: насли љадиде аз љангљўёни афѓон буданд, ки дар
мулкияти хонањо ва мадрасањои динї оворагон дар Покистон таълим
гирифтанд ва дар нињоят парваришу зуњур ёфтанд. Љунбиши толибон, ки
беист дар саросари вилоятњои љанубї густариш ёфта буд, довталабони
бисёре гирдоварї кард ва тавонистанд беш аз 90 фоизи хоки Афѓонистон
тасаллут ёбанд, ин сабаб шуд Покистон, Арабистони Саудї ва Амороти
Муттањидаи Араб толибонро ба расмият бишносанд1.
Толибон, илова бар ин ки амалкардашон дар дохил дар
заминањои мухталиф мояи нигаронї буд, дар сатњи минтаќа низ бо аксар
њамсоягон дучори мушкилї буданд, ки бештар љанбаи амниятї дошт. Бо
Созмони Милали Мутањид низ вазъи бар њамин гуна боќї монд. Бо
вазъияте, ки натиљаи сиёсатњо ва рафтори ин гурўњ буд, толибон дар
инзивои амиќе фурў рафт. Дастгирии хориљї ва дохилии муассисањои
хориљї, аз љумла аврупої, ки дар Афѓонистон ба унвони аъзои
муассисањои имдодгар фаъолият мекарданд, ба љурми таблиѓи масењият
аз љумлаи корњое, ки сабаби тањрики эњсосоти Ѓарб ва аз љумла Аврупо
гардид. Албатта њадафи толибон аз ин гуна амалњо љалби таваљљуњи
тундравони исломии љањон буд, ки толибон дунболи он буданд.
Мардумони Афѓонистон низ, хоса ќавмњои ѓайрипашту дар гурўњњои аз
ќавми паштун њозир набуданд, ки ин гурўњро ба унвони њокимият
бишносанд. Иттињоди шимол мураккаб аз гурўњњои мубориз бар зидди
толибони шимоли ќавмњои мухталифи ѓайрипаштун ва паштунњо буд2.
Афѓонистон аз љумлаи кишварњоест, ки ќавмиятњо, нажодњои
мухталифро дар даруни худ љой дода ва зистгоњи њудуди дањ ќавми умда
бо шоха ва зершохањои фаровон аст. Аз миёни ин аќвом чањор гурўњи
ќавмї: паштун, тољик, њазора ва ўзбек дар аксарият мебошанд.
Паштунњо њудуди 42 фоиз аз љамъияти Афѓонистонро ташкил медињанд
ва бузургтарин гурўњи ќавмии ин кишвар ба шумор мераванд. Паштунњо
1Таманнои

Ф. Сиёсати хориљии Амрико дар Афѓонистон. – Тењрон: Интишороти
пажуњишкадаи мутолиоти роњбурдї, 1387. – С.61-62.
2Боќирпур А. Њамосаи њузур. – Тењрон: Интишороти дафтари мутолиоти сиёсї ва
байналмилалии Вазорати умури хориља, 1378. – С.34-36.
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бештар дар Шарќ ва Љануб ва баъзан дар Шимол ва Ѓарби кишвар низ
сокин шудаанд. Ин ќавм њамеша њокимияти сиёсиро дар Афѓонистон дар
даст дошта, бар дигар ќавмњо њукумат кардааст. Њам акнун њам дар
давлати кунунї паштунњо бештарин сањми вазоратро аз они худ
кардаанд ва чањордањ вазоратхонаи муњимро дар ихтиёр гирифтаанд.
Дар њоле, ки ба дигар аќвом вазоратхонањои на чандон муњимме вогузор
шудааст. Тољикон аз дигар аќвоми пурљамъияти Афѓонистон њастанд,
ки 20 фоизи љамъияти Афѓонистонро ташкил медињанд. Тољикон дар
Афѓонистон ба сокинони кўњистон ва кўњдоманањои Панљшер гуфта
мешавад. Баъзе ваќтњо низ ба тамоми форсизабонон, ѓайр аз њазорањо ва
шииён, итлоќ мешавад. Тољикњо дар тўли таърих аз лињози сањм дар
њукумат вазъи мутавассит, яъне миёна доштаанд. Бурњониддин Раббонї,
Ањмадшоњи Масъуд ва Муњаммад Ќасими Фањим аз афроди машњури ин
ќавм њастанд. Њазорањо саввумин гурўњи ќавмии Афѓонистон ба шумор
мераванд. Онњо бештар дар маркази Афѓонистон, дар доманањои
кўњпояњои марказии Афѓонистон ва баландкўњњои Њиндукуш сукунат
доранд. Аз назари сиёсї њамвора дар мањдудї ќарор дошта ва камтарин
сањмро дар сохтори ќудратии њукумат доштаанд. Ўзбекњо мардумони
турктаборанд, ки њудуди дањ фоиз аз љамъияти Афѓонистонро ташкил
медињанд. Онњо дар ноњияњои шимолии Њиндукуш (воќеъ дар шимоли
кишвар), ки ба Туркистони Афѓонистон маъруф аст, сукунат доранд1.
Аќвоми

дигаре

монанди

балуљњо,

нуристонињо,

имоќњо,

ќизилбошњо, туркманњо, кўчињо ва ќазвинињо низ дар Афѓонистон
зиндагї ,доранд. Аммо таъсири онњо дар арсањои сиёсї – иљтимоии
Афѓонистон дар муќоиса бо дигар аќвоми дар боло зикршуда бисёр
ночиз аст. Мардуми Афѓонистон, ки аз замони вуруди ислом ба
сарзаминњои шарќї ва Эрон исломро пазируфтаанд, акнун 99 фоиз
мусулмонанд ва танњо як фоиз пайрави динњои дигар, аз ќабили њинду,
сикхизм, масењият ва яњудї њастанд.
1Субњонї

М. Роњбурди љадиди Амрико дар Афѓонистон // Фаслномаи сиёсати хориљї. –
Кобул, 1388. –№3. –С.736-738.
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Дар нигоњи куллї мусулмонон ба ду мазњаб: шиа ва суннї таќсим
мешаванд, аммо дар даруни ин ду мазњаб низ боз фирќањо ва шохањои
гуногуне вуљуд доранд. Таркиби љамъияти мусулмонон дар Афѓонистон
бисёр шабењ ба Покистон аст, агарчи аз лињози ќавмї низ шабоњатњое
вуљуд дорад, аммо аз назари мазњабї ин шабоњату монандињо бисёр зиёд
аст, чаро ки њаммонанди Покистон беш аз 80 фоиз аз мусулмонони ин
кишварро суннињои њанафимазњаб ташкил медињанд. Камтар аз 20 фоиз
мардуми Афѓонистонро шиамазњабон ташкил мекунанд.
Дар як љамъбандии куллї дар мавзўи ќавмият ва мазњаб ва сохтори
сиёсї ва иљтимоии Афѓонистон метавон гуфт, ки бофти печидаи ќавмї
ва ќабилавї дар Афѓонистон њамеша яке аз омилњои эљоди таниш, ошўб
ва низоъ дар Афѓонистон будааст. Вазъияти хоси љуѓрофиёї ва иќлимї,
камбудии василањои њамлу наќл, иртиботот ва расонањои љамъии фаъол,
паст будани сатњи донишу савод дар ин кишвар ва баъзе омилњои дигар
сабаб шуда, ки аќвом ва ќабилањои афѓонї ба дур аз иртибот бо якдигар
бештар даруни ќавму ќабилаи хеш, боварњои мањаллї, ќавмї ва мазњабї,
суннатњо, одатњо, шахсиятњо ва рўњиёти хоси ќавмї-ќабилавї парвариш
ёбанд ва дар пўшиши расмњо ва суннатњои мањаллї ва ќабилавии хеш
фурў раванд ва нисбат ба фарњангу суннати ќабилањо ва ќавмњои дигар
на танњо ноошнову бегонаанд, балки онњоро зишт, нописанд ва хилоф
пиндошта ва дар нињоят онро хилофу душмани фарњанг ва суннати худ
талаќќї менамоянд1.
Љойгоњи стратегї ва кишвари њоил воќеъ шудани Афѓонистон
Њамсоягии Афѓонистон бо ќудратњои бузурги минтаќавї, чун
Росия ва Чин ва низ ќарор гирифтани сари роњи љодаи Абрешим ва
акнун љодаи энергетикї ва барљаста шудани нуќтаи саќли сиёсатњои
љањонї ва минтаќавї дар Љануби Осиё, Осиёи Марказї ва Ховари Миёна
ва муњимтар аз њама, вуљуд надоштани давлати ќавї бо њамроњи
фурўпошии њокимияти сарзаминї, Афѓонистонро ба як кишвари
ҷудокунанда табдил кардааст. Кишвари Афѓонистон дар даврони
1Њамон

љо. – С.734.
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«сиёсатњои бозии бузург» њоили байни Бритониё ва Россия тазорї буд.
Россия ба дунболи љилавгирї аз нуфузи Бритониё ба сўи Осиёи Марказї
буд ва Бритониё низ монеъ аз нуфузи русњо ба сўи Њиндустон мешуд ва
дар ин миён Афѓонистон њоили байни онњо буд. Ин наќш дар даврони
љанги сард, ба хусус ишѓоли ин кишвар аз сўи собиќ Иттињоди Шўравї
ва пас аз он низ идома дошт. Мавќеияти љуѓрофї ё геополитикии
Афѓонистон ин кишварро дар вазъияти ногувор ќарор додааст.
Дарвоќеъ љабргароии љуѓрофиёї вазъияти ногуворро ба он кишвар бор
кардааст. Кишварњои њоил наќши бисёр заиф дар сиёсати минтаќаї ва
байналмилалї мебозанд ва њамеша байни ќудратњои бузург дорои
вазъияти мураккаб њастанд. Воќеан њам вазъияти мазкур бештар баёнгар
аз раќобатњои шадиди ќудратњои бузург аст. Ба ин тартиб, истиќлол ва
тамомияти арзии онњо тобеи раќобатњои минтаќавї ва фароминтаќавї
мешавад ва набуди ќудрати марказї ва истиќлоли хориљї тамомияти
арзї ва миллии кишварњои байнмонда, аз љумла Афѓонистонро ба хатар
меандозад. Кишвари байнмонда аксаран аз сўи яке аз ќудратњои бузург ё
тавассути њар ду ишѓол ва таќсим мешуданд. Афѓонистон дар даврони
бозии бузурги байни Бритониё ва Россия тазорї, дар даврони љанги сард
байни Амрико ва Шўравї ва акнун пас 11-уми сентябр ба ишѓоли
ќудратњои бузург даромадааст1.
Пас аз њодисаи 11-уми сентябри соли 2001 Созмони Милали
Муттањид тайи ду ќатънома: ќатъномаи 1368 мурихи 12 сентябри соли
2001 ва ќатъномаи 1373 мурихи 24 сентябри соли 2001 ба таври талвињї
иќдомоти террористиро ба унвони «Њамлаи мусаллањона» шиносої ва
муљаввиз, тавассул ба зўр барои дифоъ аз худро ба Амрико ато кард2.
Амрико бо истифода аз амалиёти Идораи Махсуси Истихборотї ва
нерўњои хоса барои њамоњанг кардани Иттињоди Шимол ва дигар
фармондењони афѓон дар замин, њимоят аз онњо бо нерўи њавоии Амрико
1Њодиён

Њ. Заъфи сохтори давлату миллатсозї дар Афѓонистон. Маркази тањќиќоти
стратегї // Фаслномаи роњбурд. – Кобул, 1388. –№51. –С.142-144.
2Бегдилї А. Чолиши НАТО
дар бурунмарзњои аврупої // Фаслномаи мутолиоти Осиёи
Марказї ва Ќафќоз. –Кобул, 1386. –№59. –С.30.
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иќдом намуд ва муќобилаи ошкори низомї рўй дод. Ин амалиёт њудуди
як моњ тўл кашид ва дар нињоят ба пирўзии нерўњои эътилоф ва
аќибнишинии Алќоида ва толибон анљом ёфт. Њамзамон бо ин
тањаввулот конфронси Бонн дар мавриди Афѓонистон моњи ноябри соли
2001 дар Олмон баргузор ва тавофуќномаи Бонн ба имзо расид. То соли
2015 нерўњои 46 кишвар дар ќолаби ду гурўњи нерўњои низомї дар
Афѓонистон њузур доштанд. Гурўњи аввал, дарвоќеъ, кишварњое буданд,
ки аз ибтидо дар канори Амрико ва барои мубориза бо терроризм
вориди Афѓонистон шуданд ва ба таври бояду шояд њамин дастурро
дунбол мегиранд. Теъдоди нерўњои амрикої, ки дар ин ќолаб то поёни
соли 2009 дар Афѓонистон њузур доштанд, њудуди 33000 нафар буд, то
поёни шаш моњи аввали соли 2010 ба њудуди 50000 нафар афзоиш ёфт ва
то соли 2012 ба 80 000 нафар расид. Дар мавриди гурўњи дуввум бояд
ёдоварї кард, ки дар замимаи шумораи як мувофиќномаи Бонн, ки
дарвоќеъ њосили музокироти тавофуќи кишварњои муассири љомеаи
байналхалќї бо гурўњњои афѓонї бар сари муайян кардани масири
дастёбї ба сохтори мутмаин дар Афѓонистон буд, аз Шўрои амнияти
Созмони Миллали Муттањид таќозо шудааст, то ташкил ва оѓоз ба кори
артиши миллии Афѓонистон, ки ќодир бошад контроли амнияти ин
кишварро ба ўњда бигирад. Дар 20 – уми декабри соли 2001 шўроеро ба
Кобул ноњияи (ISAF) амният бо судури ќатъномаи 1386 эъзоми нерўњои
чандмиллатї бо номи АЙСОФ атрофи он эълом кард. 6-уми апрели соли
2003 шартномаи Атлантикаи Шимолї тарњи њимояи НАТО аз нерўњои
њофизи сулњи байналмилалї дар Афѓонистонро тасвиб кард, бо ин
тартиб 11 августи соли 2003 НАТО расман њидояти нерўњои АЙСОФ-ро
бар ўњда гирифт, то барои аввалин бор дар таърихи таъсиси он доманаи
амалкарди ин паймонро ба хориљ аз марзњои худ густариш дињад.
Маъмурияти нерўњои АЙСОФ тањти фармондењии НАТО танњо ба
Кобул ва ноњияњои атрофи он мањдуд мешуд. Аммо пас аз музокироти
анљомшуда дар Афѓонистон моњи октябри соли 2003 байни Раиси
Љумњурии Афѓонистон ва собиќ Дабири кулли Нато Лорд Робертсон ва
104

тибќи ќатъномаи 1510 Шўрои амният доманаи амалиёти АЙСОФ
(AISAF) ба фаротар аз Кобул густариш ёфт, то тамоми Афѓонистонро
дарбар бигирад. Бо ин тартиб маъмурияти нурўњои НАТО дар ќолаби
нерўњои байналмилалии АЙСОФ ба тамоми сарзамини Афѓонистон
тавсеа пайдо кард. Бар њамин асос, маќомоти НАТО Афѓонистонро ба
лињози низомї ба 5 минтаќа: марказ, љануб, ѓарб, шарќ ва шимол ва њам
як сарфармондењи куллї, ки бар тамоми ин минтаќањо ассалут дошта
бошад, таќсим карданд1.
Нерўњои байналхалќї аз оѓоз ду њадафи мувозии низомї дар
Афѓонистонро матрањ намуданд:
- Талош барои истиќрори сулњу субот.
- Кўмак ба дастрасии амни давлати Афѓонистон ба ноњияњои
мухталиф ва заминасозї барои бозсозї.
Нерўњои байналхалќї дар оѓоз барои расидан ба ин њадафњо аз
анљоми амалиёти њуљумї парњез мекард. Лекин бо таваљљуњ ба заъфи
артиши миллии Афѓонистон ва омода набудани нерўњои афѓонї барои
љанг дар њама сањнањо, Амрико ва Англия майл доштанд ин нерўњоро
бар хилофи маъмурияти сулњбон дар Балкан дар Афѓонистон даргири
амалиёти тањољумї намоянд2.
Бо вуљуди талошњо ва амалиёти нерўњои АЙСОФ дар Афѓонистон
пас аз чанд сол њузури фаъол њамчунон вазъияти Афѓонистон муташаниљ
аст. Далелњои номуваффаќ будани нерўњои байналхалќї дар ин масир
умдатан дар нокоромадии стратегияњо ва ба таври сареъ навсозї
накардани артиш ва полиси миллии Афѓонистон, адами густариши
њокимияти давлати марказї ба вилоятњои Афѓонистон, ноњамоњангї
миёни аъзои ин нерўњо ва пуштибонї накардани аъзои баъзе аз аъзои
НАТО аз њадафњои НАТО дар Афѓонистон, нотавонии нерўњои
эътилофи байналхалќї дар љалби њамкорињои минтаќавї ва аз њама
1Бањроми

М. Тањаввулоти Афѓонистон пас аз 11-уми сентябр ва таъсири он ба Эрон. –
Тењрон, 1389. –С.28.
2Бегдилї А. Афѓонистон, чолиши НАТО дар берунмарзњои Аврупо // Фаслномаи мутолиоти
Осиёи Марказї ва Ќафќоз. – Тењрон, 1386. –№59. –С.44.
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муњимтар, дар бетаваљљуњї ба сохторњои фарњангї, амниятї-сиёсї, бумї
ва муњандисии иљтимоии минтаќа хулоса мешавад1.
Имрўз солњо аз ташкили давлати Афѓонистон ва мубориза бо
саркўби терроризм мегузарад, аммо бар хилофи пешбинињо амнияти
лозима барќарор нашудааст. Давлати Афѓонистон бидуни њузур ва
кўмаки нерўњои хориљї ќодир ба анљоми вазоифи як давлат нест, њанўз
њам иќдомоти терористї сурат мегирад, ки дар он гоње маќомњо,
мардуми Афѓонистон ва гоње низ нерўњои хориљї мавриди њадаф ќарор
мегиранд. Дар барќарории амният дар Афѓонистон нерўњои эътилофи
байналхалќї бо чолишњои муњиме рўбарў буд, ки муњимтарини ин
чолишњо чунинанд:
Мубориза бо терроризм: терроризм аввалин чолише буд, ки
эътилофи байналхалќї бо он рўбарў шуд. Фаромиллї будани ин падида
худ як чолиш аст. Чаро ки ба кишвар ё минтаќаи љуѓрофиёии хосе
мањдуд намешавад ва барномарезии хосеро низ дунбол намекунад. Роњи
њалле, ки эътилофи байналхалќї дар ин замина ба он расида, ин аст ки
њамкории худро бо Созмонњои байналмилалие њамчун Созмони
Миллали Муттањид, Созмони амният ва њамкории Аврупо, Созмони
байналмилалии њавопаймоии кишварї, Анљумани байналмилалии њамлу
наќл ва њ. барќарор кардааст. Њамкорї бо Кумитаи зиддитеррористии
Созмони Миллали Муттањид ва заминаи табодули иттилоот, анљоми
машваратњои давомдор бо Созмони амният ва њамкории Аврупо,
назорати муштараки њавої ва таболули иттилоот дар чорчуби њамкорї
бо Созмони байналмилалии њавопаймоии кишварї ва Анљумани
байналмилалии њамлу наќли њавої аз љумлаи заминањои эътилофи
байналхалќї дар ростои љанг алайњи терроризм мебошанд, то аз тариќи
њамкорињои байналмилалї ин чолиш назорат гардад2.

1Хушандом

Б. Баррасии њузури НАТО дар Афѓонистон. Маркази тањќиќоти стратегї. –
Тењрон, 1387. –С.37.
2Маљмўаи маќолоти понздањумин њамоиши Осиёи Марказї ва Ќафќоз. Интишороти
Вазорати умури дохила. – Тењрон, 1388. –С.325.
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Аввалин иќдоми Иёлоти Муттањида дар раванди муборизаи решаї
бо терроризм эљоди давлати фарогир ва ќудратманд буд. Љангњои
дохилии беш аз се дањсолаи охир муљиб шуда буд, ин кишвар пас аз
суќути њукумати сардор Муњаммад Довудхон дар соли 1979 фоќиди
давлати миллї ва фарогир бошад, ба дунболи ин набуди ќудрати
марказї шоњиди ташкили њукуматњои мањаллии тањти фармондењии
шибњи низомиён дар минтаќањои мухталифи Афѓонистон будем. Ин
минтаќагароињо, ки нуќтаи људоии онњо бар асоси масъалањои зебої,
ќавмї ва гоње мазњабї бино шуда буд, бузургтарин тањдид барои суботи
сулњ ва њокимияти ќавии миллї ба њисоб меояд1.
Мушкилоти густурда шудани даргирињои низомї дар Афѓонистон:
агарчи эътилофи байналхалќї саъй дар тавсеаи њузур дар Афѓонистон
дошта ва дар ин масир њамкории худро дар тамоми заминањо бо
Афѓонистон густариш додааст. Лекин њанўз дар талош аст, то ваљњи
худро дар миёни афкори умумии ин кишвари мусулмон, ки дорои рўњияи
зидди бегона аст, бењбуд бахшад. Бо ин тавсиф фаълияти ин нерўњо ва
нерўњои НАТО дар Афѓонистон то кунун панљ марњиларо пушти сар
гузоштааст. Ин шартномањо дар Афѓонистон бо исрори Амрико анљом
шуд ва ин њаракати эътилофи байналхалќї масъулияти сангини таъмини
амният дар муќобили чолиши физояндаи толибонро мутаваљљењи
созмони НАТО намуд:
Марњилаи аввал – ќабули фармондењии нерўњои АЙСОФ дар
августи соли 2003.
Марњилаи дуввум – таъйини намояндаи олии ѓайринизомии НАТО
дар Афѓонистон барои густариши њамкорї бо давлати Афѓонистон ва
нерўњои низомии АЙСОФ

дар љињати истиќрори амният ва суботи

Афѓонистон.
Марњилаи севвум – афзоиши дањ њазор нерўи низомии НАТО дар
њангоми интихоботи Раёсати љумњурї.
1Таманнои

Ф. Сиёсати хориљии Амрико дар Афѓонистон. Интишороти пажуњишкадаи
мутолиоти роњбурдї. – Тењрон, 1387. –С.134.
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Марњилаи чањорум – пазириши фармондењии амалиёти љангии
нерўњои эътилоф алайњи терроризм дар соли 2006 ва љойгузин шудани
фармондењии НАТО ба љои нерўњои ќуввањои Амрико дар Афѓонистон.
Марњилаи панљум – имзои санади њамкории стратегии НАТО бо
Афѓонистон дар моњи сентябри соли 2006 бо собиќ Дабири кулли НАТО,
Жоб Њуп Сафар барои њамкории дарозмуддат имзо шуд1.
Ихтилофи назар дар НАТО
Моњи августи соли 2003, ваќте ки АЙСОФ ба далели баъзе заъфњо
натавонист коромадии муассире аз худ нишон дињад, тањти фармондењии
НАТО ќарор гирифт. Ин таѓйир дар фармондењї, агарчи аз баъзе
љињатњо мусбату муассир ба назар мерасид, аммо бо мурури замон байни
Амрико ва НАТО ихтилофоте пайдо мешуд, ки ихтилофоте рўи ин
дархости Амрико буд, ки маъмурияти НАТО аз суботсозї ва муќобала
бо шўриш, ки амалиёти ѓайриљангї мањсуб мешуд, хориљ ва ин созмон
бо њамроњи Амрико вориди амалиёти низомї (љангї) шуд. Ин дархости
Амрико боиси пайдо шудани ихтилофњои љиддие байни аъзои НАТО
шуд. Дар як тараф дидгоњи Амрико ќарор дошт, ки хоњони
бањрабардории бештар аз зарфиятњои НАТО, ба хусус дар шакли вуруди
пешравињои ин созмони низомї ба даргирињои љангї буд. Ин дидгоњ аз
сўи Англия, Канада мавриди њимоят ќарор гирифт. Дар тарафи дигар
дидгоњи Олмон ќарор дошт, ки башиддат мухолифи таѓйири маъмурияти
нерўњои НАТО, ба хусус нерўњои олмонї буд. Италия ва Голландия низ
аз дидгоњи Олмон њимоят мекарданд. Дар миёни ин ду дидгоњ назари
давлати Фаронса ќарор дошт, ки мўътаќид буд дар шароити душвор
нерўњои НАТО дар њимоят аз нерўњои эътилофи байналхалќї бар зидди
терроризм вориди амалиёти низомї шавад2.
Ихтилофи дигар ба чандмиллатї будани сарбозон бармегардад.
Макси Бут дар маќолае ба номи «Чолишњои НАТО дар Афѓонистон»
чунин менависад: «Бархе аз сарбозон барои истифода аз бархе абзори
1www.nato/issue/afghanistan.
2Шофеї

Н. Табйини сиёсати савумин давлати Обама дар Афѓонистон ва Покистон //
Фаслномаи байналмилалии равобити хориљї. –Кобул, 1389. –№5. – С.150.
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кимиёии боздоранда ва ѓайрихатарнок мисли гази ашковар барои људо
ва парешон кардани шўришчиён аз сўи давлати худ иљоза надоранд. Ба
њамин далел сарбозон ончунон ки бояд њамоњангии лозим барои
муќобала бо шўришчиёнро надоранд. Аз тарафи дигар, пурхатартарин
минтаќањои мубориза минтаќаи љанубии Афѓонистонро дарбар мегирад,
аммо гурўњњои низомї тарљењ медињанд ё худ авлотар медонанд, ки дар
љоњои камхатартарин хидмат кунанд»1.
Вуљуди ќабилањои мухталиф дар Афѓонистон аз дигар чолишњои
эътилофи байналхалќї мебошад. Хостањои мутафовит аз њукумати
марказї ва ин ки њар гурўњ хоњони сањм ва дахолати бештаре дар
њукумат мебошад ва муњимтар ин ки ин фирќањо њукумати марказиро як
њукумати дастнишонда медонанд. Амрико бо рўи кор овардани давлати
дастнишондаи Карзай мухолифати ќабилањо ва гурўњњои дохили
Афѓонистонро барангехт ва ба њамин далел њељ кадом аз ин гурўњњо бо
нерўњои эътилофи байналхалќї њамроњї намекунанд. Набудани шинохти
фарњанг ва одоби афѓон аз сўи ин нерўњо ва бархўрди ѓайриќобили
интизор бо ѓайринизомињо сабаб шуда, ки афкори умумї ба сўи толибон
гироиш ёбад.
Мавзўоти њуќуќи башарї аз дигар чолишњои мављуди амалиёти
эътилофи байналхалќї дар Афѓонистон аст. Бархе аз нерўњое, ки акнун
дар амалиёти љангї бо Амрико мушорикат доранд, бо таваљљуњ ба
иттињомњое, ки дар иртибот бо шиканљаи асирони љангї дар мањбаси
Гуантанамо ба Амрико ворид омадааст, бо ин шарт ки асирони
боздоштшуда дар амалиёти эътилоф дар Афѓонистон ба нерўњои
амрикої супорида нашаванд ва шомили љазои эъдом нагарданд, њозир
ба њамкорї бо нерўњои байналхалќї шудаанд. Ин масъалаи ноњамоњангї
дар амалиёт Афѓонистонро дар пай доштааст2.

1Маљмўаи

маќолоти понздањумин њамоиши Осиёи Марказї ва Ќафќоз. Интишороти
Вазорати умури хориља. – Тењрон, 1388. – С.326.
2Хушандом Б. Баррасии њузури НАТО дар Афѓонистон. Маркази тањќиќоти стратегї. –
Тењрон, 1387. –С.37.
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Нерўњои амрикої барои дастгирии афрод дар Афѓонистон
пайваста ба шевањои низомї мутавассил мешаванд ва ин коргоње бо
нодида гирифтани њуќуќи байналмилалии башар ва маншури њуќуќи
башар сурат мегирад. Ба ин тартиб Амрико аксар ваќт барои дастгирии
ѓайринизомиён ба љои истифода аз шевањои оддї аз шевањое, ки дар
мавќеиятњои размї корбурд доранд, истифода мекунад. Илова бар ин
камбудии нерўњои иттилоотї сабаб шудааст, ки ба ѓайри низомиёне, ки
дар хусуматњо дахолате надоранд дар љараёни амалиёти дастгирии
афрод ва вайрон кардани ѓайримуваљљењ (ноогоњона) хонањо латма
ворид шавад. Дастгирињои худсарона ё ѓайримуваљљењ ва боздошти
афрод барои муддати номуайян аз љумлаи корњоест, ки низомиёни
амрикої ва эътилоф анљом медињанд. Нерўњои амрикої мартабаи афрод
ва ѓайринизомиёнеро, ки алайњи ќуввањои амрикої, афѓон ё эътилоф аз
силоњ истифода кардаанд, дастгир мекунанд ва гоње ин дастгирињо
худсарона ё бар асоси иттилооти ѓаразварзона ё хатоњои ѓайрииттилоотї
аст. Нерўњои амрикої гоње њама мардонеро, ки дар синни мубориза
њастанд, дар атрофи минтаќаи набард дастгир мекунанд1.
Таваљљуњи беш аз њадди НАТО бар амалиёти низомї барои
Афѓонистон њазинањои (харљњои) зиёдеро ба њамроњ доштааст. НАТО
дар даврони фаъолият дар Афѓонистон ба иштибоњ аз амалиёти низомии
беш аз роњи њалњо ва ибтикороти сиёсї ва музокира бо мухолифон
истифода намудааст. Ин дар њоле аст, ки Роберт Гитс дар 10 – уми
сентябри соли 2007 эълом кард: стратегияи НАТО дар се то панљ соли
оянда дар Афѓонистон аз стратегияи «мубтанї ба бозсозї» ба стратегияи
«њамлаи классикии зиддишўравї» алайњи шўришиёни толибон ва вуруди
рўзафзуни љангљўёни Алќоида ба Афѓонистон таѓйир мекунад. Амалї
шудани ин сухан метавонад иќдомњои ояндаи НАТО дар Афѓонистонро
пурњазинатар гардонад.

1Салимони

П. Љиноёти озор ва азият дар Афѓонистон ба номи ќонун // Њамшањрии
дипломатик. – Тењрон, 1383. –№18. –С.10.
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Аз диди иттињодияи аврупої низои Афѓонистон дар дараљаи
нахусти сиёсї аст ва барои њалли як низои сиёсї тавассул ба роњкори
низомї сањењ намебошад. Ба иборати дигар, бояд бо нигариши сиёсї
низои Афѓонистонро њал кард ва стратегияи тавассул ба нерўи низомї
боиси рушду таќвияти толибон шуда ва њатто боиси машруият додан ба
иќдомоти террористии онњо мешавад. Аз назари иттињодияи аврупої
истифодаи Амрико аз абзори низомї барои њаллу фасли масоили
Афѓонистон сабаби печидагии вазъи ин кишвар шудааст. Тањти таъсири
ин нигариши иттињодияи аврупої буд, ки дар конфронси Лондон аъзои
ширкаткунанда

баён

доштанд,

ки

таъмини

амнияти

воќеї

дар

Афѓонистон лозим ба њокимияти ќонун, адолат ва давлат посухгўст ва
амният сирфан бо роњкории низомї нахоњад шуд. Дар њоле ки нигариши
Амрико истифода аз абзори низомї дар улувият ќарор дошт. Ба њамин
далел аъзои иттињодияи аврупої то њадди мумкин аз пазириши
масъулиятњои низомї канора гирифта ва бештар ба дунболи ба ўњда
гирифтани масъулиятњои бозсозї ва кўмаки ѓайринизомї њастанд.
Олмон аз пазириши масъулияти низомї ва размї канор рафт ва ин
нуктаро матрањ кард, ки ба далоили таърихї имкони њузури низомї дар
он сатње, ки эътилофи байналхалќї таъйин кардааст, надорад1.
Омори касоне, ки дар Афѓонистон бар асари иштибоњ ва
ноњамоњангї дар амалиёти низомї кушта мешаванд, нигаронкунанда
аст. Ин амр яке аз омилњои асосии густариши доманаи ноамнињо дар
Афѓонистон ба шумор меравад. Њамоњангї миёни худи нерўњои
эътилофи байналхалќї бо артиш ва нерўњои амниятии афѓон дар
амалиёти низомї душвор аст. Баъд аз гузашти солњо аз суќути толибон
ба дасти эътилофи байналмилалї ва истиќрори давлат дар Афѓонистон
на танњо мушкилоти он кишвар коњиш пайдо накарда, балки афзоиш
ёфтааст2.

1Субњонї

М. Роњбурди љадиди Амрико дар Афѓонистон // Фаслномаи сиёсати хориљї. –
Тењрон, 1388. – №3. – С.742-743.
2Њамон љо. – С.728-729.
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Назорати шарќи Афѓонистон, ба далели њамсоягии ин кишвар бо
Покистон, аз дигар чолишњои эътилоф мебошад. Ќатъи иртиботи
шўришиёни дохилї бо Покистон ба манзалаи заиф сохтани ин нерўњо
дар дохил мебошад. Фармондењи олии нерўњои эътилоф дар мусоњибае
баён доштааст, ки фаќат 5 -то аз полисњои Покистон ба таври мустаќим
бо АЙСОФ њамкорї мекунанд, ки боз њам љои умедворї аст1.
Марзњои нуфузпазир ва раводидњои солњои охир нишон додааст,
ки омилњои мустаќар дар Покистон њар замон ки бихоњанд, метавонанд
дар Афѓонистон дахолат кунанд. Нигаронињо замоне афзоиш ёфт, ки
њизбњои исломгароии тарафдори толибон тавонистанд дар интихоботи
моњи октябри соли 2002 дар Покистон ба муваффаќият даст ёбанд.
Вазири дохилаи Покистон барои рад кардани иттињомоти марбут ба
дахолати Покистон дар нооромии Афѓонистон пешнињодеро мабнї бар
сохти девори марзї ва кашфи минањои зиддишахсї дар нуќоти марзи
байни ду кишвар ба манзури љилавгирї аз вуруди нерўњои хориљї
матрањ кард, аммо ин пешнињод наметавонад нияти нек доштани
Покистонро исбот кунад. Девори марзї роњи њалли амалї нест, чаро ки
ин таъсисот, ба њар њол, эњтиёљ ба муроќибат аз сўи нерўњои марзї дорад
ва бо таваљљуњ ба тўли хатти марзи байни ду кишвар мавќеияти
љуѓрофиёї ва вазъияти нерўњои Покистон ин кор имконпазир нест.2
Маводи мухаддир: раванди рў ба рушди тавлид ва кашфи хашхошкўкнор (кўкнордона, донањои майдаи сафеди ѓўзаи кўкнор, ки аз онњо
равѓан мекашанд) мушкилии дигаре пеши рўи эътилоф аст. Бинобар
омори Созмони Милали Муттањид кашфи хашхош нисбат ба солњои
гузашта дар Афѓонистон рушди бесобиќае доштааст. Вилояти ноамни
Њилманд бештарин рушдро дар ин замина доро буда ва дар њоли њозир
ин вилоят бузургтарин минтаќаи тавлиди тарёк ва маводи мухаддир дар
љањон табдил шудааст. Иќтисоди Афѓонистон њамчунон мубтанї бар
1Маљмўаи

маќолоти понздањумин њамоиши Осиёи Марказї ва Ќафќоз. – Тењрон:
Интишороти Вазорати умури хориља, 1388. –С.326.
2Герард Ф. Решаёбии ихтилофоти Афѓонистон ва Покистон, эњёи толибон / Тарљумаи
Муњаммадамин Хуррамї. – Тењрон, 1386. – С.18.
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маводи мухаддир аст. Бинобар омори дигаре Афѓонистон акнун 90%
тарёки љањонро тавлид мекунад.
Кашфи хашхош аз соли 2002 ба баъд ба таври назаррас афзоиш
ёфтааст. Ин амр ба хотири таќвияти ќудрати љангсолорон, ошўбгарон ва
ќочоќчиёни маводи мухаддир ба ќиммати ќурбонии кишвар мушкилоти
амниятиро дучанд мекунад. Њамон тавре ки Антонио Марио Коста –
мудири иљроияи дафтари маводи мухаддир ва љурми Созмони Милали
Муттањид њушдор дод: «хатари машњур ин аст, ки Афѓонистон бори
дигар ба як давлати шикастхўрда табдил хоњад шуд, вале ин бор дар
дастони карталњо ва терористњои маводи мухаддир»1. Бо таваљчуњ ба ин
масоил дурнамоии тавлиди маводи мухаддир дар Афѓонистон њамчунон
тира ба назар мерасад. Пешбинињо нишон медињад, ки дар солњои оянда
мизони тавлиди маводи мухаддир дар Афѓонистон бо афзоиши бештаре
њамроњ хоњад буд.
Мањдудиятњои фаннї ва љуѓрофиёї: муњити дохилии Афѓонистон
шомили муњити инсонї ва љуѓрофиёии он аст. Дар њавзаи инсонї
хориљињо бо одатњои мардуми Афѓонистон ва дар муњити љуѓрофиёї бо
топография ошно нестанд. Ин даќиќан масъалаест, ки генерал Мак
Кристал тайи як суханронї, ба хусус дар муассисаи мутолиоти
байналмилалї матрањ кард: яке аз роњњое, ки метавонад ин заъфро
љуброн намояд, бањрагирї аз нерўи артиш ва пулиси миллии
Афѓонистон аст2.
Дар њоли њозир бисёре аз кишварњое, ки дар Афѓонистон нерў
доранд, намехоњанд нерўњояшон дар љанубу шарќи Афѓонистон
фаъолият дошта бошанд. Олмон, Италия ва Испания дархости НАТО-ро
барои интиќоли нерўњояшон аз манотиќи ором ба манотиќи буњронї рад
кардаанд. Њамчунин бархе аз кишварњои узви эътилоф аз анљоми
амалиёт дар иртифоот ба далели надоштани таљњизоти муносиб худдорї
1Љон

С.Љ. Барќарории назм пас аз мунозиа. Тарљумаи Аскари Ќањрамонпур. – Тењрон, 1389.
–С.120.
2Шофеї Н. Табйини сиёсати савумин давлати Обама дар Афѓонистон ва Покистон //
Фаслномаи байналмилалии равобити хориљї. –Кобул, 1389. –№ 5. –С. 148.
113

мекунанд. Аз љумла, бархе аз чархболњои эътилоф дар Афѓонистон танњо
дар иртифои мањдуде аз тавоноии амалиётї бархурдоранд. Аъзои
эътилоф дар истифода аз њавопаймо барои кўмак ба нурўњо дар
Афѓонистон мањдудиятњои шадидеро эъмол кардаанд. Давоми ин гуна
мањдудиятњо дар байни нерўњои эътилоф дар Афѓонистон умед ба
муваффаќияти амалиёти зиддишўришии онњо дар Афѓонистонро бисёр
пурњазина мекунад.
Ќобили

ќабул

набудани

дипломатияи

нерўњои

эътилофи

байналхалќї дар минтаќа: шадид шудани мушкили низоъњо ва
нигаронињои афзоянда аз густариши нооромињо шикоят аз ќобили ќабул
набудан

ва

бањраварии

сиёсатњо

ва

дипломатии

эътилоф

дар

Афѓонистонро дорад. Эътилоф дар талаби наќши созанда ва муњими
кишварњои муњим ва таъсиргузори минтаќа ва мусулмон дар љанг алайњи
терроризм муваффаќ набудааст. Эътилоф њамчунин аз тариќи сиёсат ва
дипломатия

натавонистааст

иртиботи

миёни

манбаъњои

дарунї,

пойгоњњо ва шабакањои ифротгароиро дар беруни марзњо ќатъ кунад.
Тарс аз табдил шудани Покистон ба љабњаи дуввуми толибон ва умќи
стратегии ин гурўњ бар асари нобасомонии дохилии ин кишвар љомеаи
љањониро дар шаклгирии «терроризми силоњњои куштори љамъї»
толибон дар арсаи тањаввулоти минтаќавї ва байналмилалї њаросон
кардааст1.
Дипломатияи эътилоф дар миёни худи аъзо ба њадди муассир
њамоњанг нашудааст. Бо вуљуди иттилооти ѓайриќобили инкор дар
мавриди манобеи терроризм ва пойгоњњо ва шабакањо дар берун аз
марзњои Афѓонистон эътилоф натавониста фишори сиёсї ва дипломатии
муассир бар маљлисњои пуштибони терроризм ворид кунад ва аз як
тасмими љиддї барои вайрон кардани паноњгоњњои толибон ва Алќоида
дар он сўи хатти Дюранд ољиз мондааст2.
1Маљмўаи

маќолоти понздањумин њамоиши Осиёи Марказї ва Ќафќоз. Интишороти
Вазорати умури хориља. – Тењрон, 1388. – С.106.
2Хушандом Б. Баррасии њузури НАТО дар Афѓонистон. Маркази тањќиќоти стратегї. –
Тењрон, 1387. – С.41.
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Эњтиром накардан ба суннати афѓонњо дигар чолиш пеши рўи
эътилоф дар Афѓонистон аст. Бозрасии хонањо њамроњ бо хушунат
сабаби пайвастани иддае аз афѓонњо ба шабакањои толибон шудааст.
Эътилоф бидуни шинохти воќеї ва амиќ аз ќабилањои афѓон талош
кардааст то сохтори суннатии ќудрат ва тасмимгириро дар миёни
ќабилањо, ба хусус дар миёни паштунњои ду љониби хатти Дюранд
таѓйир дињад. Ин амр номувофиќ будани эътилофро дар заминаи
миллатсозии мусаллањона, љалби афкор, ќалбњо ва афкори афѓонњо ва ба
хусус дар ноњияњои паштунишин дар пай доштааст.
Љомеаи афѓонї, ба хусус дар миёни паштунњои ду тарафи хатти
Дюранд, сохтори ќабилавї ва ќавмї печидањое дорад, ки бидуни
шинохти амиќ ва аз наздики он талош аз њар навъ таѓйири иљтимої ва
сиёсї бо вокунишњои хашмгини он ќабилањо рўбарў мегардад. Толибон
талош кардаанд, то сохтори суннатии ќудрат ва тасмимгирї дар миёни
ќабилањоро таѓйир дињад ва ин фароянди њадафманд барои мањифњои
пуштибонии толибон низ будааст, ки минтаќањои ду сўи деворро ноором
сохтааст1.
Адами

садоќат

ва

шаффофияти

баъзе

аз

аъзои

эътилофи

байналхалќї: садоќат ва шаффофияти баъзе аз кишварњо барои њузур
дар Афѓонистон дар пўшиши созмони НАТО

бо адами пазириши

афкори умумии кишварњои минтаќа, љањон ва худи афѓонњо мувољењ
шудааст. Ба хусус, бо таваљљуњ ба таъсироти баландмуддати њузури
эътилоф ва Амрико дар минтаќабар ањдофи Чин, Россия ва дигар
ќудратњои минтаќавї ин ќудратњо тамоюли воќеии љињати кўмак ба
эътилофро дар масири дастёбї ба њадафњои ин кишварњо дар
Афѓонистон надоранд. Аз ин рў дар баъзе маворид адами њимоятњои
минтаќавї аз амалиёти нерўњои байналхалќї дар Афѓонистон ин
нерўњоро бо чолишњои зиёде рўбарў кардааст2.
1Маљмўаи

маќолоти понздањумин њамоиши Осиёи Марказї ва Ќафќоз. Интишороти
Вазорати умури хориља. – Тењрон, 1388. С.105.
2Хушандом Б. Баррасии њузури НАТО дар Афѓонистон. Маркази тањќиќоти стратегї. –
Тењрон, 1387. –С.42.
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Масоили дар боло зикршуда сабаб шуд ки сиёсатгузорони амрикої
њадафњоро бисёр мањдуд таъриф намоянд. Ба сари кор омадани Барак
Обама нерўњои размии Амрико дар Афѓонистон афзоиш ёфт ва ба беш аз
100 000 (сад њазор) нафар расид ва дар заминањои иќтисодї ва иљтимої
низ сармоягузории сангин дар Афѓонистон дар дастури кор ќарор
гирифт. Дарвоќеъ, ангезаи дастёбї ба имтиёзоти дохилї ва набуди
нигаронї аз вокуниши дигар кишварњои бузург Обамаро ба сўи
сиёсатњое кашонд, ки бо воќеиятњои таърихї ва кунунии Афѓонистон
носозгор буд. Обама сиёсатњои Амрико дар Афѓонистонро бад-ин гуна
таъриф намуд: аз миён бурдани толибон, барпо доштани як давлати
коромад дар Кобул ва фароњам овардани нерўњои низомї – амниятии
бумї ва коромад дар Афѓонистон пас аз хуруљи нерўњои эътилофи
байналхалќї идораи корњоро ба даст гиранд1.
Имрўз Амрико ба таљриба дарёфтааст, ки пирўзї дар Афѓонистон
дур аз дастрасї аст. Дар ин замина чанд воќеияти инкорнопазир вуљуд
дорад: нахуст ин ки Амрико наметавонад паноњгоњњои толибон дар
Покистонро нобуд кунад; дуввум ин ки дастгоњи давлат дар Афѓонистон
олуда ба фасод ва нокоромад аст; савум ин ки комёбии Амрико дар
амалї кардани стратегияи зидди шўриш дар Афѓонистон дар гарави
вуљуди як шарики дохилї аст, ки нерўњои омўзишдида ба дасти
амрикоињо низ дилбастагї ба сиёсатњои Амрико надоранд. Бинобар ин
батадриљ замзамањои хуруљ аз ин кишвар матрањ шуд.
Мавзўи хуруљи нерўњои њозир дар Афѓонистон ба таври расмї дар
19-20-уми ноябри соли 2010 дар нишасти НАТО дар Лиссабон матрањ ва
муќаррар шуд, интиќоли масъулиятњои низомї ва амниятї аз нерўњои
эътилоф ба давлати Афѓонистон аз соли 2011 шурўъ ва дар охири соли
2014 ин раванд комил гардид. Њамчунин як дања пас аз ташкили
конфронси Бонн - 1 (2001), дар таърихи 5 – уми снтябри 2011 конфронси
Бон - 2 дар шањри Бонни Олмон ташкил шуд ва дар он бар идомаи
1Дањшёр

Њ. Амрико дар гўристони императорињо // Моњномаи иттилооти сиёсї – иќтисодї. –
Кобул, 1390. – №286.
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кўмакњо ба давлати Афѓонистон як дања пас аз хуруљ аз ин кишвар, яъне
то соли 2024 таъкид шуд. Дар воќеъ, Иёлоти Муттањида барои
љилавгирї аз нопойдорї ва њамчунин адами бозгашти Алќоида ночор
аст то бархе аз нерўњои худро дар Афѓонистон њифз кунад. Бо вуљуди ин
аз дидгоњи давлатмардони амрикої пас аз соли 2014 љанг дар
Афѓонистон муваќќатан хомўш хоњад шуд, аммо маъмурияти њимоят ва
пуштибонї аз он поён нахоњад ёфт. Њам акнун замони мушаххасе барои
хуруљи комили нерўњои амрикої аз Афѓонистон таъйин нагардидааст.
Дарвоќеъ баёнияи њамкории стратегие, ки дар моњи июни соли 2012
байни ду кишвар - Афѓонистон ва Иёлоти Муттањидаи Амрико баста
шуда, њокї аз идомаи њамкорї байни ду кишвар буд. Ба дунболи он дар
15 – уми ноябри соли 2012 эълом шуд, ки Амрико ва Афѓонистон
музокироти дуљонибаеро ба манзури њамкорињои муштарак пас аз соли
2014 оѓоз намудаанд. Гузоришњои баъдї низ мушаххас намуданд, ки
Иёлоти Муттањида дар назар дорад њадди аќал то соли 2024 њудуди
10 њазор то 25 њазор сарбози амрикоиро дар Афѓонистон нигоњ дорад,
њарчанд ин барнома низ чандон даќиќ ба назар намерасад. Њамчунин
дар 20-уми ноябри соли 2012 Фаронса бахши зиёде аз нерўњои низомии
худро аз Афѓонистон берун барад ва танњо теъдоди каме аз онњо барои
омўзиши нерўњои афѓонї ва таъмини амнияти фурудгоњи Кобул дар ин
кишвар боќї монад. Бо ин тартиб њаракати аввалияи кишварњои њозир
дар љанги Афѓонистон шакл гирифт. Кишварњои ѓарбї дар њоле хуруљи
худ аз Афѓонистонро эътилом мекарданд, ки бисёре аз нотавонї ва
нокифоятии нерўњои амниятии Афѓонистон сахт интиќод мекунанд ва
раванди интиќоли масъулиятњои амниятиро аз нерўњои эътилофи
байналхалќї ба нерўњои Афѓонистон дар он шароит иштибоњи бузурги
Њукумати Афѓонистон ва нерўњои хориљї медонанд ва аќида доранд, ки
пас аз хуруљи нерўњои байналмилалї љанги дохилї дар Афѓонистон
шиддат хоњад ёфт ва минтаќа низ аз асарњои ин љанг дар амон нахоњад
монд. Њатто дар чунин шароите Афѓонистон наметавонад ба љои амни
иљтимоъ мухолифони мусаллањи нерўњои эътилоф низ табдил шавад.
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Дар як дањаи гузашта бетаваљљуњї ба воќеиятњои Афѓонистон ва
шароити кишвар ва минтаќа заминасози тулонї шудани љанг ва адами
муваффаќияти комили кишварњои эътилофи байналхалќї дар ин љанг
шудааст.

Яќинан

кишварњои

ѓарбї

наметавонанд

то

абад

дар

Афѓонистон боќї монда ва барои авзои дифої ва амниятии ин кишвар
бикўшанд. Ин кишварњо мебояд барои хуруљ аз ин кишвар барномарезї
кунанд. Дар дањаи гузашта њадафњои тарсимшудаи кишварњои узви
эътилоф барои Афѓонистон ношї аз дарёфти нодуруст аз вижагињои
љомеаи Афѓонистон буд. Онон хостори нобудии толибон буданд, ки
имконпазир набуд. Толибон аз миёни бузургтарин гурўњи ќавми
Афѓонистон, яъне паштунњо бархостанд ва аз пуштибонии њудуди 40
фоиз аз љамъияти Афѓонистон бархурдоранд. Паштунњо назари мусоиде
дар мавриди давлати њоким дар Афѓонистон надоранд ва ин худ заминаи
шаклгирии низоъњои зиёде дар Афѓонистон аст. Давлати матлуби
мавриди назари паштунњо наметавонад дар ростои манфиатњои Амрико
буда ва дар пайи баровардани њадафњои минтаќавии Амрико бошад. Пас
роњи њалли сулњу оромиш дар Афѓонистон наметавонад тавассути њузури
ќудратњои хориљї таъмин шавад ва танњо мардуми Афѓонистон њастанд,
ки бояд бо кўмакњои байналмилалї худ ба ин амри муњим даст ёбанд.
Бад-ин манзур низ омўзиши нерўњои афѓон дар љињати таъмини амният
ва заминасозї барои хуруљи нерўњои хориљї анљом мегирад, ки бинобар
гуфтањо соли 2016 тањќиќ хоњад ёфт ва нерўњои эътилофи байналхалќиро
ногузир аз хуруљ хоњад кард1.
Яќинан хуруљи нерўњои амрикої аз Афѓонистон дар поёни соли
2016 нерўњои афѓонро, ки ба таљњизоти комили дифої муљањњаз нестанд,
барои муќобила бо тањдидоти гурўњњои шибњи низомї бо мушкилот
дучор мекунад. Афѓонњо дар мавриди тавоноии нерўњои амниятии
Афѓонистон барои њифзи амнияти ин кишвар нигаронанд ва њамвора ин
хатарро эњсос мекунанд, ки мумкин аст Афѓонистон дубора ба давраи
1Толибї
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баъд аз хуруљи нерўњои Иттињоди Шўравї баргардад. Мардуми Ѓарб низ
хуруљи ошкори нерўњои низомии худро ба ќиммати ошуфтатар шудани
вазъи сиёсї ва амниятї дар Афѓонистон намеписанданд. Дарвоќеъ
аввалин далеле, ки мухолифони (афѓонї ва ѓарбї) хуруљи нерўњои
байналмилалї аз Афѓонистон доранд, дар мавриди набуди зарфияти
кофї дар нерўњои низомии афѓонї аст. Мушоњидањо баёнкунанда аз он
аст, ки ин нерўњо наметавонанд пас аз хуруљи ќуввањои байналмилалї ба
танњої аз ўњдаи мубориза бо тањдидњои фазояндаи дохилї ва хориљї ва
таъмини амнияти миллии Афѓонистон бароянд. Ќуввањои њавоии
кишвар дуруст фаъол нашуда ва низ маќомоти амниятї аз камбудии
таљњизот ва љангафзорњои пешрафта шикоят доранд. Арзёбињои
мухталифи дохилї ва хориљї низ нишон медињад, ки нерўњои афѓон аз
љињатњои мухталиф ба њадду андозае нарасидаанд, ки битвонанд ба
танњої ба мубориза бо мухолифин ва таъмини амнияти мардум
бипардозанд. Ин дар њоле аст, ки бархе аз коршиносони сиёсї пешбинї
мекунанд, ки бо хуруљи нерўњои хориљї як бахш аз кўмакњои љомеаи
љањонї, ба хусус кишварњое, ки ба хотири нерўњояшон дар Афѓонистон
њазина мекунанд, низ коњиш ёбанд.
Дар њоле ки аз хуруљи нерўњои хориљї то поёни соли 2016 сухан
гуфта мешавад, паёмадњои иќтисодии он мавриди таваљљуњи Афѓонистон
ќарор гирифтааст. Набудани як нигоњи стратегї ва баландмуддат ба
масъалаи тавсеа дар Афѓонистон, афзоиши беш аз пеши фасоди дастгоњи
идорї, адами таваљљуњ ба таќвияти зерсохторњои иќтисодї ва рушди рў
ба афзоиши ќочоќи маводи мухаддир аз љумлаи нигаронињое аст, ки дар
мавриди иќтисоди Афѓонистон, хусусан пас аз хуруљи нерўњои
байналмилалї вуљуд дорад. Њам акнун 90 дар сад аз буљаи миллии
Афѓонистон аз кишварњои хориљї таъмин мешавад ва давлати ин
кишвар пас аз гузашти якуним дања аз умраш танњо ќодир ба таъмини 65
дар сади буља аз манбаъњои дохилї аст. Эњтимол меравад, ки пас аз
хуруљи нерўњои хориљї касри буља афзоиш ёбад, чаро ки махориљи
давлатї дар амри маориф, тандурустї ва амният боло хоњад рафт.
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Дар тайи якуним дањаи гузашта таваљљуњ ба таќвияти манобеи
миллї љои худро ба таќвияти манобеи ќавмї дод ва гурўњњои мухталиф
дар Афѓонистон ба њељ ваљњ натавонистаанд манофеи миллї ва амнияти
миллиро сармашќи худ ќарор дињанд. Дарвоќеъ, ин як дања замоне буд,
ки бархе гурўњњо дар он барои љангу низои ќавмияти дигаре омода
шудаанд. Имрўза Афѓонистон дар љойгоње ќарор дора, ки кашмакашњои
ќавмї, фасоди идорї, тавлид ва ќочоќи маводи мухаддир дар он
чашмгиртар аз гузашта шудааст. Њарчанд ки ихтилофњои сиёсї ва
иљтимоии мављуд дар Афѓонистон ба нерўњои амрикої кўмак кард, то
њамлањои толибонро бекор намоянд, аммо аз тарафе низ монеањои
бисёреро бар сари роњи бозсозии артиши миллии Афѓонистон эљод
намуд. Бинобар ин Афѓонистон њанўз кишваре бо нуќсонњои амиќи
ќавмї аст ва ин ихтилофњо монеањои зиёдеро барои тавсеа ва
њамоњангии нињодњои машруи њукуматї эљод мекунад. Дар ин миён
толибон пеш аз њар чиз ба ба дунболи хуруљуи нерўњои хориљї аст ва ба
њамин иллат нуктаи муњим барои толибон даврони пас аз хуруљи
нерўњои эътилоф аст. Толибон ва дигар гурўњњои њозир дар Афѓонистон
дар талошанд, то пас аз хуруљи нерўњои амрикої мавќеияти худро
истењком бахшанд. Бархе ки мухолифи хуруљи зудњангоми нерўњои
эътилоф аз Афѓонистон њастанд, аќида доранд, ки эътилоф бояд ба
музокирот ва иртибототи бештар бо толибон бипардозад ва таваљљуњи
худро танњо ба иттињоди стратегї бо давлати Афѓонистон зоњир намояд.
Табиист ки ноамнї дар дохили марзњои Афѓонистон бар њамсоягони ин
кишвар низ таъсиргузор хоњад буд. Кишварњои њамсояи Афѓонистон, аз
љумла Эрон, аз тасаллути муљаддади толибон њарос доранд. Россия ва
Тољикистону бархе аз кишварњои Осиёи Марказї, ки бо Афѓонистон
марзњои муштарак доранд, нигарони густариши буњрон пас аз соли 2016
њастанд, ки метавонад ин кишварњоро низ ноамн созад. Аз тарафи дигар,
афзоиши кишт ва ќочоќи маводи мухаддир ва паёмадњои сиёсї, иљтимої
ва иќтисодии он яке аз љиддитарин нигаронињо пас аз соли 2016 ба њисоб
меравад. Кишварњои Осиёи Миёна нигарон њастанд бо густариши
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ноамнињо дар Афѓонистон ќочоќи маводи мухаддир низ ба ин кишварњо
афзоиш пайдо кунад. Осиёи Марказї ва Россия ба

унвони роњи

тронзитии ќочоќи мухаддир шоњиди густариши мизони њамлу наќли
маводи мухаддир ба Аврупо аз тариќи хокашон њастанд ва бар асоси
оморњои мунташиршуда мизони муътодњо (вобастањо, ломкањо) ба анвои
маводи мухаддир низ дар ин кишварњо рў ба афзоиш аст. Бинобар ин
эњтимоли густариши ќочоќи маводи мухаддир аз тариќи кишварњои
њамсояи Афѓонистон тањдиди бисёр бузурге барои ин кишварњо мањсуб
мешавад, ки њамсон бо тањдиди њузур ва нуфузи Амрико дар минтаќа
мебошад.
Аз сўи дигар, њукумати Афѓонистон музокироти дуљонибаеро бо
Амрико дар заминаи љузъиёт ва наќши амнияти Иёлоти Муттањида пас
аз хуруљи нерўњои низомї дар ин кишвар оѓоз намудааст. Ин музокирот
њавли мењварњое чун теъдоди низомиёне, ки пас аз соли 2016 дар хоки
Афѓонистон боќї мемонанд ва њамчунин масунияти ќазоии онњо дар ин
кишвар ќарор дорад1. Дар ин миён, амрикоиён дархости эљоди
пойгоњњои доимии низомиро аз давлати Афѓонистон матрањ кардаанд.
Ба боварии коршиносон Амрико њадафњои баландмудате дарвоќеъро
дар Афѓонистон дунбол мекунад ва саъй дорад то пойгоњњои доимиро
дар ин кишвар таъсис намояд. Манофеи баландмуддати Амрико эљоб
мекунад, ки амрикоињо пас аз хуруљи нерўњояш дар соли 2016 ё баъд аз
он ба њар сурате бояд барои њифзи манфиатњояшон пойгоњњои доимиро
дар Афѓонистон дошта бошанд ва Амрико аз он пойгоњњо барои
назорати раќибњои сиёсї-низомии худаш истифода кунад. Бинобар ин,
агар Иёлоти Муттањида барномае дар мавриди таъсиси пойгоњњои
доимии низомї дар Афѓонистон дошта бошад, чї басо ки ин кишвар ба
арсае барои раќобати ќудратњои бузург табдил шавад. Бар ин асос,
таъсиси ин пойгоњњо на танњо барои мубориза бо терроризм, балки ба
манзури доштани пойгоњи доимї дар минтаќаи геостратегї барои
1Толибї
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пешгирии Чин, назорати Россия ва муќобила барои пешравињои Эрон
мебошад.
Имрўзњо, бо гузашти беш аз якуним дања аз њузури нерўњои
эътилофи байналхалќї дар Афѓонистон, њанўз њам ба тањаввулоти
Афѓонистон ба унвони озмуне барои эътилофи фароатлантикии Аврупо
нигариста мешавад. Бо ин тартиб бо хуруљи нерўњои низомии хориљї
аввалин чолиш барои Афѓонистон таљзияи нерўњои дохилии ин кишвар
аст ва дуввумин чолиш боло рафтани тањдидоти амниятї барои гурўње аз
мардуме аст, ки амнияти онон тавассути гурўњњои мухталифе таъмин
мешавад. Чолиши саввум пас аз хуруљи нерўњои байналмилалї мисли
таќвияти нерўњои амнияти миллї аст, ки њам аз назари тартибот ва њам
аз назари молї ба мушкилї дучор хоњад шуд. Дар сурате, ки нерўњои
амниятии кишвар дуруст муљањњаз ва таќвият нашаванд, бо хуруљи
нерўњои хориљї аз Афѓонистон, дахолати кишварњои њамсоя бештар ва
низ мухолифони мусаллањи давлат таќвият хоњанд ёфт. Мушкилоти
бузурги иќтисодї, ки Афѓонистон бо он рўбарў хоњад шуд, чолиши
бузурги дигаре пеши рўи афѓонњо хоњад буд. Давлат дар тўли солњои
гузашта натавонистааст ба он гуна ки мардум ва кишварњои
кўмаккунанда интизор доштанд, ба таќвият ва иртиќои зарфиятњои худ
бипардозад. Ва чи басо низои давлатсозї дар канори низои марбут ба
миллатсозї чолиши панљум бошад, ки Афѓонистонро даргири худ
намояд. Бинобар ин, нигаронињои байналмилалї далели ин аст ки
нерўњои амрикої мебоист муддати замони бештареро ба њузур дар
Афѓонистон ихтисос дињанд, ки ин замон хеле бештар аз соли 2016 хоњад
буд.
Новобаста аз ин дар Афѓонистон аз соли 2016 мушкилоти зиёде
вуљуд хоњад дошт, аммо барои ин ки кишвар ба худ такякунанда ба
ќувваи худ бошад, бояд битавонад аз истиќлоли комил дар бахшњои
низомї, сиёсї ва амниятї бархурдор бошад, бояд тамоми њизбњои дорои
манфиат дар масъалаи Афѓонистон бо њам гуфтугў кунанд ва заминаи
эљоди њукумати муносибу мувофиќи миллиро фароњам кунанд. Табиист,
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ки њалли мушкилоти дохилї ва расидан ба ормонњои миллї лозимаи
дастёбї ба нуќтае аст, ки Афѓонистонро бениёз аз њузури нерўњои
байналмилалї менамояд. Бинобар ин, ќабл аз хуруљи тамоми нерўњои
низомї ва амниятї аз Афѓонистон мебоист ормонњои миллї дар ин
кишвар барќарор шавад. Барои ин кор бояд ба фикри роњњои сулњомез
буд, то ќабл аз хуруљи нерўњои хориљї дар Афѓонистон як њукумати
вањдати миллї ба вуљуд ояд, њукумате ки мавриди ќабули њама бошад ва
њама рўи он тавофуќ кунанд ва аз љанг дар Афѓонистон љилавгирї
шавад. Танњо ба вуљуд омадани як њукумати муќтадир метавонад
тањдидоти иќтисодиро барои Афѓонистон ба њадди аќал бирасонад. Яке
аз роњи њалњои муносиб метавонад ин бошад ки давлати Афѓонистон
кўшиш кунад, то дар фурсате ки боќї монда, манобеи дохилии худро
афзоиш дињад, то коњиши эњтимолї

дар мусоидатњои молии

байналмилалї баъд аз хуруљи нерўњои эътилоф натавонад бар
Афѓонистон таъсири манфї бигузорад. Аз сўи дигар, бо итмоми
фароянди хуруљи нерўњои низомї низ кишварњои ѓарбї набоист
Афѓонистонро ба фаромўшї биспоранд, чаро ки Афѓонистон њанўз дар
арсањои сиёсї ва амниятии ноором ва бесубот ба назар мерасад ва
тањдидоти бисёре дар заминаи дохилї барои ин кишвар вуљуд дорад1.
Њузури як дањаи аввали нерўњои байналмилалї дар Афѓонистонро
метавон ба таври куллї ба ду давраи панљсола таќсим намуд. Давраи
нахуст ки ба њаљми болої аз тањаввулот дар робита бо эљоди сохтори
сиёсии навин дар Афѓонистон ихтисос дорад. Ин давра пас аз конфронси
Бонн дар декабри соли 2001 ва бо таањњуди љомеаи љањонї барои ќарор
додани Афѓонистон дар масири сулњу субот ва орї аз таањњудоти
террористї оѓоз гардид ва дар поёни ин давраи Афѓонистон раванди
такомули низоми сиёсиро тай намуд ва се давлати муваќќат интиќолї ва
интихобї

дар

канори

шаклгирии

парлумони

Афѓонистон

ва

бањрамандии ин кишвар аз ќонуни асосии махсуси боризи ин давра
мебошад. Дар айни њол, толибон низ ки дар охирњои соли 2001 аз сањнаи
1http://peace-ipsc.org/fa
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сиёсии Афѓонистон бекор гардиданд, батадриљ дар охири ин давра бо
истифода аз шевањои љадиди муборизотї, монанди њамлањои худкифої,
ба майдони тањаввулоти Афѓонистон бозгаштанд ва иљоза надоданд, ки
Афѓонистон ва љомеаи љањонї пирўзи мубориза алайњи терроризм ном
бигиранд1. Оѓози давраи дуввумро метавон аз кофронси Лондон дар
феврали 2006 мањсуб кард, ки умдатан бо печида шудани вазъияти
Афѓонистон љомеаи љањонї дар садади таѓйири стратегия ва нигоњи
махсус ба њамкорињои минтаќавї барои хуруљ аз низои Афѓонистон
баромад. Дар ин давра шоњиди гароиши љиддии Афѓонистон ба самти
њамкорињои минтаќавї њастем. Дар давраи дуввум нахустин санади
стратегии тавсеаи миллии Афѓонистон ба тасвиб мерасад, ки яке аз
аркони муосир барои тавсеаи Афѓонистонро њамкории минтаќавї
ќаламдод мекунад ва бо ин нигоњ минтаќаи љанубии Осиё, ба далели
вижагињои хоси он, аз ањамияти фаровоне барои Афѓонистон бархурдор
гашт. Дар айни њол набояд аз наќши Амрико дар самти дањї ба
муомилоти Афѓонистон ба самти њамкорињои минтаќавї дар љануби
Осиё ѓофил шуд2.
Њузури Амрико дар Афѓонистон бар раванди њамкорињои
минтаќавї таъсиргузор будааст, ба хусус дар мавриди њамкории
Афѓонистон ва Љумњурии Исломии Эрон, ки ба далели равобити
пуртаниши миёни ду кишвар - Эрон ва Амрико бар хилофи ин ки
давлати Афѓонистон тамоюли љиддї ба њамкорї бо Эрон њамсояи
ѓарбиашро дошта ва мулоќот дар сатњи сарони ду кишвар дар як дањаи
охир идома дошта, аммо равобити ду кишвар дар сатњи поёнї ќарор
доштааст ва бо њузури Амрико дар Афѓонистон ин дидгоњ таќият
шудааст, ки нигоњи Афѓонистон ба њамкорињои минтаќавї ба самти
шарќ маътуф шудааст ва на ѓарб. Дигар кишварњои њамсояи Афѓонистон
шомили кишварњои Туркманистон, Ўзбекистон, Тољикистон, Чин низ
1Мењрубон.

Љанг алайњи терроризм ва афзоиши њамлањои интињорї дар Ироќ ва
Афѓонистон // Фаслномаи роњбурд. – Кобул, 1378. –№16. – С. 33-37.
2D’Souza, S. M. Afghanistan in South Asia : Regional Cooperation or Competition? // South Asian
Survey. – 2009. –№ 16(1). –P.23.
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њар кадом ба дунболи манофеи худ дар њамкории мутаќобил бо
Афѓонистон мебошанд ва дар ин масир чолишњо ва тањдидњои умдае,
монанди ќочоќи маводи мухаддир, терроризм ва густариши бунёдгарої
равобитро тањти таъсир ќарор медињад, ки аз онњо ба унвони монеањои
њамкорї метавон ёд кард1.
Дар миёни њамсоягони Афѓонистон робитаи миёни Покистон ва
Афѓонистон аз печидагињои зиёде бархурдор аст. Покистон бо
мавќеияти сиёсї ва низомии бисёр мураккабу печида рўбарў аст. Наќши
артиш ва низоми иљтимоии Покистон боиси нокоромадии давлат дар ин
кишвар гардидааст. Адами назорат бар манотиќи ќабилавї, адами
аъмоли њокимияти сарзаминї бар бахшњои васеи кишвар дар Иёлоти
Балуљистон ва адами вуљуди зерсохтњое ки ќисмати бузурге аз хоки ин
кишварро дарбар мегиранд, таъсири зиёде дар густариши падидаи
терроризм ва ифротгарої доштааст. Дар дањаи 90-ум иртиботи бисёр
наздике бо артиши Покистон доштанд. Ин иртибот пас аз њамлаи
Амрико ба Афѓонистон ба сурати Ќатъи муваќќат ва ба сурати махфї
даромад. Ба тавре ки кушта шудани Бен Ладен дар наздикии яке аз
пойгоњњои низомии Покистон собиткунандаи ин иртиботњо буд. Ин
масъала бо эътирози шадиди Иёлоти Муттањида низ рўбарў гардид ва
фазои беэътимодї ба Покистонро ба унвони муттањидии

стратегии

байни ду кишвар эљод намуд.
Дар геополитикаи нав Афѓонистон минтаќае аст, ки интизори
таъсиргузори ду кишвар -Эрон ва Покистон шибњи дањаи 90-ро надошта
бошем. Нигаронии љиддии дигари Покистон аз густариши субот дар
Афѓонистон ин аст ки дар сурати эљоди субот равобити эњтимолии
Њинду Афѓонистон вусъат хоњад ёфт.
Чуноне ки дар солњои охир шартномањои стратегии байни ин ду
кишвар низ ба имзо расида, ки ба фишори бештар ба Покистон анљом

1Roberts,

A. Doctrine and Reality in Afghanistan // Survival. – 2009. – № 51(1). – P.33.
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шуд. Покистон бо Њинд ва Афѓонистон дорои ихтилофоти амиќи марзї
аст, ки ин масъала њарчанд гоње сабаби бархўрдњои лафзї низ мегардад1.
Ду кишвар - Покистон ва Иёлоти Муттањида дар иртибот бо
нерўњои бунёдгаро ва ифротї бо «муаммои амният» рўбарў њастанд.
Бароварди онњо аз тањаввулоти баъдї ин аст ки хуруљи нерўњо сабаби як
халоъ (холигии) амниятї ва эљоди мавќеият барои гурўњњои террористї
гардад.
Геополитикаи навини Афѓонистон ба сурати боризе мутаассир аз
њузури мустаќими Амрико дар ин кишвар аст ва ин масъала ба эљоди
мањдудиятњое барои амнияти миллии Эрон анљом ёфтааст. Дар
тањаввулоти марбута ба њавопаймои RQ 170 мушаххас шуд, ки
Афѓонистон ќодир ба риояти њусни њамљавории худ бо Эрон нест ва
Амрико бо истифода аз мавќеияти њузури худ дар ин кишвар ба дунболи
афзоиши фишори иттилоотї ва низомї бар Эрон аст.
Стратегияи њузури дарозмуддати Амрико дар Афѓонистон ќатъан
ба коњиши доманаи таъсиргузорї ва нуфузи Эрон дар тањаввулоти
Афѓонистон анљом хоњад шуд ва албатта ин масъала дар шароите аст, ки
муносибатњои хасмона-душманона њанўз дар равобити ду кишвар вуљуд
дорад.
Наќши гурўњњои шиа, ки ба сурати суннати бистарї барои нуфузи
љумњурии исломї дар минтаќа њастанд, бо таваљљуњ ба вуљуди заминањои
демократия дар ин кишвар дар оянда пуррангтар хоњад буд. Эрон ва
Иёлоти Муттањида бар хилофи мухолифатњои амиќ дар дигар њавзањо
дар робита бо Афѓонистон дорои дидгоњњо ва њадафњои стратегї
њастанд, ки маљбурї амалї шуда, давомдор низ мебошанд. Ин масъала
дар бархе аз далелњои таърихї ба њамкорињои муассире дар робита бо
тањаввулоти Афѓонистон ва минтаќа, ба хусус дар љанги дохилии
Тољикистон гардид. Њамла ба толибон ва њазфи (дур кардани) онњо аз
сохтори ќудрат дар Афѓонистон амалан боиси болоравии сатњи амнияти
1Arnoldy,

Ben. How the Afghanistan war became tangled in India vs. Pakistan rivalry // The
Christian Science Monitor [Electronic resource]. URL: http://www.csmonitor.Com/World/AsiaSouth-Central/2011/0120/How-the-Afghanistan-war-became-tangled-in-India-vs.-Pakistan-rivalry
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миллии Эрон гардид ва бо њазфи толибон ва љойгузинии он бо давлати
масъул амалан хатарњои љанги низомї дар шарќи кишвар коњиш ёфт.
Стратегияи Эрон дар таќвияти амнияти миллии худ, нуфуз дар
минтаќањои ѓарбии Афѓонистон аст, ки умдаи љамъияти тољик ва шиаи
Афѓонистон дар ин бахш аз ѓарб то ќисматњои шимолии Афѓонистон
сукунат доранд1. Амалан фароянди барномањои бозсозии ин манотиќ ки
тавассути нињодњои мухталифи Эрон анљом мегардад, метавон дар ин
росто арзёбї намуд.
Дар ин байн Эрон аз хуруљи нерўњои амрикої аз Афѓонистон
истиќбол мекунад ва аќида дорад, ки ин хуруљ сабаби коњиши тањдидњои
низомии Амрико дар минтаќа нисбат ба Эрон хоњад шуд. Эрон дар
стратегияи худ нисбат ба ин масъала огоњ аст, ки хуруљи нерўњои
амрикої аз Афѓонистон ба маънои хотимаи њузури ин кишвар нест.
Вуљуди пойгоњњои низомии доимї ки дар паймони љадиди стратегии
байни Амрико ва Афѓонистон дар соли 2012 низ пешбинї шуда, ба
маънои идомаи фаъолиятњои низомии Амрико дар ин кишвар аст. Аммо
ин масъала низ муњим аст, ки њузури мањдуди Амрико дар пойгоњњои бо
хусусиятњои љуѓрофиёии мушаххас тавон ва зарфияти дифоии Эронро
афзоиш хоњад дод ва њамзамон ин њузур монеае барои густариши
фаъолиятњои гурўњњои ифротї мегардад.
Натиљаи мустаќими хуруљи нерўњои амрикої аз Афѓонистон, ки
Эрон низ онро дар стратегияи худ дар ояндаи ин кишвар дар назар
мегирад, хотимаи тањдиди низоми Амрико дар марзњои шарќї ба сабки
дањњаи аввали ќарни 21-ум аст. Њарчанд ки дар шартномаи стратегии
Амрико ва Афѓонистон Амрико худро уњдадор ба дифоъ аз Афѓонистон
дар баробари њар гуна тањдид дониста ва дар ин робита њатто
Афѓонистонро ба таври ѓайрирасмї узви НАТО ќаламдод карда, то
шароити тањдиди њар кадом аз аъзои НАТО шомили њоли ин кишвар низ
буда бошад.
1Katzman,

Kenneth. Afghanistan: Current Issues and U.S. Policy // Congressional Research
Service. – 2003. – P. 20.
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Эрон њамонанди Иёлоти Муттањидаи Амрико хостори густариши
амалиёти гурўњњои ифротї дар минтаќа нест, бинобар ин Эрон барои
љилавгирї аз ин масъала ба дунболи афзоиши њамкорињо бо давлати
ќонунї ва намояндаи расмии афѓонњо аст, ки ин масъала нукоти
муштаракеро дар стратегияи ду кишвар - Эрон ва Амрико ба вуљуд
овардааст. Илова бар ин, масъала низ равшан аст ки эњтимоли бозгашти
Афѓонистон ба вазъияти дањаи 1990 амалан ѓайримумкин аст. Таъмини
амнияти Афѓонистон ва Покистон низ нуктаи муштараки баъдї дар
стратегияи ду кишвар - Эрон ва Амрико дар минтаќа аст.
Андешамандони реалист дар њавзаи сиёсати хориљї њамчун Љеймс
Беккер ва Њенри Кесинљер муътаќиданд, ки Эрон мебоист дар барномаи
эљоди амният дар Афѓонистон мушорикат дода шавад, њарчанд ин
масъала дар зиддият бо манофеи Арабистони Саудї бошад.
Эрон умедвор аст, ки бо хуруљи нерўњои амрикої ва эътилоф аз
Афѓонистон битавонад нуфузи худ дар Афѓонистонро афзоиш дињад.
Бар хилофи ѓайривоќеї будани ин фарзия дар муддати кутоњ Эрон
метавонад бо рушди зарфияти минтаќаи худ дар миёни муддати дароз
љойгоњи муносиберо дар Афѓонистон ба худ ихтисос дињад.
Дар Афѓонистон пас аз хуруљи нерўњои хориљї њам омилњои
тањдидкунанда ва њам мањдудкунанда нисбат ба амнияти миллии Эрон
вуљуд дорад, ки дар солњои охир бо афзоиши ќудрати низомии Эрон
бештар њолати мањдуд ба худ гирифта ва дар назди бештари
мутахассисон вожаи «љанг» дар тањдиди Љумњурии Исломии Эрон ба
тањдиди сиёсї таѓйири маъно пайдо кардааст ва дарвоќеъ њазинањои
њамла ба Љумњурии Исломии Эрон ѓайри ќобили пешбинї хоњад буд.
Аз тарафи дигар, дар Афѓонистон Љумњурии Исломии Эрон дорои
фурсатњое низ мебошад, ки бо дарки сањењ аз њама љанбањои
геополитикии љадиди Афѓонистон метавон ба он даст ёфт. Аз оѓози
раванди геополитикии љадиди Афѓонистон Эрон ба сурати боризе
бештар ањромњои суннатии худ барои таъсиргузорї бар барномаи давлат
– миллатсозї дар Афѓонистонро аз даст додааст. Нухбагони дањаи 90 –
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ум ки бахше аз онњо дорои равобити наздикї бо Эрон буданд, амалан
дар лоињањои мудирият миёни давлат ќарор доранд ва арсаи
тасмимгирии бештар тањти таъсири нахбагони бо гароиши амрикої
мебошанд.
Дар њавзаи иќтисодї фурсатњои зиёде пеши рўи Эрон ќарор дода
шудааст, ки ин масъала бо таваљљуњ ба мавќеияти љуѓрофии Эрон
метавонад дар миёнмуддат ба нуфузи иќтисодї ва дар баландмуддат ба
нуфузи сиёсї низ анљом шавад, ки ин масъала ба тавоноии Эрон дар
истифода аз мавќеиятњо, фурсатсозї ва озодии амал дар сањнаи
байналмилалї муртабит мебошад1.
Низои Афѓонистон дар минтаќаи љанубии Осиё низ асарњои худро
дорад; минтаќаи љануби Осиё шомили њафт кишвар: Њинд, Покистон,
Непал, Шри Ланка, Бутан, Молдива ва Бангладеш мебошад ва бо њузури
Афѓонистон дар ин маљмўаи амнияти минтаќавии ин минтаќа вусъате
дар њудуди 5/1 милион километри мураббаъ ва љамъиятї дар њудуди 1/4
милиард

нафарро

дар

худ

љой

медињад.

Ин

минтаќа

нуќтаи

пайвастшавии Ховари Миёна ва љануби шарќии Осиё мебошад ва аз ин
љињат ањамияти геополитикї дорад. Обу њавои минтаќа низ аз нуќтањои
ќуввати љанубии Осиё мањсуб мешавад. Дар айни њол ки баландтарин
ќуллањои љањон дар ин минтаќа вуљуд дорад, биёбонњои бе обу алаф ва
хушки Балуљистон, Покистон ва Регистони Њинд низ чењраи мутафовите
аз ин минтаќа мањсуб мешавад. Рўдхонаи Ганг низ яке аз рўдхонањои
пуроби љањон дар ин минтаќа ќарор дорад ва Непал низ ба яке аз
бузургтарин манобеи об дар дунё дастрасї дорад. Манобеи обие, ки аз
кўњњои Њимолой сарчашма мегирад ва 2400 км дар хоки ин кишвар аз
шарќ ба ѓарб љараён дорад, ки зарфияти тавлиди 8300 мегават барќро
дорад. Бо ин манбаъњои обї бахши бузурги минтаќа шароити зиндагї ва
кишоварзии мусоидро доро мебошад2.
1Дархур

М. Роњбурди кишварњои минтаќавї ва фароминтаќавї нисбат ба хуруљи нерўњои
Амрико аз Афѓонистон. Фаслномаи роњномаи сиёсатгузорї. – Тењрон, 1391. – С. 59-60.
2Умедї А. Минтаќагарої дар Осиё: нигоње ба созмонњои Осаон, Сорк ва Аку. Дафтари
мутолиоти сиёсї ва байналмилалї. – Тењрон, 1388. С. 171-172.
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Дар љануби Осиё яке аз муњимтарин нуктањои иштироки миёни се
кишвар: Њинд, Покистон ва Афѓонистон дар якуним дањњаи охир бањси
мубориза алайњи терроризм мебошад. Аз соли 2004 то 2008 ин се кишвар
дар миёни њашт кишваре ќарор доранд, ки бештарин мизони њамлањои
террористиро таљриба кардаанд ва нуктаи љолиб дар мавриди Њинд
мебошад, ки пас аз Ироќ дуввумин кишвар аз ин љињат мебошад1.
Њинд дуввумин кишвар аз љињати серањолигї мањсуб мешавад.
Бастани шартномаи њастаї-атомї бо Амрико дар соли 2007 равобити
сиёсии густурдае миёни Њинд ва Амрико барќарор сохтааст. Барљаста
шудани Њинд дар сиёсати хориљии Амрико дар шароити пас аз љанги
сард тањќиќ меёбад, ки хатари терроризм, хезиши Чин ва тарс аз барњам
хурдани мувозина дар Осиё Амрикоро водор месозад, то нигоњи вижае
ба Њинд ва Шибњи ќораи Њинд дошта бошад2. Њинд бо доро будани беш
аз 150 млн мусулмон, ки 13% ањолиашро ташкил медињанд, дар миёни
кишварњои исломї низ љойгоњи муњимеро доро мебошад. Сохтори
иљтимоии Њинд ба гунае аст, ки ду аќаллияти њинду ва мусулмон
натавонистаанд дар тўли солиёни дароз ба дарки муштарак нисбат ба
якдигар даст ёбанд ва дар як асри охир дар канори њам, аммо бегона аз
њам ба сар бурдаанд ва марзњои људої миёни онњо њифз ва амиќтар
шудааст. Густариши миллатчигї – натсионализми ифротии Њинд аз
дањаи 1980 ба баъд вазъияти мусулмонони Њиндро ба душворї дучор
сохтааст, њиндуњо тамоюле ба дигар пайравони мазњабњо надоранд ва
моњияти зиддиисломї ба худ гирифтаанд ва хоњони пайвастани дигар
мазњабњо

ба ойини њинду њастанд ва борњо марказњои ибодатии

мусулмононро њадафи њамлањои террористї ќарор додаанд. Аз сўи
дигар, њамсоягии Њиндустон бо Покистон ва Афѓонистон низ наќши
муњиме дар афзоиши њамлањои террористї дар Њиндустон доштааст ва
њар гоњ тавони террористон дар Афѓонистон ва Покистон афзоиш
1Маќсудї

М., Њайдарї Ш. Дигаргунии мафњуми терроризм, баррасии мавриди терроризм
дар Њинд. Фаслномаи сиёсї-иќтисодї. – Тењрон, 1388. – С.41.
2Шифої Н., Ќамбарї Б.Ф. Љойгоњи Њинд дар сиёсати хориљии Амрико пас аз љанги сард. –
Тењрон, 1388. – С. 23.
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меёбад, мизони амалиёти террористї, ки бар асоси наќшањои ормонии
бунёдгароии исломї ас,т дар Њиндустон низ афзоиш меёбад1.
Давлати Њиндустон бидуни дар назар гирифтани талаботи
аќаллияти мусулмон ва раванди мубориза алайњи терроризм дар ду
кишвар - Покистон ва Афѓонистон наметавонад проблемаи терроризмро
ба танњої њал намояд. Бо ин васф терроризм муњимтарин омили дар њам
танидагии пуйишњои амниятии Афѓонистон ва љануби Осиё мебошад.
Илова бар терроризм Покистон ва Њиндустон ду ќудрати минтаќаи
љануби Осиё дар раќобати шадид бо якдигар њастанд, ки доманаи
раќобат ва ихтилофоти сиёсиашонро дар як дањаи охир ба хоки
Афѓонистон кашонидаанд. Намунаи ошкори он дар њамлаи интињории
моњи июли соли 2008 муќобили сафорати Њиндустон дар Кобул
мушоњида гардид, ки ангушти иттињоми давлати Њиндустон ба сўи
Покистон ишора мекард. Бинобар ин вазъияти печидаи бархўрдњо миёни
Афѓонистон, Покистон ва Њиндустон дар як дањаи охир пуйишњои
амниятии ин се давлатро ба њам пайванд месозад ва Афѓонистонро
вориди муодилоти амниятии љануби Осиё месозад.
Амали дигаре, ки ба ќарор гирифтани Афѓонистон дар муодилоти
минтаќаи љануби Осиё кўмак мекунад, ангезањои иќтисодие аст, ки пас аз
эљоди назми навин дар Афѓонистон ва оѓози раванди бозсозї дар миёни
кишварњои минтаќаи љануби Осиё шакл гирифтааст. Дар ин љињат
пайвастани Афѓонистон бо СОРК (Созмони Њамкориҳои Љануби Осиё)
нуќтаи ќобили таваљљуњи пайвандњои иќтисодї дар минтаќаи љануби
Осиё мебошад. Бо вуљуди раванди кунди бозсозї дар Афѓонистон
фурсатњои фаровоне барои сармоягузорї барои кишварњои њамсоя
фароњам гардидааст ва акнун мутафовит аз давраи ќабл аз њодисаи 11уми сентябр гироиш ба сармоягузорї дар Афѓонистон афзоиш ёфтааст.
Афѓонистон дар чањордањумин Иљлосияи сарони кишварњои узви
Созмони Њамкорињои Љануби Осиё (СОРК) соли 2007 ба узвияти расмии
1Маќсудї

М., Њайдарї Ш. Дигаргунии мафњуми терроризм, баррасии мавриди терроризм
дар Њинд. Фаслномаи сиёсї-иќтисодї. – Тењрон, 1388. –С. 41.
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ин созмон шомил шуд, то теъдоди аъзои СОРК ба њашт узв афзоиш ёбад.
Њиндустон, Покистон, Бангладеш, Бутан, Непал, Шри Ланка, Молдива
ва Афѓонистон аъзои СОРК мебошанд. Идеяи аслии ташкили Созмони
Њамкорињои Љануби Осиёро ба Зиёуррањмон - Раиси љумњурии ваќтии
Бангладеш дар дањаи 1980 нисбат медињанд. Намунае, ки Зиёуррањмон
дар назар дошт, иттињоди шабењ ба иттињодияи милали љануби шарќии
Осиё буда, ки ба пайравї аз ин иттињодия дар садади наздик сохтани
кишварњои минтаќаи љанубии Осиё барои бењбудии вазъияти њаёти
осоиштаи умум дар минтаќа буд1.
Ин маврид ба назар мерасад далели вуљуди ихтилофњои шадид, ки
миёни ду узви аслии созмон, яъне Њиндустон ва Покистон оварда
шудааст, то ин ихтилофот монеи њузури онњо дар созмони њамкорињои
минтаќаи љануби Осиё набошад.
Асосномаи Созмони њамкорињои љануби Осиё дар 8-уми декабри
соли 1985 ба имзои намояндагони њафт кишвар таъсис шудааст. Бо
пайвастани Афѓонистон ба СОРК, илова бар масоили амниятї, дар
њавзањои иќтисодї ва иљтимої низ пайвандњои ин кишвар бо љануби
Осиё густариш ёфт. Ба таври куллї зербиноњои иќтисодї дар
Афѓонистон

то ќабл аз 11-уми сентябр ба далели се дањаи љанг ва

нооромї нобуд гашт. Иќтисоди Афѓонистон бар асоси домдорї ва
кишоварзї аст, ки дар як дањаи охир бо ду чолиши асосї рўбарў
шудааст; набудани зерсохтњои њамлу наќл ва мањдудиятњои љуѓрофиёии
билќувва дар кишоварзї, ки тавсеаи иќтисодии Афѓонистонро ба
мушкили рўбарў сохтааст. Ин чолишњо боис шуда, то иќтисоди
Афѓонистон дар масири нодуруст ва тањти таъсири кишти маводи
мухаддир ќарор гирад2. СОРК бистари муносибе барои њамгироии
аъзоро фароњам сохтааст ва аз Афѓонистон низ аз ин бистари муносиб
метавонад дар ростои бозсозї ва бењбуди вазъияти иќтисодї ва иљтимої
1Умедї

А. Минтаќагарої дар Осиё. Нигоње ба созмонњои ОСА ОН, СОРК ва АКУ. Дафтари
мутолиоти сиёсї ва байналмилалї. – Тењрон, 1388. – С. 133-134.
2Gerard, D.T. Strategic Re-Appraisal Of Democratic Afghanistan. Pennsylvania: Strategy Research
Project, 2005. –P. 9-10.
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истифода намояд. Муњимтарин омилњои эљоди њамгирої дар СОРК аз
инњо иборатанд:
1. Њампўшонињои фарњангї ва пайвандњои таърихї ба воситаи
мавќеияти љуѓрофиёї ва наздики кишварњои њавзаи љануби Осиё ас,т ки
амният ва адами амнияти њар як аз кишварњои ин њавза ба дигар
кишварњои минтаќа нуфуз мекунад. Бахши аксари мардуми љануби Осиё
пайравони ду мазњаб: њиндуизм ва ислом њастанд. Њудуди 400 млн
мусулмон дар минтаќаи љануби Осиё вуљуд дорад ва алоќањои фарњангї
ва иљтимоии миёни кишварњои минтаќа наќши муассире ба раванди
њамгирої хоњад дошт.
2. Тамоюл ба тавсеаи иќтисодї ва коњиши танишњои сиёсї омили
дигари заминасози њамгирої миёни аъзои СОРК мебошад. Нигоњи
иќтисодї ба СОРК, ки аз оѓози таъсиси он мадди назари аъзои СОРК
будааст, яке аз фурсатњои хоси СОРК мебошад, ки барои Афѓонистон, ки
ниёзи мубрам ба њамкорињои иќтисодї барои бозсозии кишвар дорад,
ангезаи дучандон пайвастан ба СОРК мањсуб мешавад. Муњимтарин
амалкарди

СОРК

дар

њавзаи иќтисодї

интиќоди

тавофуќномаи

иттињодияњои иќтисодии љанубї дар Иљлосияи сарон соли 2007
њамзамон бо узвияти Афѓонистон мебошад, ки тибќи он муќаррар шуд,
то њамгироии иќтисодї такомул ёбад. Њарчанд дар амал марњилаи аввал
тањќиќ ёфтааст ва дастёбї ба иттињодияи иќтисодї дар муддати кўтоњ
хушбинона аст, аммо нигоњи аъзои СОРК ба њамкорињои иќтисодї бар
асоси ниёзи минтаќа тарроњї шуда ва бо такя бар омилњои њамдигарї
дар садади убур аз мањдудиятњо ва даст ёфтан ба њадафњои созмон
мебошад.
3. Зарфияти минтаќа барои њамгирої низ омили муассире барои
оянда њамкорињои минтаќавї дар љануби Осиё мебошад. Њашт кишвари
узви СОРК дар минтаќаи густурда ва бо навъи обу њаво ќарор доранд ва
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ин минтаќа потенсиалњои тавсеаи иќтисодї ва њамгироии минтаќавиро
дар ќолаби љуѓрофиё ва нерўи инсонї низ доро мебошад1.
4. Албатта монанди њар минтаќаи дигар монеањое низ бар сари роњи
њамгирої дар љануби Осиё вуљуд дорад. Ихтилофоти арзї ва марзї
миёни кишварњои минтаќа, ки аксар ихтилофоти марзї бо Њинд
мебошад. Ѓайр аз Молдив ва Афѓонистон, ки бо Њинд ихтилофи марзї
надоранд, дигар кишварњои минтаќаи дигар ихтилофоти марзї бо Њинд
мебошанд. Наќши ќудратњои дахолаткунандаи беруни минтаќавї,
сохтори

номутавозини

ќудрат

дар

минтаќа,

бесуботии

дохилии

кишварњои минтаќа ва чолишњои иќтисодии аъзо аз муњимтарин
монеањои њамгирої дар љануби Осиё њисобида мешаванд2.
5. Дар баррасии љануби Осиё ба унвони маљмўаи амниятии
минтаќавї омилњо ва монеањои њамгирої дар минтаќа фарояндњое
њастанд, ки ончунон бо њам печидаанд, ки наметавон мушкилоти
амниятии њар як аз воњидњоро људо аз дигаре баррасї кард. Маљмўаи
амниятии љануби Осиё, маљмуаи амниятии минтаќавии стандартї аст, ки
бо мењварияти (марказияти) ду ќудрати минтаќавї Њиндустон ва
Покистон шакл гирифтааст ва аз лињози сохти иљтимої ё намунаи
дўстиву душмании минтаќаи љанубии Осиёро метавон ба унвони як
суратбандии низоъомез дар назар гирифт, аз ин љињат ки аслитарин
унсури сиёсати амниятї дар як маљмўаи амниятии минтаќавии стандарти
равобити ќудратњои минтаќаи даруни минтаќа аст3. Бинобар ин
равобити раќобатомези Њинд ва Покистон бар минтаќа соя афкандааст
ва дар Созмони Њамкорињои Минтаќаи Љануби Осиё низ ин раќобат
њамчунон идома дорад. Мутобиќи ин пажўњиш њузури Афѓонистон дар
маљмўаи амниятии минтаќаи љануби Осиё тањти таъсири чанд омили
асосї ќарор дорад, ки ба шарњи зерин аст:

1Умедї

А. Минтаќагарої дар Осиё. Нигоње ба созмонњои ОСА ОН, СОРК ва АКУ. Дафтари
мутолиоти сиёсї ва байналмилалї. – Тењрон, 1388. – С. 168-172.
2Њамон љо. – С. 172-177.
3Бузон Б., Ваер А. Манотиќ ва ќудратњо / Тарљумаи Р. Ќањрамонпур. Пажўњишкадаи
мутолиоти роњбурдї. – Тењрон, 1388. – С. 66.
134

Аввал, Афѓонистон пас аз њодисаи 11-уми сентябр ва таѓйири
вазъият ниёзи мубрам ба њамкорї дар сатњи минтаќавї ва љањонї дорад,
то дар љињатњои мухталифи иќтисодї, сиёсї, иљтимої ва фарњангї ба
бозсозии бунёдї дар кишвар рў оварад. Аз сўи дигар, кишварњои
минтаќа низ аз вазъияти љадиди Афѓонистон метавонанд њади аксари
истифодаро бурда ва дар бозсозии Афѓонистон сањми боризе дошта
бошанд.
Дуввум, њузури Амрико дар Афѓонистон наќши таѓйирдињандаи
дахолаткунандаро дар гароиши Афѓонистон ба самти минтаќаи љануби
Осиё доштааст. Равобити матлуби Амрико бо се кишвар: Афѓонистон,
Њиндустон ва Покистон ва хусумати мутаќобили Амрико ва Љумњурии
Исломии Эрон дар ќарор гирифтани Афѓонистон дар пуйишњои
амниятии минтаќаи љануби Осиё таъсири мустаќим доштааст.
Саввум, дар таќсимбандии як дањаи охир Афѓонистон ба ду давраи
панљсола раванди њамкорињои минтаќаи дар давраи дуввум шакл
гирифтааст ва Афѓонистон талош дорад то аз фурсатњое, ки дар
минтаќаи љануби Осиё барояш фароњам шуда нињояти истифодаро
бибарад. Зимни ин ки њадафи терроризм, ки тањдиди њамагонї дар
минтаќаи љануби Осиё аст, пуйишњои амниятии кишварњои минтаќаро
тањти таъсир ќарор додааст. Ва Афѓонистон ба ќарор гирифтан дар
маљмааи амниятии минтаќаи љануби Осиё метавонад умедвор бошад, ки
дар муќобала бо терроризм дар минтаќа танњо нест.
Чањорум, бо пайвастани Афѓонистон бо Созмони Њамкорињои
Минтаќаи Љануби Осиё дар соли 2007 амалан Афѓонистон, чи аз њайси
амниятї кардан ва чи аз њайси ѓайриамниятї кардан, вориди маљмааи
амниятии минтаќаи љануби Осиё гардидааст. Терроризм мењвари
пуйишњои амниятии минтаќаи љануби Осиё аст ва метавонад омили
вањдати бахши пуйишњои амниятї дар минтаќа бошад.
Бинобар ин аз вазъияте ки акнун Афѓонистон дар он ќарор дорад
ва

бо

таамулоти

минтаќавї,

ки
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ин

кишвар

дорад,

наметавон

Афѓонистонро берун аз маљмааи амниятии минтаќаи љануби Осиё дар
назар гирифт.
Аммо ногуфта набояд гузашт, ки Њинд дар робита бо хуруљи
нерўњои Амрико аз Афѓонистон дидгоњи мутафовит бо Эрон ва
Покистон дорад. Њинд аз ояндаи Афѓонистон бидуни њузури низомии
мустаќими Амрико нигарон аст ва аз тарафи дигар, аз рўи кор омадани
муљаддади

исломгароёни

ифротї,

ки

тањдидкунандаи

мустаќими

амниятии ин кишвар дар минтаќаи Кашмир мебошанд, низ нигарон
кардааст.
Таљрибаи соли 2008 Бомбей њушдорї барои Њинд буд, ки дар
сурати фароѓати исломгароён аз љанг дар Покистон ва Афѓонистон
њадафи баъдии Њинд аст, ки ба аќидаи толибон њукумати кофир ва
бутпараст ба минтаќањои мусулмоннишини Кашмир таљовуз намудааст1.
Њинд дар стратегияи амнияти миллии худ ба дурустї ин масъаларо дарк
намуда, ки решаи бисёре аз амалиётњои террористї дар давлати
Покистон нест ва умдатан толибони шохаи покистонї ки мухолифи
давлати Покистон низ мебошад, дар пайи аз байн бурдани њокимияти
Њинд дар Кашмир аст. Он чи ки аз тањаввулоти пеши рў ќобили дарк аст,
ин аст ки Њинд ќодир ба таъмини амнияти пойдор дар Кашмир нахоњад
буд ва адами њузури мустаќими Амрико дар минтаќа амалан шароитеро
падид хоњад овард, ки Њинд дар ояндаи баландмуддат аз бозандагони он
мањсуб мешавад.
Аммо идомаи бањс дар минтаќаи шимоли Афѓонистон маљмўи
кишварњои
тањаввулоти

Шўравии

собиќ

аз

Афѓонистон

таъсирпазиртарин

кишвар

бозигарони

мањсуб
аз

низоъ

муассир

мешаванд.
дар

дар

арсаи

Тољикистон

Афѓонистон

аст

ва

Туркманистон амалан зарфияти таъсиргузориро надошта ва Ўзбекистон
низ бо таваљљуњ ба низоми сиёсии тоталитарии он амнияти дохилиаш

1Magnier,

resource].
20110624.

M. Pakistan, India assess U.S. withdrawal plans // Los Angeles Times [Electronic
URL:
http://articles.latimes.com/2011/jun/24/world/la-fg-afghanistan-neighbors136

дар улувият ќарор дорад ва низои Афѓонистон то он љо муњим мебошад,
ки ба афзоиши ин амният кўмак намояд.
Россия ба унвони муњимтарин бозигари гурўњи кишварњои
Иттињоди Давлатњои Мустаќил (ИДМ) низ дар садад аст, ки исломгарої
ба суннати сиёсии роиљ дар минтаќаи Осиёи Марказї табдил нагардад.
Дар назари ин кишвар Афѓонистон ба унвони манбаи тиљорати сиёњ, аз
љумла маводи мухаддир, аслиња ва хушунат ва њамчунин содиркунандаи
исломгароии ифротї аст. Таљрибаи таърихї дар робита бо гурўњњои
исломгаро низ собиткунандаи чунин матлабе аст. Љабњаи њаракати
исломии Ўзбекистон бар сурати мустаќим дар дањаи 90 ба василаи
толибон омўзиш медид ва њимояти толибон аз ин гурўњи исломгарои
тундрав низ то кунун идома пайдо кардааст. Њизби нањзати исломии
Тољикистон низ дар даврони љанги дохилї аз минтаќањои шимоли
шарќии Афѓонистон ба унвони пойгоњ ва манбаи молии гурўњњои
мусаллањи худ истифода мекард ва дар сурати пайдоиши даргирињои
эњтимолии оянда низ ба далели адами назорати муассири давлати
Афѓонистон бар манотиќи шимоли шарќии ин навъи иртиботот ба
суръат шакл гирифта ва минтаќаро тањти таъсир ќарор хоњад дод.
Хулоса, хуруљи Амрико аз Афѓонистон як лањзаи таърихї њамчун
хуруљи нерўњои шШўравї аз Афѓонистон дар соли 1989 мебошад.
Тасмими Амрико мабнї бар хуруљ аз Афѓонистон дар шароите
гирифта шуда, ки давлат ва љомеаи Амрико дорои мушкилоти молии
умдае њастанд ва давлати Амрико низ ба њадафњои худ дар Афѓонистон
нарасидааст. Њадафњое њамчун аз байн бурдани толибон ва Алќоида ва
њамчунин мањор ва аз байн бурдани кишти маводи мухаддир дар
Афѓонистон. Аз тарафи дигар, Афѓонистон низ дар марњилаи субот
ќарор надорад ва бо низоъњо ва мушкилињои зиёде рўбарў аст. Заъфи
фарњангї ва набуди њамсонии аќидањои мардум бо арзишњои демократї,
фаъолияти толибон, давлати нокоромад ва адами иљрои пурра фароянди
давлат-миллатсозиро метавон аз ин даста проблемањо баршумурд.
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Хуруљи нерўњои Амрико аз Афѓонистон ба маънии бозгашти
вазъияти Афѓонистон ба шароити солњои 90 нест. Шикасти Иёлоти
Муттањида барои њазфи толибон аз сањнаи сиёсии Афѓонистонро
метавон дар талоши Амрико барои музокира бо гурўњњои миёнарави
толибон мушоњида намуд, руйкарде ки дар зиддияти ошкор бо нафъи
Чин ва Россия мебошад ва ин рўйкарди давлати Амрико барои њифзи
субот дар Афѓонистон ба амри зарурї табдил шуда ва реша дар ѓалабаи
нигоњи

англисї

дар

набуди

натиљаи

мушаххас

аз

рањёфти

навмуњофизаткоронаи Амрико ба мавзўи амният дар Афѓонистон аст.
Андешаи умда ва муњимми кишварњои минтаќа дар мавриди
Афѓонистон дар робита ба хуруљи нерўњои Амрико бозгашти вазъияти
ноамнї ва њараљу мараљ ва беќудрати оѓоз аз ин тањаввулот мебошад, ки
дар стратегияи онњо инъикос ёфтааст. Дар робита бо таъсири
таѓйирдињандаи мустаќил хуруљи нерўњо бар стратегияи кишварњои
минтаќа ба унвони таѓйирдиҳандаи вобаста метавон ба се омили
интихобан гирифташудаи асосии стратегияи ин кишварњо ишора кард:
1. Бархе кишварњо аз беќудратї ва ноамнї, ки эњтимолан дар
Афѓонистон ба вуљуд меояд, дар њарос њастанд.
2. Вуљуди бархе иртибототи исломии байни гурўњњои исломии
ифротї дар минтаќа ва дар Афѓонистон, ки дар сурати таќвияти толибон
дар Афѓонистон сабаби хезиши дубораи ин гурўњњо дар кишварњои
минтаќа мешавад.
3. Табдил шудани Афѓонистон ба конуни ноамнї дар минтаќа
метавонад амнияти кишварњоро мавриди хатар ќарор дињад. Аз тарафи
дигар бархе аз кишварњо, монанди Эрон ва Чин бо њузури њади аксари
Амрико дар Афѓонистон мухолиф мебошанд, вале бо хуруљи онњо ки ба
зуњури факторњои мазкур анљом мешавад, низ мухолифанд. Аз тарафи
дигар, кишварњои Њинд ва Чин вазъияти мављудро дар љињати пешбурди
манфиатњои миллии худ матлуб донистаанд ва ин дар њолест ки ин
вазъият барои Россия ва Эрон тањдид мањсуб мегардад.
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Гурўњи дигаре ки дар робита бо тањаввулоти ношї аз хуруљи
нерўњои

манфиатдор

мебошанд,

кишварњои

шарик

дар

љанги

Афѓонистон њастанд, ки аз хуруљи нерўњои эътилофи байналхалќї
истиќбол намудаанд.
Бинобар ин дар маљмўъ метавон гуфт, ки хуруљи нерўњои эътилоф
аз Афѓонистон натиљањои дупањлу хоњад дошт. Ба ин маъно, ки
метавонад њам мусбат ва њам манфї бошад ва дар нињоят, бо стратегияи
муносиби кишварњо метавонад муассир воќеъ гардад.

§3. Раванд ва мушкилоти сулњофарї дар њаёти сиёсии Љумњурии
Исломии Афѓонистон
Беш аз се дањсола мешавад, ки мардуми Афѓонистон барои даст
ёфтан ба як зиндагии мусоламатомез ва бархурдор шудан аз як фазои
амну осоишта дасту панља нарм мекунанд. Афѓонистон ва љомеаи љањонї
бо тамоми талошњое, ки анљом додаанд, ќодир ба таъмини сулњ ва
амният дар кишвар нашудаанд ва монеаи аслї, ки фаророњи таъмини
сулњ дар Афѓонистон ќарор дорад, чист? Ин саволе аст ки дар зењни њар
фарди ин кишвар наќш бастааст ва мардуми Афѓонистон барои таскини
дилашон бесаброна аз дунболи посухи он мегарданд.
Баъд

аз

шикасти

толибон

ва

сарозер

шудани

ќуввањои

байналмилалї бо роњбарии Иёлоти Муттањидаи Амрико ва ба хусус
баъд аз љаласаи Бонн интизор бурда мешуд, ки Афѓонистон аз як љомеаи
сулњомез бархурдор хоњад шуд ва ё њадди аќал дигар шоњиди љангу
террор ва вањшат нахоњад буд. Вале дере нагузашт, ки ин пиндор ва
орзуву ормони онњо љомаи амал напўшид ва мардуми Афѓонистон
њамчунон дар интизори сулњ боќї монданд ва давлат дар ростои
таъмини сулњ ноком гардид.
Иёлоти

Муттањидаи

Амрико

бузургтарин

њомии

њукумати

Афѓонистон, њамзамон бо хуруљи низомињо хориљ аз пойгоњњои низомии
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Афѓонистон фишори зиёде ба њукумати ваќтї барои тасвиби паймони
дуљонибае, ки њузури низомиёни Амрикоро то соли 2024 ифода мекунад,
ворид овард1. Бесуботињо дар солњои охир њосили бархурди дугонаи
Амрико бо терроризм барои фишор бар нињодњои ќудрат бо њадафи
пайгирии сиёсатњои стратегї дар баробари ќудратњои минтаќавї аст.
Дар солњои гузашта њар як аз бозигарони хориљї бо вуљуди ањду
шартнома ба мубориза бо терроризм ва бунёдгарої њадафњои пинњонии
таъсиргузор бар амният ва суботи Афѓонистонро дунбол кардаанд, ки
сабаби барњам задани баробарии ќудрат ба нафъи худ аст. Пешбурди
тарњи оштї ва мусолиња бо шўришиён бидуни муњосибаи наќша
созандаи њар як аз гурўњњои муориз ва њомиёни минтаќавии онњо мањкум
ба шикаст аст. Дарки иштибоњи нерўњои бегона аз тањаввулоти печидаи
ќавмї, мазњабї ва сохтори номуносибу номувофиќи љомеа ва њукумат,
иттињод ва якпорчагии дохилиро вайрону хароб ва танњо шикофњо дар
љомеа ва сохтори ќудратро шиддатнок мекунад. Имтиёзоти сиёсї ва
иљтимої додан ба аксарияти паштуни љомеа бидуни таваљљуњ ба
мавќеияти иљтимої ва талош барои кашиши онњо аз сўи давлатњои
њоким ба рўёрўи онњо бо нињодњои љомеаи маданї анљомидааст. Иќтисод
вобаста ба кўмакњои байналмилалї ва нотавонии давлат дар таъмини
ниёзњои иќтисодии мардум ба коњиши ќонуниятии њукумат анљомида ва
мутаоќибан арсаро барои нуфузи гурўњњои шабењи низомї дар сарораси
Афѓонистон ва густариши фаъолиятњои ѓайриќонунї муњайё кардааст.
Хусумат ва тафриќа миёни роњбарони аршади шўришиён, вањдат ва
якпорчагии онњо дар пайкор бо давлатро коњиш дода ва аз тарафи дигар,
дастёбї ба мусолиња бо ду љабњаи шўришиёнро ѓайримумкин мекунад.
Бо таваљљуњ ба вуќўи чунин тањаввулоти асосї дар солњои охир, савол ин
аст, ки чї омилњое пойдории сулњу суботро дар Афѓонистон душвор
сохтаанд?

1Agarwal,

Rajeev. Afghanistan: Implications of The Bilateral Security Agreement // Research
Fellow, Institute for Defense Studies and Analyses (IDSA). – New Delhi. – 2014. –P.13.
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Назарияи реалистии мавзўъ. Дар реализм баробарии ќудрат асли
асосї дар робитањои байналмилалї аст. Морганто мувозинати ќудратро
як мавќеият ва сиёсат медонад. Аз назари вай сиёсат, баробарї ва
мувозинат

барои

њифзи

њокимияти

давлатњо

дар

моњияти

касратгароёнаи низоми байналмилалї зарурї аст.
Морганто мувозинати ќудрати минтаќавиро методи аслии реализм,
ки вобаста ба сиёсати њифзи вазъи мављуд аст, медонад. Дар сиёсати
байналмилалї кишварњо ба дунболи њифзи вазъи мављуд ё таѓйир дар
сохтор ва намунањои рафтории он њастанд1. Мувозинати ќудрати
минтаќавї дар методи аслии Морганто вобаста ба вазъияти хос,
вазъияти билфеъли корњо, тавзеи (таќсими) таќрибан баробари ќудрат ва
њар навъ тавзеи ќудрат байни бозигарон мањсуб мешавад. Ин шароити
њоким ба маънои намуна аз равобити байни кишварњо аст, ки дар он њељ
як аз бозигарон ба андозаи кофї ќудрати назорати рафтори дигаронро
ба танњої надорад2.
Дар реализм њар гуна талош барои касби бартарии минтаќавї ё
байналмилалї вокуниши дигар бозигаронро ба дунбол дорад. Таљрибаи
амниятї ва роњбурдии кишварњо яке аз омилњои аслї барои убур аз
тавозуни минтаќавї мањсуб мешавад. Кишварњое, ки дар геополитика
тањти тањдид ќарор доранд, хоњони таѓйири мувозинати минтаќавї аз
тариќи ќудратсозї њастанд. Дар методи реализм хатарњои амниятї
инъикосе аз талоши бархе кишварњо барои дастёбї ба шароити бартари
минтаќавї аст. Мувозинати минтаќавї дар реализми классикї бар асоси
муодилаи ќудрат шакл мегирад. Ба иборати дигар, бозигарон ба дунболи
назорати ангезањо ва њадафњои дигар кишварњо бар асоси ќудрат
њастанд. Бар пояи чунин нигарише кишварњо бо афзоиши ќудрат,
манфиатњои миллї ва тавозуни минтаќавї нисбат ба раќибњоро пайгирї
мекунанд. Низоми мувозинати ќудрати минтаќавї бар асоси баробарии
ќудрат ва кунишгарї бозигароне, ки дар садади дастёбї ба ќудрати
1Морганто

Њ. Сиёсати миёни миллатњо / Тарљумаи Њумайро Маширзода. – Тењрон, 1374. –С.
287.
2Маширзода Њ. Тањаввул дар назариёти равобити байналмилалї. – Тењрон, 1384. –С.101.
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мозод ё љойгоњи бартар дар муњити минтаќавї њастанд, шакл мегирад.
Дар ин миён кишварњои пайгири намунањои тазоди мустаќим дер ё зуд
дар шароити муќобила ќарор мегиранд, магар ин ки бо тањдиди
муштараке рўбарў шаванд ва ё ба тавлиди ќудрат барои эљоди тавозун
бипардозанд. Аз ин рў кишварњои бартариљў бо чунин хатарњое рўбарў
њастанд1.
Мактаби реализм мувозинати ќудрат ва рафтори тавозунбахшро
хусусияти њатмї ва иљтинобнопазири байни сиёсати байналмилалї
медонад, ки сабаби сиёсатњои тањољумии билќувва аст. Созу корњои баќо
ва эътилофи давлатњо муќобила бо тамаркуз ва анбошти ќудратро
зарурї ва мувозинати ќудратро ба унвони як пуйиши бунёдини сиёсати
байналмилалї матрањ мекунад, ки њамзамон бозтавлиди иљтимоии
давлатњо ва афзоиши баќои воњидњоро муяссар сохтааст2. Морганто
чањор равиши усулиро барои иљрои мувозинати ќудрат матрањ мекунад:
1. Шаклгирии як давлати мутахосим (душманона), ки њадафи
заифсозї ва таљзияи (љузи) он аст.
2. Равише барои таѓйир, њифз ё таљдиди баробар аз тариќи
ѓаромати (зиддияти) сарзаминї.
3. Равиши сиёсї барои њифз, таѓйир ё таљдиди баробари аз тариќи
халъи (љамъкунии) силоњ.
4. Шаклгирии иттињод, ки муњимтарин љилваи мувозинати ќудрат
аст. Иттињодњо кишварњоро ба сўи таѓйир, њифз ва таљдиди баробарї
мекашад3.
Баробарии

ќудрат

бењтарин

равиш

барои

назорати

ќонунвайронкунињо аз тариќи убур ё мубориза бо њуљуми билќувва бо
боло бурдани тавони низомии дохилї ё ташкили иттињод аст.
Миршеймер бо якљоягии ин гузоришњо ба ин натиља мерасад, ки
1Roskin,

M.G., Berry, N. The New World of International Relations // New Jersey: Prentice Hall. –
1999. – P.139.
2Морганто Њ. Сиёсати миёни миллатњо / Тарљумаи Њумайро Маширзода. – Тењрон, 1374. –С.
287.
3Morgenthau, Hans J. Politics Among Nations: The Struggle for Powerand Peace // New York:
Alfred A. Knopf, Inc. – 1985. – P.201.
142

давлатњо бо њади аксарсозии ќудрати нисбї барои таъмини баќо дар
системаи анархия ба њадафи олии ќудрати њажмун даст меёбанд.
Њарчанд њама давлатњо наметавонанд ба таври њамзамон ќудрати
нисбии худро афзоиш дињанд. Низоми байналмилалии мављуд майдоне
аз раќобатњои амниятии берањм бо моњияти анархистї аст1.
Дар методи реализми тањољумї сиёсати байналмилалї ба шакли
таѓйирнопазире њамроњ бо ситез дар миёни давлатњои манфиатдор
(соњибнафъ) барои ќудрат ва љойгоњ дар шароити анархистї аст. Дар
чунин шароите давлатњо њамеша эњсоси ноамнї нисбат ба дигар
кишварњо доранд ва аз ин рў истифода аз нерўи низомї барои
тарсондани давлатњои дигар ва њифзи манфиатњо њадафи аслии сиёсати
хориљии тањољумии онњоро ташкил медињад2.
Љомеаи Афѓонистон ба далели гуногуннавъї ва фарќиятњои ќавмї
ва заифии иќтидори њукумати марказї дар мавќеияти шабењи вазъияти
њараљу мараљ (бесарусомонї) –и толибона мавриди назари реалистњо ба
сар мебарад. Табйиз (дискриминатсия) ва тафовутњои ќавмии њоким бар
њукумат љомеаи суннатї ва ќабилавии Афѓонистонро ба барандохтани
њукумат

ва

иќтидори

марказї

ташвиќ

мекунад.

Беадолатї

ва

нобаробарињои мављуд роњбарони аксарияти мањрумро ба иљрои
ќонунњои шариат барои тамоми мардуми Афѓонистон ба сурати
баробарї нишон медињад. Бунёдгароёни исломї тарвиљи идеологияи
радикалиро дар миёни љомеа ба унвони абзорї бо њадафи заифсозии
иќтидори марказї ва нињодњои навтаъсиси он мавриди истифода ќарор
медињанд.
Омилњои хориљии мушкилоти сулњофарї дар Афѓонистон
Бозии дугонаи Амрико дар барќарории сулњ
Тарњи барќарории сулњ дар Афѓонистон дар нахустин солњои
барпосозии демократия ва бо њимояти Амрико оѓоз шуд. Пуштибонии
1Mearsheimer,

John J. Guns Won't Win The Afghan War // The NewYork Times, – 2011. –
November 4. – P.146.
2Dougherty, James, Pfaltzqraff, Robert. Contending Theories ofInternational Relations // Addison
Wesley Publishing Company. – 1996. – P. 138.
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Иёлоти Муттањидаи Амрико аз истиќрори сулњ бидуни њељ наќшу
љойгоње барои роњбарони аксарияти паштун мухолиф дар њукумати
љадид буд. Дар конфронси шањри Бонни Олмон намояндагони толибон
дар тарроњии наќшаи роњ ба маќсади бозсозї ва ташкили њукумати
љадид њељ наќше надоштанд. Дар солњои ибтидоии ташкили давлати
љадид њадафи Иёлоти Муттањидаи Амрико ва Њукумати Афѓонистон
идѓоми (интегратсияи) шўришиёни толибон дар дохили њукумат бидуни
њељ гуна шартњову таклифотњо аз сўи онњо буд. Дарвоќеъ, тарс аз
ќудратёбии муљаддади шўришиён ва нотавонї дар таъмини амният ва
њифзи вазъи мављуд барои Афѓонистон, пешнињоди авфи умумии њамаи
шўришиён ба ѓайр аз ашхоси љинояткор даруни љунбиш бо њадафи халъи
силоњи онњо сурат гирифт. Набудани якљошавии љангсолорони паштун
дар нињодњои давлат дар даврони субот ва оромиши нисбї ба иттињод ва
якпорчагии онњо барои муќобила бо нерўњои байналмилалї ва
Њукумати Афѓонистон кўмак кард ва доманаи ноамнї батадриљ
густариш ёфт. Дар ин солњо мушкилоти Амрико нисбат ба толибон
нишон аз нотавонї дар њифзи вазъи мављуд ва заифсозии ќонуни давлати
Афѓонистон барои идораи кишвар дар оянда буд1.
Ин тањаввул ангезаи шўришиён барои расидан ба њадафњои
љунбиш, ба мисли фурўпошї ва аз байн бурдани нињодњои маданї, људої
ва шикофи нерўњои амниятии афѓон аз њукумат ва барпо кардани
нињодњои шаръї барои афзоиши њузур дар саросари Афѓонистонро
афзоиш дод. Пайгирии сиёсати саркўби мусаллањона бо њадафи њифз ва
афзалияти манфиатњои Амрико дар Афѓонистон ва бетаваљљуњї ба
пайомадњои ногувори љанги дарозмуддат барои нерўњои байналмилалї
буд. Љанбаи саркўбии ин стратегияи дугона бо гузашти замон дар
муќобили шўришиён бархурдорї аз пойгоњи васеъ дар љомеаи ќавмїќабилавии Афѓонистон корношоям шуд ва боиси густариши доманаи
љанг ва таѓйири шакли мубориза бо сарбозони хориљї гардид. Пайомади
1Sharma,

P. The Prospects for Reconciliation in Afghanistan // South Asian Journal. – 2012. – P.

35.
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нотавонии

нерўњои

низомии

эътилоф

дар

муќобили

густариши

њаракатњои шўришиён дар љануб ба таќвияти мавзеъњои шўришиён ва
афзоиши талафоти сарбозони хориљї ва дар нињоят, тарроњии
стратегияи љадид аз сўи Иёлоти Муттањидаи Амрико барои пуштибонї
аз сарбозони хориљї раднопазир шуд. Густариши њамлањои шўришиён
ба пойгоњњо ва нерўњои эътилофи байналмилалї генерал Стенли Мак
Кристол, фармондењи амрикоии нерўњои ОЙСИФ-ро бар он дошт, то
нисбат ба рушди пешравињои толибон дар саросари Афѓонистон бо
вуљуди иќдомоти зиддитеррористии нерўњои байналмилалї ибрози
нигаронї кунад. Њимояти Кохи Сафед аз наќшаи Мак Кристол барои
афзоиши низомиёни Амрико боиси фиристодани 33 000 сарбози захираи
амрикої бо њадафи муќобила бо шўриши толибон, таъмини амнияти
шањрњои бузург, таќвияти зарфияти њукумат ва нерўњои амниятии афѓон
ва заминасозї барои интиќоли масъулияти таъмини амният ба афѓонњо
дар оянда гардид. Стратегияи љадид бидуни њељ гуна дарки сањењ нисбат
ба решањои ноамнї ва бесуботї танњо ба фиристодани низомиёни
бештар барои саркўбии шўришиён

кўмак кард, ки њадафи таѓйири

мувозинати ќудрат ба нафъи њукумат ва саркўбии шўришиёни мавриди
њимояти Покистон дар минтаќањои љанубро дунбол мекард. Амвољи
густурдаи саркўбии шадиди шўришиёни паштун дар љануби Афѓонистон
дар чорчўби стратегияи афзоиши нерў бо пуштибонии сарбозони навини
Амрико

хушбинї

нисбат

ба

нобудии

пурраи

терроризм

дар

Афѓонистонро дучандон кард. Пайомади стратегияи љадид заифсозии
нисбии шолудаи љунбиш ва маљбурии рањбарони аршади толибон барои
тамос бо Амрико бо њадафи гурез аз нобудии пурраи љунбиш буд1.
Комёбии Амрико дар заиф сохтани шўришиён ва тамоси
мустаќими онњо бо Амрико баробарии ќудратро ба зарари Покистон, ки
бузургтарин њомии молї ва низомии шўришиёни афѓон аст, таѓйир дод.
Аз тарафе пазируфтани таќозои њукумати Њамид Карзай аз сўи Амрико
1Decoster,

Jamielynn. Negotiating The Great Game: Ending The U.SIntervention inAfghanistan //
The Fletcher Forum of World Affairs. – 2014. – P.76.
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мабнї бар ќатъи њимояти артиши Покистон аз шабакањои террористї
вобаста ба таљдиди ќуввањо ва таъмини нерўњои љадид барои толибон
кўмак кард. Њадафи стратегияи Амрико дар ин замон оѓози фароянди
хуруљи нерўњои байналмилалї дар сояи амнияти нисбии мављуд ва
набудани тањрики Покистон ба маќсади њифзи субот ва итминон аз
пойдории заруриёти пуштибонї бидуни таваљљуњ ба манфиатњои миллии
Афѓонистон буд. Ин рўйкарди Амрико нисбат ба Покистон пас аз марги
Усома

бен Ладен зарурати мушкилпазирї барои љилавгирї аз

буњронитар шудани вазъи амниятї дар солњои хуруљи нерўњои
эътилофро бидуни таваљљуњ ба барќарории суботи дарозмуддат дар
Афѓонистон дунбол мекард. Иљрои густурдаи стратегияи љадид дар
љануби Афѓонистон

ва суботи кўтоњмуддати њосили он бо заъфњои

бузург мањдудияти дастрасї ба нерўњои низомии кофї барои тамоми
минтаќањо ва ноњамоњангї дар иљрои амалиёт миёни нерўњои эътилоф
танњо боиси љобаљои њаракати террористњо шуд ва конуни фаъолияти
онњоро аз вилоятњои љанубии Ќандањор ва Њилманд ба вилоятњои
шарќии Пиктиё, Пиктико ва Хуст кашонд, ки амнияти нисбии
минтаќањои наздик ба пойтахтро шикананда кард. Иљрои стратегияи
саркўби шўришиён дар љануб талафоти љонии зиёде ба љомеаи
Афѓонистон ва нерўњои бегона дар рафъи хушунати Амрико бо
паштунњои љануб ба бор овард. Аз ин рў барои эљоди шикоф ва шикасти
тарњи оштии миллї бо хатти сурхи зиёдахоњонаи итминон аз
таъсирнопазирї ва људоии комил аз Алќоида ва такрори тасвиби
тавофуќии амниятии дуљониба бо њукумати Афѓонистон барои идомаи
њузури низомї пас аз соли 2014 таъкид гардид1.
Дарвоќеъ, аввалин муомилаи Амрико ва толибон бидуни њељ
чашмандози мусбате барои барќарории сулњ дар Афѓонистон поён ёфт.
Озодии 5 гаравгони калидии толибон дар баробари гаравгони амрикої
таъсири зиёде бар таќвияти мавзеъњои шўришиён дар оянда, ќонунї ва
1Decoster,

Jamielynn. Negotiating The Great Game: Ending The U.S. Intervention in Afghanistan
// The Fletcher Forum of World Affairs. – 2014. –P.86.
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бартарии толибон ба иллати таслими Амрико дар баробари таќозои
онњо, талош барои дастёбї ба њадафњои асосї ва нодида гирифтани
хатти сурхи Амрико хоњад дошт. Адами уњдадории (ањдномаи) Ќатар ба
њабси дарозмуддати ин аъзои калидї ва воридшавї ба Афѓонистон
барои пайвастан ба шохањои рањбарї, мувозинати ќудрати гурўњњои
мухолифи њукуматро ба нафъи шабакаи њаќќонии вобаста ба артиши
Покистон, ки дар дастгирї ва озодии ин гаравгони амрикої дар шарќи
Афѓонистон наќши аслиро бозї кард, таѓйир хоњад дод. Собиќаи
пайванди амиќи ин роњбарони аршад бо роњбари Ал-ќоида, њамкории
бештар ба шабакаи њаќќонї ба маќсади пешбурди сиёсатњои Покистон
дар баробари Амрико ва Њиндустон, кишварњои соњибнуфуз дар
Афѓонистонро дар пай хоњад дошт1.
Поёни маъмурияти нерўњои хориљї ва коњишфизояндаи нерўњои
низомии

майдони

амал

барои

њаракати

террористњо,

парвози

њавопаймоњои љосусї бо њадафњои шиносої ва назорат ба марказњои
низомї ва њамла ба аъзои Ал-ќоида аз пойгоњњои низомии Афѓонистон
ба пуштибонии бештар аз шўришиён вобаста барои њамла ба низомиёни
хориљї дар Афѓонистон анљомид, ки њосили хусумат ва љанги пинњони
Амрико ва Покистон дар минтаќа аст. Тирагии робитањои Амрико ва
Покистон пас аз кушта шудани Усома бен Ладен ва идома ёфтани
њамлањои њавоии таљовузкорона ба минтаќањои шимолии Покистон,
арсаи набарди талофиљуёна алайњи низомиёни хориљї бо њамлањои
маргталабона ба корвони сарбозони Амрико дар вилояти Хуст, њамла ба
корвони сарбозони НАТО, сафорати Амрико дар Кобул ва ситоди
фармондењии НАТО дар соли 2011 тавассути шабакаи њаќќонї љилвае аз
љанги мустаќими ду ќудрати минтаќавї ва фароминтаќавї дар
Афѓонистон аст. Њимояти Покистон аз толибон ва ављ гирифтани рўё
рўи мустаќими Покистон ва Амрико дар Афѓонистон бо њадафи њифзи
манфиатњои дарозмуддат бар музокироти сулњи шабањи низомиёни
1Lake,

Eli, Dozier, Kimberly (2014)," 4 of Taliban 5 Will Likely Fight Again",U.S. Spies Say, The
Daily Beast. – 2014. – №9. – P.4. [Electronic resource]. – URL: http://www.thedailybeast.com
/Articles/2014/06/09/4-of-Taliban-5-Will-Likely-Fight-Again-US-Spies Say.Html
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толибон бо њукумат таъсири баде дошт. Дар арсаи дипломатї таќозои
аслии рањбарони толибон аз њукумат хуруљи нерўњои бегона аз
пойгоњњои низомї ба унвони шарти пешакии дастёбї ба њар гуна
мусолиња ва оштии миллї таъйин шуд, ки дар муќобили њадафи
стратегии Амрико барои тасвиби паймони амниятии дуљониба ќарор
дошт.
Дар музокироти моњи феврали соли 2014 дар Амороти Муттањида
байни толибон ва њукумат, толибон бар муњимтарин таќозо аз њукумати
Афѓонистон напазируфтани паймони амниятї бо Амрико барои дастёбї
ба як тафоњуми сиёсии дарозмуддат ва истиќрори сулњ дар Афѓонистон
таъкид карданд. Шарти муњими шўришиён аз оѓози гуфтугўњои сулњ аз
соли 2009, хуруљи комили бегонагон аз хоки Афѓонистон ва барчидани
пойгоњњои низомии онњо будааст, ки бо њадафи стратегии Амрико дар
Афѓонистон барои ёфтани љойи по дар маркази Осиё ва тавозуни ќудрат
бо муњимтарин раќибњои ќудрат дар таззод буд. Роберт Гетс, собиќ
вазири дифои Амрико эљоди пойгоњи доимї дар Афѓонистонро барои
њажмунии Амрико муњиму њаётї донист. Бинобар ин густариши
ноамнињо дар солњои хуруљи нерўњои хориљї ва радди талаботњои
њукумати Карзай дар бархўрди ќатъї бо падидаи терроризм дар ростои
њифзи пойгоњњои низомї баъд аз соли 2014 ва тасбити мавќеият дар
маркази Осиё барои баробарї бо ќудратњои минтаќавї аст. Мухолифати
Карзай бо тасвиби ин паймон ношї аз беэътимодї нисбат ба бархўрди
ќатъии Амрико бо терроризм ва наќши он дар шаклдињї ба ноамнињои
њидоятшуда буд. Ноумедии Амрико аз имзои паймони низомї бо
њукумати Карзай дастгирии паймонро ба ташкили њукумати љадиди
Афѓонистон вогузор кард. Баргузории интихобот ва бурузи даргирии
миёни ду раќиб дар соли 2014 ва наќши Амрико дар њалли буњрони сиёсї
давлати вањдати миллиро ташвиќ ба имзои паймони амниятии дуљониба
бидуни таваљљуњ ба таќозои аслии шабањи низомиён мухолифи њукумат
кард. Тасвиби паймони низомии дуљониба оянда дастёбї ба тавофуќи
сулњ бо толибонро торик намуда, бесуботињо ва ноамнињои сарзада аз
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њамлањои

террористї

алайњи

шањрвандон,

нињодњои

ќудрат

ва

пойгоњњои Амрикоро афзоиш додааст. Вогузории 5 пойгоњи муњим ба
10500 мушовири низомии Амрико ва НАТО дар Баграм, Нангарњор,
Мазори Шариф, Шинданд ва Ќандањор ангезаи шўришиён пас аз хуруљи
густурдаи нерўњои низомии байналмилалї барои муборизаи љиддї бо
нерўњои бегона ва нињодњои амнияти миллии афѓонро афзоиш дод.
Ќутббандии роњбарони толибон дар Шарќ ва Ѓарби Афѓонистон пас аз
марги Мулло Муњаммад Умар бар пояи љиддият барои нобуд кардани
пойгоњњои низомї ва ихрољи бегонагон бо њадафи касби ќонун миёни
паштунњо ва якљоягии нерўњои шўришии бештар ќарор гирифт.
Муњаммад Расул, роњбари шўришиён дар ѓарби Афѓонистон бо эъломи
адами пуштибонї ва вобастагї ба ќудратњои минтаќа бар идомаи
мубориза ва љињод алайњи низомиён ва пойгоњњои Амрико то замони
барчидани онњо таъкид кард ва њар гуна мусолиња бо њукумат ќабл аз
хуруљи

бегонагонро

амали

номашруъ,

ѓайриќонунї

донист.

Мавзеъгирии ошкори роњбари шохаи љадиди толибон паёми равшане ба
Амрико буд бар ин асос, ки њатто дар сурати кашондани шўришиён ба
музокироти сулњ бо миёнаравии Покистон пойгоњњои низомии макони
амн барои пайгирии сиёсатњои баробар дар баробари ќудратњои
мухолифи њажмуни Амрико нахоњад буд. Мавзеи љиддии роњбари љадиди
шўришиён дурнамоии расидан ба сулњ дар Афѓонистонро њадди аќал то
њузури низомиёни хориљии тањти њар унвоне ба таъхир меандозад.
Раќобати Њиндустон ва Покистон барои нуфуз дар Афѓонистон. Ба
таври таърихї наќши муњимми Покистон дар бесуботии Афѓонистон ба
далели нуфузи ќудратњои раќиб ва танишњои ќавмї ва сарзаминї ѓайри
ќобили инкор аст. Иљрои тарњи амиќи стратегї ва масъалаи паштунњо
баёнгари манфиатњои муњими Покистон бо њадафи нуфуз ва пешбурди
љанги ниёбатї дар Афѓонистон аст.
Нињодњои амниятии Покистон бо пайгирї ва иљрои сиёсати амиќи
стратегї хоњони нуфуз дар Афѓонистон барои муќобила бо тањдиди
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Њиндустон ва љилавгирї аз муњосира шудан аз тариќи хоки Афѓонистон
аст1.
Тарњи истиќрори њукумати паштун тањти роњбарии толибон барои
муќобила бо нуфузи Њиндустон ва саркўбии љунбишњоии људоиталаб дар
минтаќањои шимоли њаммарз бо Афѓонистон тарроњї шудааст. Сиёсати
нуфуз бар умќи стратегияи Афѓонистон ба маќсади эљоди фишори
нерўманд дар баробари Њиндустон дар сурати шурўи њар гуна даргирии
низомї дар минтаќаи мавриди ихтилоф Кашмир аст. Пас аз фурўпошии
толибон ва ташкили њукумати љадид фаъолиятњои Њиндустон дар
љињатњои иќтисодї ва амниятї бо њадафњои стратегї дунбол шуд, ки дар
нињоят ин кишвар ба љойгоњи муњимтарин муттањиди минтаќаи
Афѓонистон мавқеъ ёфт. Њадафи аслии Њиндустон аз фаъолиятњои
амниятї-иќтисодї муќобилият бо нуфузи раќиби суннатї – Покистон ва
муњосираи сарзамини њамсояи атомї аст. Њиндустон сармоягузорї дар
тарњњои

иќтисодии

Афѓонистон

ва

бозкушоии

консулгарї

дар

минтаќањои љанубии паштуннишинро бо њадафи таъсиргузорї бар
амният ва иљрои стратегияи муњосираи Покистон аз ноњияи шимол
анљом додааст2.
Густариши фаъолиятњои низомї – љосусии Њиндустон ва таъсиси
шабакањои омўзиш ва мусаллањсозии террористњо дар пойгоњњои
низомии Ќушлои љадид дар шимоли Кобул, минтаќаи Гуршак дар
њамсоягии лашкаргоњи марказии Њилманд, дараи Панљшер дар шимоли
шарќии Кобул ва минтаќаи Кињк дар вилояти љануби ѓарбии Нимрўз бо
њадафи тањрики роњбарони балуљ, тадоруки артиши озоди Балуљистон
дар ростои бесуботї ва људоии Балуљистон ва аќиб рондани Покистон аз
ноњияњои мавриди ихтилоф дар ѓарби Њиндустон сурат гирифтааст.
Њарактњои људоихоњонаи толибони балуљ дар солњои гузашта
маќомоти амниятї – низомии Покистонро дар талофии иќдомоти
1Shinn,

J., Dobbins, J. Afghan Peace Talks // A Primer Santa Monica: RAND Corporation. –
2011. – P.15.
2Corinna, Vigier. Conflict Assessment Afghanistan American Friends // Service Committee. – 2009.
– №5. P.42.
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бесуботкунандаи Њиндустон ба сарбозгирї, мусаллањсозї ва амалиёти
лољистикї барои љангљўёни шўришии дар он сўи марз водоштааст.
Љанги ниёбатии Њиндустон ва Покистон ба куштори шањрвандони
бегуноњ ва бадтар шудани вазъияти амният бо пайгирии манфиатњои ду
раќиб њамроњ аст. Њамлањои маргвор ба сафорати Њиндустон дар солњои
2008-2009, юриш ба консулгарињои Њиндустон дар Љалолобод, Њирот ва
Мазори Шариф дар солњои 2013, 2014 ва 2016 пайомади сиёсатњои
душманонаи ду кишвари њамсоя барои Афѓонистон аст. Минтаќањои
шимолии

паштуннишини

Покистон

пойгоње

барои

созмондињї,

тадорукот, рањбарї, омўзиши шўришиён ва лашкари тайиба барои
иљрои ин амалиёт дар марказњои истиќрори коркунони Њиндустон дар
саросари Афѓонистон аст. Муњимтарин нињоди амниятии Покистон бо
истиќрори роњбарони гурўњњои шўришї дар минтаќањои шимолии
њаммарз бо Афѓонистон, монанди Мулло Муњаммад Умар, роњбари
собиќи толибон ва муовини ў Ахтар Муњаммад Мансур дар Кувита,
Љалолиддин

Њаќќонї

дар

Вазиристони

шимолї

ва

Гулбиддини

Њикматёр дар минтаќањои худмухтори ќабилавї дар таъќиби (пайгирии)
барномаи дарозмуддат барои назорати фаъолиятњои шўришиён ва
иќдомоти њадафмандонаи онњо дар ростои пешбурди сиёсатњои
Покистон будааст1.
Иштироки манфиатњои Њиндустон ва Амрико дар мубориза бо
гурўњњои вобаста ба Покистон ва њимояти Амрико аз наќшофаринии
мушовирони низомии Њиндустон дар нерўњои амнияти миллии афѓон бо
њадафи вогузории наќши нерўњои низомии НАТО ба танњо муттањидии
минтаќаи Амрико ба љиддияти Покистон барои нобуд ва заиф сохтани
нерўњои низомии афѓон меанљомад. Манфиатњои њаётии Њиндустон ва
Амрико Афѓонистонро набардгоње барои аќиб рондани Покистон аз
минтаќаи ишѓолшудаи Кашмир дар Шарќ бо њимоят аз љабњаи
људоиталаби Балуљистон ва пуштибонии Амрико аз њаракатњои
1Ruttig,

T. EASO Country of Origin Information Report AfghanistanTaliban Strategies –
Recruitment // European Asylum Support Office Bureau. – 2012. – №11. – P.22.
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Њиндустон бо њадафи вогароии байни Чину Покистон ва барчидани
сармоягузории Чин дар бандари Гуводири Балуљистон барои иттисол ба
Халиљи Форс аст. Интиќоли кашмакаш ва ситези Њиндустону Покистон
ба минтаќањои љанубии Афѓонистон њараљу мараљ, бесуботї ва рушд
наёфтанро тарвиљ ва дар иваз арсаро барои сармоягузории корталњои
байналмилалии маводи мухаддир ва њамкорї бо шўришиён фароњам
хоњад кард. Раќобати печида ва пинњонии ќудратњои минтаќавї ва
фароминтаќавї, ки бо пайгирии сиёсати иттињод ва эътилоф барои
аќибронии њариф аз њавзаи манфиатњои њаётан муњим дунбол мешавад,
бо њадафи касби њажмунї аз тариќи корбурди абзорњои иќтисодии
низомї ва сиёсї аст.
Паштунњо ва таъсири онњо бар равобити Покистон ва Афѓонистон
Равобити пуртаниши Покистон ва Афѓонистон ба ихтилофоти
марзї дар минтаќањои ќабилаи паштуннишин беш аз гузашта доман
задааст. Ањрами (фишанги) нерўманди сукунати ќавми паштун дар
минтаќањои шимоли Покистон ва мудохилаи пайваста ва нуфузи
Покистон дар он сўи хатти Дюранд паштунњои миллигаро дар
Афѓонистонро ба иттињоди ќавми паштун дар дохили Афѓонистон саваќ
дода ва дар муќобили Покистонхоњон ба расмият шинохтани марзи
мавриди

тавофуќи

байни

Англия

ва

рањбари

Афѓонистон

Абдуррањмонхон дар соли 1983 аст1.
Ќавми паштун бо аксарияти 43% ањолии Афѓонистон пойгоњи
аслии љазби нерўи гурўњњои бунёдгаро ва шўриширо шакл медињад.
Њадафи Покистон аз људоии паштунњо њифзи рўйкарди тањољумї ва
реалистии тавъам бо низомигарї дар баробари зиёдахоњии Њукумати
Афѓонистон ва воситае барои њокимият (дастёбї, ќудрат) бар саросари
он аст. Њукумати Афѓонистон бо дарки воќеият ва печидагии бофти
ќавмї-ќабилавии љомеа ва бо ба расмият шинохтани хатти Дюранд
њаракатњои миллигароии паштунњои љануби Афѓонистонро афзоиш
1Katzman,

Kenneth. Security and US // Policy Specialist in Middle Eastern Affairs. – 2015. – №24.

– P.42.
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медињад, ки дар нињоят ба густариши муќобилияти мусаллањона бо
њукумат меанљомад. Сиёсати дарозмудати Покистон дар баробари
паштунњои минтаќањои шимол муќобила бо тамоюлоти људоиталабона
дар Иёлоти Хайбарпахтунхоњ ва минтаќаи худмухтори ќабилавї аст.
идомаи танишњои байни ду кишвари њамсоя бар мењвари људої ва ё
иттињоди ќавми паштун рўйкарди тањољумии таљовузгароёнаи Покистон
барои аќибнишинии Афѓонистон аз даъвоњои арзї нисбат ба Иёлоти
Хайбарпахтунхоњро

дар

пай

дорад.

Њукумати

Покистон

зимни

мусаллањсозии паштунњои шимол алайњи Њукумати Афѓонистон дар
арсаи дипломатї ва сиёсї бо халал ворид намудан дар тавофуќи Шўрои
Кувита бо Њукумати Афѓонистон бо дунболи давомати муборизаи
паштунњо ва заифсозии њукумати марказї бо њадафи чашмпўшї аз
иттињоди паштунњост.
Дастгирии

аъзои

калидии

Шўрои

Кувита

бузургтарин

ва

муњимтарин гурўњи шибњи (монанди) низомии мухолифи Њукумати
Афѓонистон,

њикоят

аз

мухолифати

Покистон

бо

тафоњуми

мусолиматомез ва халъи силоњи шўришиёни паштун дар Афѓонистон
аст. Њабси 20 аъзои Шўрои Кувита ва Мулло Абдулѓанї - бародари
муовини Мулло Умар ва пешнињодкунандаи сулњи толибон дар соли
2010, ки дар њоли музокира бо Њукумати Афѓонистон дастгир шуд, ба
сардаргумї ва тамоюл надоштани Шўрои Кувита барои мусолиња ва
пешбурди гуфтугўњои сулњ бо Њукумати Афѓонистон анљом ёфт.
Коршикании Покистон ба радди таќозои Афѓонистон мабнї бар озодии
аъзои таъсиргузор бар музокироти сулњ танњо фурсате њукумати Карзай
барои иљрои барномаи оштии миллї бо паштунњои мухолифро аз байн
бурд1.
Беэътимодии нисбии Покистон ба маќсадњои Шўрои Кувита дар
пешбурди сиёсатњои таљовузкорона, њимояти густурдатар аз гурўњи
террористии шабакаи њаќќонї бо таќвияти мавзеъњо дар шарќи
1Brown,

Vanda/ Security and Political Development in Afghanistan in2014 and After: Endgame or
New Game" // Outlook on Security. – 2014. – P.20.
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Афѓонистон пас аз саркўби нерўњои Шўрои Кувита дар љануб,
халалрасонї дар фароянди оштии миллии паштунњо бо њукумат шакли
тозае ёфт. Курбурди стратегии њазфи унсурњои калидии Шўрои Олии
Сулњ бо террори Бурњониддин Раббонї - Раиси Шўрои Олии Сулњ моњи
сентябри соли 2011, террори Арсало Рањмонї – вазири собиќи толибон
дар моњи апрели соли 2012, террори Муњаммад Њошим Муниб – раиси
Шўрои Сулњи вилояти Кунар ва террори Маълим Шоњ Валї – раиси
Шўрои Сулњи вилояти Њилманд дар апрели соли 2013, террорњои
њадафманд бо бакоргирии фишори шабакаи њаќќонї бо њадафи
вогароии байни паштунњои љануб бо намояндагони аќаллият сурат
гирифт.
Занљирае аз террорњои маќомњои олирутбаи ќавмњои мухталиф
сиёсати харобкунандаи Покистон бо њадафи аз байн бурдани муњрањои
машруи вобаста ба њукумат ва заифсозии љабњаи ѓайрипаштун ва
тавозуни ќудрат ба нафъи љангсолорони паштун мебошад. Ормони
ташкили њукумати якпорча бо ташкили давлати вањдати миллї дар
Афѓонистон ба маќсади даст наёфтан пас аз марги роњбари толибон
табдил шуд. Љойгузинии Ахтар Муњаммад Мансур, муовини Мулло
Умар дар шањри Кувитаи Покистон ба рањбарии љадид ва таъйини
Сирољуддин Њаќќонї ба симати муовинат ба њамоњангии иљрои
амалиёти террористии гурўњи ќудратманди шўришї бо њидояти
Покистон анљомид.
Ситез ва љанги ноибии Покистон бо Њукумати Афѓонистон дар
њимоят аз ќабилањои паштун таъсиргузортарин стратегия барои
аќибнишинии афѓонњо дар ба расмият шинохтани хатти Дюранд њатто
дар сурати дастёбї ба сулњи пойдор бо миёнаравии Покистон хоњад буд.
Омилњои дохилии мушкилоти сулњофарї дар Афѓонистон
Зиддият ва кашмакашњои ќавмї
Кишварњои рушднаёфта ва дорои нуќсонњои амиќи ќавмї, мазњабї
ва чандфарњангї ба далели заъфи давлати марказї, каму беш њолати
анархия, хараљу мараљи шабењ ба низоми байналмилалї бар онњо њоким
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аст. Дар Афѓонистон ќавмњои мухталифи паштун, тољик, њазора ва ўзбек
бо фарњангу идеологияњои мутафовит сохтори ќудрати номутавозине
ташкил медињанд. Гуногунї ва мављудияти ќавмњои мухталиф њамроњ бо
идеологияњои мутазод ба сурати фазояндае бар адами якпорчагї ва
иттињоди љомеа барои пешрафт, рушди иќтисодї ва амният таъсир
гузоштааст. Дар тўли таърих муќобилати аксарияти 43% паштун бо
аќаллиятњои тољик, њазора, ўзбек ва балуљ монеи барќарории вањдати
миллї ва шаклгирии ду ќутби шањр ва дења дар баробари якдигар
буданд. Идеологияњои мутазод дар байни ќавмњои љомеа ба эљоди
шикофи ќавмї ва пайдоиши ихтилофоти шадид дар тарзи њукуматдорї
анљом шуд. Ќавми паштун бо њимоят аз таъсиси љомеаи исломї, таѓйири
сохтори кунунї аз тариќи вогузории ќудрат ба рањбарон ва нињодњои
мазњабї, истиќрори љомеаи суннатї, ќоидаву ањкоми сахтгирона,
шаклгирии њукумат бар асоси шариат ва системаи ќазоии дур аз фасод
дар саросари Афѓонистон аз мизони ќонуни нињодњои мадании њукумат
ва ќонуни асосї ба нафъи нињодњои суннатї-шаръї костааст1.
Истиќрори сулњ ва суботи дарозмуддат дар Афѓонистон ниёзманди
тафоњуми

сиёсии

њукумат

бо

њамаи

ќавмњо,

гурўњњои

сиёсї,

љангсолорони собиќ ва якпорчагї дар дохили њукумат аст. Зарурати
сулњи пойдор на танњо лозими тафоњум бо аксарияти мухолиф, балки
мушорикати аќаллиятњои бонуфуз ба сурати мутавозин дар фароянди
сулњ зарурї хоњад буд. Аќаллиятњои шимоли Афѓонистон њамвора бо
султаи аксарияти паштуни љануб бар нињодњои ќудрат мухолиф будаанд.
Тољикњо ва њазорањо хатари аз байн рафтани дастовардњои рушди
сиёсиву фарњангии беш аз як дањаи гузашта ва тањмили сиёсатњои
Покистон бар љомеаи чандќавмиятии Афѓонистонро далели мухолифат
бо ќудратёбии паштунњо медонанд. Фароянди давлат-миллатсозї
бузургтарин мушкилии њукумат дар барќарории вањдат ва якпорчагї
миёни ќавмњо будааст.
1Decoster,

Jamielynn. Negotiating The Great Game: Ending The U.SIntervention in Afghanistan //
The Fletcher Forum of World Affairs. – 2014. – P.87.
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Сохтори ќавмиву ќабилавии љомеаи Афѓонистон

корношоямии

нињодњои демократї дар якљоягии њамаи ќавмњо дар ќолаби кишвари
ягона, хатари бузург барои идомаи деморатияи Афѓонистон аст.
Шикофи фазоянда миёни паштунњо ва ѓайрипаштунњо ва набуди
иттињоди миллї дар интихоботи раёсати љумњурї соли 2014 љилваи
боризе дошт. Пирўзии паштунњо бо роњбарии Муњаммад Ашраф Ѓанї
дар интихобот ва эътирози вакиле, ки аз пуштибонии тољикњо бархурдор
буд, бар асоси таќаллуб ба рўёрўии ќавмњои аќаллият бо паштунњо ва
эњтимоли таљдиди љанги дохилї байни шимолу љануби Афѓонистонро
афзоиш дод. Бартарї додан дар таркиби аъзои нињодњои сиёсї барои
пешбурди њамгироии ќавмї ва дастёбї ба оштии миллї ба фосилаву
шикоф миёни ќавмњо, њатто аќаллиятњо шиддат бахшид. Ташкили
Шўрои Олии Сулњ барои дастёбї ба иљмои дохилї байни роњбарони
ќавмњои мухталиф ба маќсади расидан ба мусолиња бо роњбарони
толибон ноком монд. Зеро адами баробарї дар таркиби аъзои Шўро
монеи аслии иттињоду якпорчагии дохилї ва муваффаќият дар пешбурди
фароянди сулњ буд. Ин шикаст њосили узвияти аксарияти тољик нисбат
ба паштунњо ва норизоиятии њазорањо аз набудани гуногунии ќавмї ва
тасаллути як ќавм бар Шўро буд. Намояндагони ќавми паштун
мухилифи раёсати Бурњониддин Раббонї ва хоњони раиси бетараф барои
идораи Шўро буданд. Пойдории ихтилофи ќавмии дохили Шўро ба
густариши таззодњои минтаќавї ва љуѓрофиёии шимолу љануб шиддат
бахшид ва дар муќобил њимояти густурдае аз амалкарди Шўро дар
минтаќањои шимол ва ѓарб шакл гирифт. Мавриди ќабул набудани
Шўро барои паштунњо ва эътирози њизби исломии Гулбиддин Њикматёр
нисбат ба сохтори он, терррори Бурњониддини Раббонї, роњбари тољики
њизби љамъияти исломї ва раиси Шўроро дар пай дошт.
Соли 2014 соли сарнавиштсоз барои ояндаи Афѓонистон ба далели
хуруљи густурдаи нерўњои байналмилалї ва интихоботи раёсати љумњурї
буд. Пас аз интихоботи љанљолї ва рўи кор омадани Ашраф Ѓанї
хушбинињо нисбат ба пешбурди музокироти сулњ бо толибон ба далели
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наздикии њукумати љадид бо Покистон афзоиш ёфт, аммо интишори
хабари марги Мулло Муњаммад Умар - роњбари толибон дар соли 2013
парокандагии густурдае миёни роњбарони аршади толибон дар идомаи
мубориза бо њукумат то дастёбї ба њадафњои асосї ва барќарории
аморати исломиро ба вуљуд овард. Њимояту пуштибонии Ал-ќоида,
тањрики толибони Покистон ва роњбари шабакаи њаќќонї аз Ахтар
Муњаммад Мансур ва сипас Мулло Њайбатуллоњ ва шаклгирии ќутби
мухолифи он дар ѓарби Афѓонистон бо роњбарии Муњаммад Расул
мувозинати ќудратро ба нафъи њукумати Афѓонистон таѓйир дод.
Нотавонии њукумат дар давлат-миллатсозї ва таъмини ниёзњои
иќтиисодї њампои рушди тадриљии љомеаи маданї бар коњиши
машруияти њукумат ва афзоиши машруияту иќтидори љангсолорони
паштун дар љомеаи суннатии Афѓонистон, ба вижа, дар пойгоњи аслии
онњо дар байни ќабилањои љануб анљомид. Иќтисоди заифи Афѓонистон
ва вобастагї ба кўмакњои молии байналмилалї барои таъмини њадди
аќал

имконоти

зиндагии

мардум

ва

дар

муќобили

тасаллути

љангсолорони паштун бар даромади ѓайриќонунии тиљорати маводи
мухаддир, амалан шикоф миёни љомеаи шањрї ва минтаќањои дењотї
тањти назорати шўришиёни паштун амиќтар шудааст. Имрўза тиљорати
маводи мухаддир бузургтарин манбаи молии толибон барои идомаи
љанг бо њукумат ва густариши нуфуз дар љомеа барои барпосозии
њукумати аморати исломї аст.
Дар воќеъ таниши мудовим дар љомеа паёмади ѓалабаву идомаёбии
ду рўйкарди мутафовити табаќањои миёна ва поин нисбат ба истиќрори
њукумати ќонунї барои сулњу субот дар оянда аст. Шўришиёни паштун
бо назорати аслитарин тиљорати пурравнаќи Афѓонистон ба густариши
нуфуз аз тариќи пардохти ришва ба раисони ќабилањо, волињо,
фармондењони пулис ва маќомоти њукуматї дар вилоятњои љануб ва
шарќї ба иќтисоди худкифои минтаќањои дењотї ва бидуни ниёз ба
дастгирии молии давлат кўмак мекунанд. Кошти кўкнор дар ноњияњои
дењотии љанубу шарќ афзоиши ќудрати толибон дар ноњияњои
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пурљамъияти

дењотиро

нишон

медињад.

Назорати

фармондењони

шўришиён бар киштзорњо, љодањо ва озмоишгоњњои тавлид солона 150
млн. доллар даромади ѓайриќонунї ба манбаъњои молии толибон
меафзояд. Иќтисоди дењотиву суннатии Афѓонистон бо тавлиди 85%
тарёки љањон ба далели нокоромадии сиёсатњои решаканї ва адами
њимояти

љомеаи

байналмилалї

дар

тарвиљи

кошти

мањсулоти

кишоварзии љойгузин љойгоњи аввал дар тавлиди тарёки љањонро
њамчунон њифз кардааст. Сатњи кошти 224 000 гк хашхош-тарёк дар соли
2014 ва ќудрати нуфузи толибон дар њафт вилояти тањти назорати
шўришиён дар љануб ва шарќ ба шаклгирии пайвандии амиќ байни
паштунњо ва корталњои байналмилалии маводи мухаддир анљомида ва
солона ниме аз њазинањои Шўрои Кувитаи толибонро ин нињодњои
ѓайриќонунї пардохт мекунанд1.
Тавлиду тиљорати маводи мухаддир ба таъмини нерўи инсонии
мавриди ниёзи шўришиён барои иљрои амалиёти харобкорона алайњи
њукумат аз миёни 1 млн коргари фаќири дењотии машѓул дар киштзорњои
кўкнорро, ки бо бемасъулиятии давлат фурсати дастёбї ба корро аз даст
додаанд, њифзи љойгоњи шўришиён ва ќонунияти иќдомоти онњоро дар
минтаќањои дењот осон кардааст. Чунин шароити номусоиде дар
саросари Афѓонистон њамзамон бо хуруљи нерўњои байналмилалї ва
вогузории маъмурияти мубориза бо шўришиён ба нерўњои навташкили
урдуи миллии Афѓонистон амалан арсаи набард байни нерўњои низомии
афѓонро ба минтаќањои дењотии тањти назорати шўришиён кашонд.
Гуногуннавъии

нерўњои

амниятии

Афѓонистон.

Сохтори

ташкилотии номутавозин ва ќавмгарої дар нерўњои низомї њосили
ќудрати ќавми тољик бар нињодњои амниятї ба далели бадбинии
паштунњо ба унвони муттањидони толибон будааст. Истихдоми 41%
нерўии инсонии артиш аз миёни ќавми тољик ва бакоргирии нерўњои
паштунии шимол бо њадафи љилавгирї аз пайвастан ба љабњањои љанги
1Jeong,

May. Afghan Opium Crop Set for Record High // The Guardian [Electronic resource].
URL:
http://www.theguardian.com/World/Afghan-Opium-Croprecord-High-United-Nations
(Accessed on: 12/11/2014).
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толибон намунаи ошкоре аз бартариљўии ќавмї, ки паёмади чунин
рўйкарди нисбат ба паштунњои љануб дар муњимтарин рукни низомї аст,
ба иттињоди љиддияти ин ќавм барои барандозии артиши номутавозин
анљомидааст. Беадолатї дар љазби нерўњои низомї ба арсаи сиёсат
кашонда шуда ва ба кор гумоштани фармондењони низомии вилоятњо
бояд бо дастгирии њизбњои ќудратманде вобаста ба иттињоди шимол,
монанди њизби љамъияти исломї, љунбиш ва њизби вањдати шиа сурат
гирад, ки сохтори мустаќил аз артиш надоранд, рўйкарди ќавмгарої ва
сиёсии ин нињодњои ќудрат боиси заифшудан ва нобудии муњимтарин
воситаи иљроии њукумат барои истиќрори амният дар љомеа мешавад1.
Имрўза 65% аз коркунони артиш аз ќавмњои ѓайрипаштун ва танњо 35%
аз аксарияти паштун мебошанд. Адами тавозуни ќавмї ва шикоф миёни
коркунони урдуи миллии Афѓонистон, бузургтарин нињоди низомї ба
гароишњои гурез аз марказ ва адами њамоњангї дар иљрои амалиёти
зиддитеррористї анљомидааст. Ављи таззоду кашмакаши ќавмї дар
нињодњои амнияти миллї бо ташкили давлати вањдати миллї ва
гурўњбандии паштун ва ѓайрипаштуни њукумат љилваи ошкоре ёфтааст.
Пас аз гузашти се сол аз ташкили њукумати вањдати миллї ихтилофи ду
ќутби ќудрат дар ташкили Шўрои Вазирон монеъ аз иљмои аксари
интихоби масъули муњимтарин рукни низомии давлат, яъне Вазорати
дифоъ будааст. Идомаи чунин вазъияти номусоиде монеаи пешрафту
якпорчагї ва афзоиши ќобилиятњои артиши афѓон мешавад. Дар
муќобил таќвияти ќавммењварї ва дастабандии сиёсї дар дохили
њукумат ва љомеа ба таќвияти идеологии ифротї дар миёни ќавмњои
мањрум аз ќудрат барои нобудии он меанљомад. Сохтори артиши
Афѓонистон дар канори мулоњизоти ќавмї-сиёсї пас аз хуруљи нерўњои
эътилоф бо мањдудиятњое аз ќабили зайл мувољењ аст:
1. Заъфи шароити омўзиш, мушовира ва тањсилот.
2. Набуди ангеза ва якпорчагии дарунї ба далели бартариљўињои
1Dorronsoro,

Gilles. Waiting for The Taliban in Afghanistan // Carnegie Endowment for
International Peace. – 2012. – № 15. – P.14.
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Ќавмї.
3. Сатњи болои ноњамоњангї, фирор, ѓайбат ва сатњи пасти
Сарбозгирї.
4. Нотавонї дар фароњамсозии имкониятњо.
5. Дастабании сиёсї.
6. Ќавммењварї.
7. Истеъмоли маводи мухаддир ва бесаводї.
8. Бархўрд байни сарбозони афѓон ва мушовирони хориљї.
9. Нуфузи шўришиён ба дохили артиш1.
Нуфузи идеологии толибон ба дохили артиш бо њадафи заифсозї
ва фирор аз хизмату пайвастан бо шўришиёнро афзоиш дод. Њамлањои
сарбозони артиши афѓон ба мушовирони низомии хориљї 13% куллї
талафоти нерўњои хориљиро ташкил медињад. Истихдоми љавонони
бесаводи дењотї дар артиш ва нотавонии њукумат дар таъмини њазинањо
ба далели вобастагї ба кўмакњои байналмилалї ва хуруљи нерўњои
хориљї бар коркарди муассири артиш дар бархўрд бо шўришиён
таъсироти манфї хоњад гузошт
Артиш ба далели адами бархурдорї аз нерўи њавоии муљањњаз дар
њимоят аз нерўњои заминї, ќудрати њуљумии муассире барои њифзи
минтаќањои амну босуботро нахоњад дошт. Набуди нерўи њавоии
пешрафта барои њамлањои њавої ва иљрои амалиёти вокуниши сареъ,
густурдагии арсаи фаъолияти шўришиён ва парокандагии њамлањои
террористї дар саросари Афѓонистонро суръат мебахшад. Пешравии
майдонии

шўришиён ба сўи минтаќањои шимолии њаммарз бо

Тољикистон ва аќибнишинии нерўњои артиш аз минтаќањои љанубии
Њилманд гувоњи ошкоре аз заифї ва нотавонии нерўи њавоии артиши
афѓон дар њифзхи минтаќањои тањти назорати

НАТО дар як дањаи

гузашта аст.

1Vishal,

Chandra. The Unfinished War in Afghanistan 2001-2014 // Institute for Defense Studies &
Analyses New Delhi, Pentagon Press. Peace Training and Research Organization (PTRO). – 2015.
P.172.
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Њаминтавр, њузури њамаљонибаи нерўњои байналмилалї дар
Афѓонистон бо њадафи мубориза бо терроризм бидуни шинохт нисбат ба
сохтор ва бофти љомеа танњо бо воќеъгароии њосил аз афзоиши
низомигарї ва саркўбии шўришиён њамроњ буд. Дарки иштибоњи
бегонагон аз љомеа ва мавќеияти гурўњњои мухолиф суботи нисбии
љомеаро аз байн бурд. Аз тарафи дигар, истиќрори њукумати демократї
ва нуфузи ќудрати минтаќавии раќиб Афѓонистонро ба майдони низои
онњо табдил кардааст. Хуруљи нерўњои низомии байналхалќї ва коњиши
њимоятњои молї ва низомї аз нињодњои амниятии афѓон, њифзи
дастовардњои 16 соли гузаштаро ба хатар андохтааст. Густариши
тавлиду тиљорати маводи мухаддир - муњимтарин манбаи молии
шўришиён бидуни њељ љойгузинї идома дорад ва солона масоњати
бештаре аз заминњои Афѓонистон ба кошти кўкнор ихтисос меёбад.
Пайдоиши заъфњои мутааддид дар дохили нерўњои амнияти
миллї, њамзамон бо коњиши пуштибонии низомии нерўњои хориљї ва
нотавонї дар пардохти њазинањо ин нињодњоро дар остонаи заъф ва
фурўпошї

ќарор

додааст.

Густариши

низоъњои

ќавмї

байни

ѓайрипаштунњо бо паштунњои љануб аз љомеа ба даруни нињодњои
ќудрат ва нерўњои низомї сироят намуда ва ба хусус бо рўи кор омадани
давлати љадид ќутббандии шимолу љануб дар дохили њукуматро таќвият
додааст, ки њамин омил дастёбї ба мусолињаи миллї тавассути давлати
вањдати миллиро душвор сохтааст. Вуќўи тањаввулоти асосї дар
роњбарии толибон ва таќсимкунии он ба ду гурўњи аслї дар шарќ ва ѓарб
биму умедњо барои барќарории сулњ дар Афѓонистонро афзоиш додааст.
Бадбинии барќарории сулњ дар оянда аз набуди роњбарии воњид дар
миёни толибон ва эъломи байъати бархе роњбарони норозї бо гурўњи
Давлати Исломї дар шарќи Афѓонистон сарчашма мегирад.
Аз сўи дигар, душманиву љанг миёни ду гурўњи људошуда ба
заифсозии созмон ва эњтимоли пешдастиву аќибнишинии њар як барои
якљояшавї дар тарњи оштии миллї доман мезанад. Ин шароити печида
Афѓонистонро њамчунон бар сари дуроњаи сулњ-љанг ќарор медињад, ки
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дар нињоят њукумат аз воситањои саркўбии низомї барои љилавгирї аз
густариши њавзаи нуфузи толибон дар љануб, шарќ ва ѓарби Афѓонистон
истифода мекунад. Зеро парокандагї ба густариши љуѓрофиёи њавзаи
амалиёти њар якеи аз гурўњњо барои таќвияти мавзеъњо дар баробари
дигаре оварда мерасонад.
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Хулоса
Табиати низоъњои иљтимоию сиёсї ва хусусиятњои бевоситаи онњо
дар шароити таѓйирёбии вазъи геополитикии љањони муосир моро водор
менамояд, ки дар тањќиќу баррасии омилњои пайдоиш, сабаб ва
равандњои

гуногуни

низоъњо

фаъолнокї

нишон

дода,

њимояи

манфиатњои миллиро аз мадди назар дур нагузорем.
Љумњурии Исломии Афѓонистон дар замони таърихии њассосе
ќарор дорад, чанд сол ќабл нерўњои байналмилалї дар Афѓонистон
эълон намуда буданд, ки то охири соли 2014 ва баъдан соли 2016
Афѓонистонро тарк хоњанд кард ва ё њам масъулиятњои љангиро ба уњда
нахоњанд дошт. Афѓонњо дар мавриди ояндаи Афѓонистон дар ташвиш
њастанд ва бим доранд, ки як бори дигар љанг дар Афѓонистон башиддат
дар тамоми ќаламрави Афѓонистон ба вуќўъ напайвандад. Ќасд ва нияти
Амрико њам то њол маълум нест, ки онњо то чї муњлат ќасди боќї
монданро дар Афѓонистон доранд? Шояд мехоњанд масъулиятњои
љангиро ба нерўњои афѓон биспоранд ва худи онњо дар пойгоњњои
муњофизатшуда бимонанд, то аз ин роњ ба њадафњои дарозмуддати худ
дар Афѓонистон ва минтаќа бирасанд ва барои расидан ба ин њадафњо аз
роњи ќарордоди амниятї бо Њукумати Афѓонистон истифода кунанд.
Дар ин охирњо раванди гуфтугў байни афѓонњо мавриди ояндаи
Афѓонистон шакли мусбат ба худ гирифта, мухолифини мусаллањи худро
барои музокирот бо тарафњои мухталифи сиёсии Афѓонистон иброз
дошта ва амалан дар гуфтугўњои чандљониба ширкат варзидаанд, ки ин
худ далолат бар ин дорад, ки њама тарафњои даргир дар низои феълии
Афѓонистон муътаќиданд, ки љанг роњи њал набуда, балки музокироту
гуфтугў ягона роње барои рањої аз низоъ мебошад.
Сулњ бидуни мушорикати њама гурўњњои миллат дар сохтори
муассисоти давлат мумкин нест. Тањлилњо нишон медињанд, ки сабаби
асоси

мушкилињои

Афѓонистон

иборат

аз

мављуд

набудани

њамдигарфањмиву њамдигарнопазирии байни љињатњои мухталифи сиёсї
мебошад. Сиёсатмадорони Афѓонистон њамеша дар пайи аз байн
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бурдани мухолифини хеш будаанд, њамвора талош намудаанд, то худ
яккатози майдони сиёсї буда, касе бо онњо шарик набошад. Дар ин бора
онњо намеандешанд, ки Афѓонистонашон танњо бинобар њамкории якљоя
метавонад ба тарафи амнияту осоиштагї, рушду инкишоф роњ биёбад,
балки мехоњанд то дигарон ё бо њам роњбарии онњоро бипазиранд ва ё
њам дар сафи душман ќарор дошта ва дар садади нобуд шудани онњо
мебошанд.
Музокирот

ва

ќонат?

ба

њалли

мусолиматомези

низоъњои

Афѓонистон амри њаётї барои пойдории сулњ буда ва бояд онро ба
унвони як зарурати њассос ва миллии Афѓонистон нисбат дод. Ба
андешаи мо, њама тарафњои сиёсї дар ин росто бояд њаракат кунанд, то
фарњанги муборизаи сиёсии ѓайримусалањонаро дар Афѓонистон рушду
инкишоф дињанд. Истифода аз љангу хушунат љињати расидан ба
њадафњои сиёсї дар низоъњои дохилии миёни мардумон вањдат ва
зиндагии осоиштаро зарар мерасонад. Муаллиф пешнињод менамояд, ки
бояд аз таљрибањои писандидаи сиёсии дигар миллатњо истифода намуда,
фаъолиятњои сиёсии масъулона ва пештозї дар он бояд ба барномањо ва
наќшањо устувор бошад, то раъйи оммаро ба барномањову наќшањо
ќаноат дода ва аз ин роњ њимояти мардумро љалб кунанд.
То замоне ки мардуми Афѓонистон сарнавишти хешро ба дасти худ
нагиранд, наметавонем ба ояндаи осоишта ва бењтари Афѓонистон умед
дошта

бошем,

чунки

хориљињо

њаргиз

манфиатњои

миллии

Афѓонистонро њифз нахоњанд кард, балки манфиатњои миллии онро дар
хидмати манфиатњои хеш ќарор хоњанд дод.
Сиёсатмадорони Афѓонистон бояд аз ин раќобат ба таври
њушёрона ва хирадмандона истифодаи мусбат намуда ва имконоти
тарафайнро љињати ободии Афѓонистон љалб намоянд. Аммо бетарафии
хешро аз танишњо дар ин росто њифз кунанд ва ба њељ яке аз онњо набояд
ќадре наздик шаванд, ки барои тарафи дигар њассосиятбарангез бошад.
Дар вазъи кунунии Афѓонистон эљоди мењвари хориљї, ки дар
чавкоти Созмони Њамкории Исломї ва Созмони Милали Муттањид бояд
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шакл гирад, љињати боргирї ва самарабахш будани талошњои сулњ
зарурї ба назар мерасад. Комилан дуруст ва зарурї аст, ки ташаббусњои
сулњро бояд як марказияти афѓонї ба дўш дошта ва ин марказ њам бояд
дар

низоъњои

феълии

Афѓонистон

бетараф

бошад

ва

набояд

инъикоскунандаи назарияњои тарафњои даргир бошад. Албатта бењтар
ба назар мерасад, ки ин марказ аз љумлаи равшанфикрони Афѓонистон,
ки умдатан устодони донишгоњњо метавонанд дар ин робита шоистагии
зиёдтар дошта бошанд, ташкил гардад.
Муаллиф баъди тањќиќи масъалаи мазкур ба чунин хулоса
омадааст, ки низои феълии Афѓонистон дар се мењвари бузург тасниф
шуда метавонад, ки иборат аз мављудияти ќуввањои низомии хориљї дар
сарзамини Афѓонистон, набудани тафоњуми миллї дар ќазияњои асосии
Афѓонистон ва набуди як њукумати шаффоф ва тавонманд аст ва роњи
њалле, ки дар мавриди мушкилоти Афѓонистон рўи даст гирифта
мешавад, њамин тавр, бояд тавре бошад, ки мушкили сегонаи фавќро, ки
дар њаќиќат иборат аз мушкилињои асосї, ки бар се поя устувор
мебошад, њал кунад. Ин њал бояд љавобгўи таъмини истиќлоли
Афѓонистон бошад ва бо рафти пурраи нерўњои хориљї аз Афѓонистон
биянљомад. Эњтимолњои низоъњои дохилї хотима ёфта ва бояд
зоминатњое матрањ гардад, ки Афѓонистон дубора ба љанги дохилї
дучор намегардад ва дар натиљаи тафоњуми миллї бояд як њукумати
тавонманд ва ќавї ба вуљуд ояд, ки љавобгўи хостањои мардум дар
марњилаи баъд аз љанг гардад. Хулоса ин ки набояд таъкиди берунрафт
аз низои Афѓонистон танњо ба хуруљи нерўњои хориљї мутамарказ
бошад, бидуни ин ки марњилаи баъд аз хуруљи нерўњои хориљиро дар
назар гирифта бошем ва њамчунон набояд зарурати як њукумати љавобгў
ба хостањои мардумро аз назар дур андозем. Ба миён омадани њукумати
тавонманд, шоиста, шаффоф, коршинос ва уњдадори манфиатњои миллї
њамчун њаётї будани сарпараст барои њар оилае ба мардуми Афѓонистон
муњим мебошад. Агар Афѓонистон ба таври куллї аз истиќлол ва
соњибиродагї бархурдор бошад ва љанг њам хомўш шавад, аммо як
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њукумати солим, шаффоф, шоиста, адолатпарвар, мутамарказ ба вуљуд
наояд, боз њам умедњои пешрафт ва зиндагии сазовору обрўмандонаи
мардум ќурбони заду бандњои масъулин хоњад шуд ва мардум аз фаќру
тангдастї ва маризиву нотавонї њаргиз наљот нахоњанд ёфт.
Ин њаќиќатро бояд дарк кард, ки Афѓонистон барои муддати
тўлонї ба њамкорињои иќтисодии башардўстона, ки бўи манфиатњои
истеъморї дар он вуљуд надошта бошад, зарурат дорад. Афѓонистон ба
бозсозии њаќиќї дар марњилаи баъд аз љанг зарурат дорад, фаќрзудої
бояд дар садади барномаи њалли мушкилоти Афѓонистон гунљонида
шавад, иќтисоди Афѓонистон бояд ба пои худ биистад, саноат ва
кишоварзї бояд ба андозае рушд кунад, ки љавобгўи хостањои асосї ва
зарурии мардуми Афѓонистон гардад. Дар мављудияти фаќру тангдастї
наметавон фазои сулњ ва оромишро таъмин намуд. Бинобар ин љалби
њамкории кишварњои минтаќа ва љањон барои бозсозии Афѓонистон дар
рўшноии заруратњои миллии Афѓонистон зарурати асосї аст ва набояд
Афѓонистон ба як кишвар ё љазираи фаромўшшуда табдил шавад, ки
робитањои дўстона бо кишварњои љањон надошта бошад ва љазои чањор
дањаи љанги хешро худаш тањаммул кунад, дар њоле ки кишварњои
минтаќа ва љањон дар низоъ ва љанги Афѓонистон омили асосї буданд.
Бояд ќайд кард, ки нерўњои эътилофи байналхалќї монеи њаќиќии
сулњу амният дар Афѓонистон будаанд. Ќуввањои хориљї назди
аксарияти афѓонњо ќуввањои ишѓолгар њастанд ва онњо бо зўри тонку
тайёрањои бомбандоз дар Афѓонистон њаракат мекунанд, бидуни риояти
ќонунњои Афѓонистон њаракати дилхоњро анљом медињанд. Агар касеро
куштанд, касе њам наметавонад аз онњо њисобот гирад ё онњоро ба
љавобгарї кашад. Тафаккури воќеъбинона дар мавриди ояндаи сулњу
субот дар Афѓонистон таќозо дорад, то вуљуди нерўњои хориљиро омили
идомаи љанг талаќќї дињад, баъзе аз сиёсатмадорони Афѓонистон вуљуди
иддае аз нерўњои эътилофро дар Афѓонистон зомини сулњу субот
дониста, ононро кафили дафъи дахолати њамсоягони Афѓонистон
медонанд.
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Асрори муќовимати мусаллањона бар ин ки роњбари сиёсї дар
оянда аз они онњо буда, дигарон бояд аз онњо итоат намоянд, мушкиле
дар роњи њалли низоъ ва оштї ба миён овардааст. Зеро ин амр сабаб
шудааст, то иддаи зиёде аз гурўњњои сиёсии Афѓонистон аќида пайдо
намоянд, ки толибон дигарпазирї надошта ва мумкин нест ба сулњу
оштї даст ёбанд. Ин мушкил танњо дар робита бо гурўњњое матрањ нест,
ки баъд аз њодисаи 11-уми сентябри соли 2001 дар сањнаи сиёсии
Афѓонистон ба вуљуд омадааст, балки дар заминаи касоне њам матрањ
буда, ки феълан дар соњаи сиёсї-низомї мухолифи вазъияти мављуда
мебошанд ва агар ин асрор идома ёбад, шояд оташи љанг то дер замоне
идома ёбад. Агарчи баёноте дар ин охирњо аз тарафи толибон ба нашр
супурда шуда ва дар он зикр гардидааст, ки толибон дар садади
инњисори ќудрат набуда, њозиранд бо њама гурўњњои афѓонї дар мавриди
ояндаи сиёсии Афѓонистон музокира намоянд.
Аввал: Шўрои Олии Сулњ аз њайси як аркони бетараф дар
низоъњои феълии Афѓонистон арзи андом нанамуд, балки дар њама
тасрењоти хеш ба намояндагї аз њукумат дар ростои сулњ суњбат мекунад
ва мавзўъгирињои њукуматро инъикос месозад. Табиист, ки њамчун як
аркон натавонад мавриди эътимоди муќовимати мусаллањона ќарор
гирад ва натавонад дар ростои сулњу оштї муваффаќ бошад.
Дуввум: талош ва тарк аз Шўрои Олии Сулњ тафоњум бо афроди
муќовимати мусаллањ мебошад, на бо роњбарии онњо. Њукумат талош
намуд, то ба ин афрод имтиёзоти моддї дода, онњоро бо пайвастан ба
давлат ташвиќ намоянд, бидуни ин ки бо роњбари онњо дар тамос шавад
ва мушкилињоро бо онњо дар миён бигузорад. Ин раванд ба барномаи
сулњ садама ворид кард ва ин кўшишњоро бенатиља сохт.
Саввум: Шўрои Олии Сулњ шартњое барои музокира вазъ намуд, ки
таслим шудани мухолифинро ифода мекунад: силоњро ба замин
гузоштан, ќонуни асосии Афѓонистонро эњтиром намудан, эњтиром ба
њуќуќи башар, ба хусус њуќуќи зан ва ѓ. Ин шартњо воќеъбинона набуда
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ва бо мафњуми мусолиња, ки талоши нуќтаи васат мебошад, мутобиќат
надорад.
Инчунин лозим аст марказњои тањќиќоти стратегї дар дохили
Афѓонистон бояд дар мавриди зарурати айнии љомеа ба аз байн бурдани
низоъњо ва тањќиќ дар мавриди омилњои низоъ ва роњњои њалли
воќеъбинона вориди амал шаванд ва аз роњи доир намудани конфронсњо,
мизњои мудаввар, муњовара ва ё њамнашрии маќолањои тањќиќї зарурати
њаракат дар мавриди сулњу оштии миллиро баён доранд ва элитањои
Афѓонстонро ба масъулиятњои хеш мутаваљљењ намоянд ва њамчунон
заминаи гуфтугў ва ибрози назарњоро байни гурўњњои мухталифи даргир
дар кишвар муњайё созанд, ки ин фаъолиятњо дар ростои зењниятсозї
хеле муассир буда ва бояд дар ин робита талош сурат гирад. Дар ќадами
баъдї бояд њалќаи бетарафї ба унвони миёнарав эљод гардад, то барои
барномаи сулњу суботи Афѓонистон наќша ва барномарезї намуда,
ќадам ба ќадам хостањои музокироти сулњро ташхис дода ва барои
татбиќи он ба шакли комилан бетараф њаракат намояд. Зеро сулњу
њамдигарфањмї.

ќабл

аз

њама,

ба

як

силсила

муќаддимачинї,

эътимодсозї зарурат дорад, ки ин эътимодсозї њам бояд дар натиљаи
талошњои гурўњи миёнарав бо миёнаравии кишварњои хориљї њам
љавобгўи хостањои сулњу оштї набуда, зеро кишварњои хориљї бинобар
таљрибањои собиќа аксаран њаракатњои кўтоњмуддатро ба кор мебаранд,
ки зоњир шудани баъзе мушкилињои андак њам онро мавќуф мегузорад.
Њаракати кишварњои хориљї аслан аз умќи эњсос ба сулњ бархурдор
намебошад, шояд баъзе аз фишорњои минтаќавї онњоро водоранд, то
дар раванди сулњ ќадам бардоранд. Аммо њељ ваќте сулњу амният хориљ
аз марз барои як кишвар наќши асосї надорад ва онњо наметавонанд ба
танњоии хеш муваффаќ бошанд, метавонанд њамкор, заминасоз ва
таќвияткунанда дар мавриди музокироти сулњ бошанд ва бењтар ба назар
мерасад, ки онњо дар коммисияњои гурўњи миёнарав аъзо бошанд.
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 .18ﺑﺸﻴﺮﻳﻪ ،ﺣﺴﻴﻦ .(1376).ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ :ﻧﻘﺶ ﻧﻴﺮﻭ ﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻧﯽ.
 .19ﺑﻬﺮﺍﻣﻲ .ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ) ،(1389ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ،ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﻫﻤﺸﻬﺮﻱ ﺩﻳﭙﻠﻤـﺎﺗـﻴـﻚ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺳﻪ.
 .20ﺑﻮﺯﺍﻥ ,ﺏ .ﻭ ﻭﻳﻮﺭ ,ﺍ .(1388) .ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭ .ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﭙﻮﺭ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸﮑﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ
ﺭﺍﻫﺒﺮﺩی.
 .21ﺑﻴﮕﺪﻟﻲ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ،(1386) ،ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﭼﺎﻟﺶ ﻧﺎﺗﻮ ﺩﺭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﺮﺯﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ
ﺁﺳﻴﺎﻱ ﻣـﺮﻛـﺰﻱ ﻭ ﻗﻔﻘﺎﺯ ،ﺳﺎﻝ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ،ﺩﻭﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻧﻪ.
 .22ﺑﻴﻨﺶ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺣﻴﺪ .(1388) .ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻭ ﭼﺎﻟﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﯽ .ﮐﺎﺑﻞ:ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩی ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.
 .23ﭘﻬﻠﻮﺍﻥ ،ﭼﻨﮕﻴﺰ ).(1377ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻋﺼﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻭ ﺑﺮﺁﻣﺪﻥ ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻧﺸﺮ ﻗﻄﺮﻩ.
 .24ﭘﻮﻳﺎ ،ﺷﺮﻳﻒ .(1388) .ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﻨﺘﯽ ﻭ ﻗﺒﻴﻠﻮی؛ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﮑﻴﻢ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﺳﺎﺯی ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺩﺭ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.
 .25ﭘﻴﺸﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮﺩ ،ﺯﻫﺮﺍ ) .(1387ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ژﺋﻮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﮋی ﻧﻈﺎﻡ ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ .ﻧﺸﺮﻳﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩی ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﯽ ،ﺝ  ،8ﺷﻤﺎﺭﻩ .11
 .26ﺗﺎﺟﻴﮏ،ﷴﺭﺿﺎ.(١٣٨٣).ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ،ﭘﺎﺩﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ .ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮﻡ
ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ.
 .27ﺗﻤﻨﺎ ،ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ )  .( 1385ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﻢ .ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ
ﺑﻬﺸﺘﻲ.
 .28ﺗﻤﻨﺎ ،ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ،(1387) ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ .ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ
ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ.
 .29ﺗﻴﻤﻮﺭﺧﺎﻧﻮﻑ ،ﻟﻄﻔﯽ .(١٣٧٢).ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻠﯽ ﻫﺰﺍﺭﻩ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻋﺰﻳﺰ ﻁﻐﻴﺎﻥ.
 .30ﺟﻮﻧﺰ ،ﺳﺖ .ﺟﻲ ،ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ،(1389) ،ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻧﻈﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺯﻋﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺴﮕﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﭘﻮﺭ
ﺑﻨﺎﺏ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘـﺸـﺎﺭﺍﺕ ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ.
 .31ﺟﻴﻤﺰ ﺩﻭﻋﺮﺗﯽ ،ﺭﺍﺑﺮﺕ ﻓﺎﻟﺘﺰﮔﺮﺍﻑ .(1376).ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﺭﺽ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻋﻠﯽ ﺭﺿﺎ ﻁﻴﺐ ،ﻭﺣﻴﺪ ﺑﺰﺭﮔﯽ .ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻗﻮﻣﺲ ،ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ.
 .32ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻴﺎ ،ﷴﺭﺿﺎ )  .( 1385ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ .ﻣﺸﻬﺪ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﭘﺎﭘﻠﻲ ،ﭼﺎپ ﺍﻭﻝ.
 .33ﺧﻮﺵ ﺍﻧﺪﺍﻡ ،ﺑﻬﺰﺍﺩ (1387) ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺎﺗﻮ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤـﻠـﻞ -ﺟـﻠـﺪ ﺩﻭﻡ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ -ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ.
 .34ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ،ﺍﻣﻴﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ) .(1371ﺟﻨﮓ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺷﻮﺭﻭی .ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺑﻬﻴﻨﻪ.
 .35ﺩﺭﺧﻮﺭ ،ﷴ .(1391).ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻓﺮﺍ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﻧﻴﺮﻭ ﻫﺎی ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺍﺯ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ .ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭی ،ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭﻡ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ.
 .36ﺩﻫﺸﻴﺎﺭ ،ﺣﺴﻴﻦ ،(1390) .ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺩﺭ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭی ﻫﺎ ،ﮐﺎﺑﻞ :ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﯽ –
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ،ﺷﻤﺎﺭﻩ .286
178

 .37ﺩﻫﺸﻴﺎﺭ ،ﺣﺴﻴﻦ .(1390).ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻳﮑﭙﺎﺭﭼﮕﯽ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ .ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺭﺟﯽ ،ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﻮﻡ.
 .38ﺩﻭﻟﻴﺘﻞ ،ﺭﻳﭽﺎﺭﺩ )» .(1379ﺳﺎﺯﻩ ﺍﻧﮕﺎﺭی ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ  .»Onlineﺗﺮﺟﻤﻪ ﷴ ﺣﺴﻦ ﺷﻴﺦ ﺍﻟﺴﻼﻣﯽ.
ﻧﺸﺮﻳﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ .ﺷﻤﺎﺭﻩ .33
 .39ﺩﻭﺋﺮﺗﯽ ﺟﻴﻤﺰ؛ ﻭ ﻓﺎﻟﺘﺰﮔﺮﺍﻑ ،ﺭﺍﺑﺮﺕ؛ ) .(1377ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﺭﺽ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ،
ﺗﺮﺟﻤﻪ ی ﻋﻠﯽ ﺭﺿﺎ ﻁﻴﺐ ﻭ ﻭﺣﻴﺪ ﺑﺰﺭﮔﯽ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻗﻮﻣﺲ ،ﭼﺎپ ﺩﻭﻡ،ﺟﻠﺪ ﺩﻭﻡ.
 .40ﺩﻭﺋﺮﺗﯽ ،ﺟﻴﻤﺰ ﻭ ﻓﺎﻟﺘﺰﮔﺮﺍﻑ ،ﺭﺍﺑﺮﺕ ) .(1383ﻧﻈﺮی ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﺭﺽ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ.ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻭﺣﻴﺪ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻭ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻁﻴﺐ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ:ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻗﻮﻣﺲ ،ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ.
 .41ﺭﺍﺑﺮﺕ ﮔﺮ،ﺗﺪﺍ».(1379).ﺍﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮔﺮﺍ ﻭﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ:ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﮐﺮﻳﻤﯽ،
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩی .ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ.
 .42ﺭﺣﻴﻢ ﭘﻮﺭ ،ﻋﻠﯽ ) .(1381ﺗﺤﻮﻻﺕ ژﺋﻮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﮋﻳﮏ ﺩﺭ ﺳﺪﻩ ﺑﻴﺴﺖ ﻭﻳﮑﻢ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍی
ﺍﻳﺮﺍﻥ .ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺠﻠﻪ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ،ﺷﻤﺎﺭﻩ  183ﻭ .184
 .43ﺭﺣﻴﻤﯽ ،ﺳﺮﺩﺍﺭ ﷴ .(1391).ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﮏ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ .ﮐﺎﺑﻞ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺳﻌﻴﺪ.
 .44ﺭﺣﻴﻤﯽ ،ﷴ ﻋﻴﺴﯽ ،ﻭ ﻧﻈﺮی ،ﻋﺒﺪﺍﻟﻄﻴﻒ .(1384).ﺷﮑﻮﻩ ﺣﻀﻮﺭ )ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی( .ﺍﻳﺮﺍﻥ :ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﺰﺏ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ.
 .45ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﻦ ) .(1385ﺛﺮﻭﺕ ﻣﻠﯽ ﻳﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﻠﯽ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟ .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ
.39
 .46ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺃﺻﻨﺎﻑ .ﺷﻤﺎﺭﻩ  .1166ﺗﻬﺮﺍﻥ3 :ﺩﻟﻮ .1389
 .47ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺇﺳﻼﻣﻲ .ﺗﻬﺮﺍﻥ 22 :ﺳﺮﻁﺎﻥ .1387
 .48ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻡ .ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻤﺎﺭﻩ .1751
 .49ﺭﻭﺳﺎﻧﯽ ،ﺷﺎﭘﻮﺭ » .(1388).ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎی ﻧﮋﺍﺩی ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭﺳﻴﺎﺳﯽ ﻭ ﺑﺮﺳﯽ ﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﺎی ﻧﺪﺍﺭﺩ« .ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﯽ ـ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی .ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﺪﻭ ﺑﻴﺴﺖ
ﻭﻫﺸﺘﻢ.
 .50ﺭﻭﺷﻪ،ﮔﯽ.(١٣٧٠).ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.ﺗﺮﺟﻤﻪ:ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻭﺛﻮﻕ .ﺗﻬﺮﺍﻥ:ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.
 .51ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ ،ﻣﻬﺪﻱ ،(1388) ،ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ،
ﺳﺎﻝ ﺑﻴـﺴـﺖ ﻭ ﺳـﻮﻡ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﻪ.
 .52ﺳﺠﺎﺩی ،ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﻴﻮﻡ .(1391)،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﮐﺎﺑﻞ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻟﻨﺒﻴﻴﻦ.
 .53ﺳﺠﺎﺩی ،ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﻴﻮﻡ .(1380).ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ؛ ﻗﻮﻡ،ﻣﺬﻫﺐ ﻭ ﺣﮑﻮﻣﺖ .ﻗﻢ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ
ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ.
 .54ﺳﺮﻓﺮﺍﺯ ،ﷴ .(1390) ،ﺟﻨﺒﺶ ﻁﺎﻟﺒﺎﻥ ﺍﺯ ﻅﻬﻮﺭ ﺗﺎ ﺍﻓﻮﻝ .ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺳﺮﻭﺵ.
 .55ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ،ﭘﻴﻤﺎﻥ ،(1383) ،ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺁﺯﺍﺭ ﻭ ﺍﺫﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻤﺸﻬﺮﻱ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ،
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫـﺠـﺪﻩ ،ﻧﻴﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﻣﺮﺩﺍﺩ.
 .56ﺳﻠﻴﻤﻲ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ،(1381) ،ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ ،ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺗﻴﺮ ﻣﺎﻩ.
 .57ﺷﺎﻟﻴﺎﻥ ،ژﺭﺍﺭ  -ﭘﻴﺮﺭﺍژﻭ ،ژﺍﻥ .(1366)،ﺍﻁﻠﺲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﮏ ﺟﻬﺎﻥ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺟﻌﻔﺮی
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ.
 .58ﺷﻔﻴﻌﯽ ,ﻥ .ﻭ ﻗﻨﺒﺮی ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩی ,ﻑ .(1388) .ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ
ﺳﺮﺩ .ﺳﻴﺎﺳﯽ ـ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی.
 .59ﺷﻔﻴﻌﻲ ،ﻧﻮﺫﺭ ،(1389) ،ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ )ﺁﻑ -ﭘـﺎﻙ(،
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻓﺼـﻠـﻨـﺎﻣـﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺭﺟﻲ ،ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻨﺞ.
 .60ﺷﻬﺮﺍﻧﯽ ،ﻋﻨﺎﻳﺖ ﷲ (١٣٩١).ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻭ ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﮐﺎﺑﻞ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ.
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 .61ﻁﺎﻟﺒﯽ ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ .(1391) .ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﻧﻴﺮﻭ ﻫﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺎﺗﻮ .ﮐﺎﺑﻞ :ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺻﻠﺢ.
 .62ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺧﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻲ .(1384) ،ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ  .ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﻭ
ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺑﺮﺍﺭ ﻣﻌﺎﺻﺮ.
 .63ﻋﺰﺗﯽ ،ﻋﺰﺕ ﷲ ) .(1384ژﺋﻮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﮋی .ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺳﻤﺖ.
 .64ﻋﺰﺗﯽ ،ﻋﺰﺕ ﷲ .(1380).ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﮏ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﮑﻢ .ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺳﻤﺖ.
 .65ﻋﻠﯽ ﺁﺑﺎﺩی ،ﻋﻠﯽ ﺭﺿﺎ ) .(1372ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ .ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺃﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ.
 .66ﻏﺒﺎﺭ ،ﻣﻴﺮﻏﻼﻡ ﷴ.(١٣٨٨)،ﺍﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ .ﭘﺸﺎﻭﺭ:ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﻭﺭ ﺍﻧﺘﺮﭘﺮﺍﺋﺰﻳﺰ.
 .67ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﷴﺻﺪﻳﻖ .(1366) ،ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﻗﺮﻥ ﺍﺧﻴﺮ ،ﻗﻢ :ﺍﺗﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎﻥ.
 .68ﻓﮑﻮﻫﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ .(1380).ﻗﻮﻡ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ .ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻧﯽ.
 .69ﻓﻬﻴﻤﯽ،ﻫﻮﻳﺪی .(1362).ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺳﻘﻒ ﺟﻬﺎﻥ .ﺗﺮﺟﻤﻪ:ﺳﺮﻭﺭ ﺩﺍﻧﺶ ،ﻗﻢ :ﺍﻧﺸﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﮏ ﺍﺷﺘﺮ.
 .70ﻓﻮﻻﺩی ،ﺩﺍی .(1382)،ﺩﻳﻦ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﻣﺪﻧﯽ.
 .71ﻓﻴﺮﻭﺯﺁﺑﺎﺩﻱ ،ﺳﻴﺪ ﺟﻼﻝ» .(1377).ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﻬﺎﺩﮔﺮﺍﻳﻰ ﻧﺌﻮﻟﻴﺒﺮﺍﻝ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﻯﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ«.ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ،ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ .3
 .72ﻗﺪﺭﻱ ﺳﻌﻴﺪ ،ﷴ ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺳﻌﻴﺪ )  .( 1385ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﺳﺮﺍﺭ  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻗﺒﺎﻝ.
ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﻧﻮﺭ.
 .73ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺳﻴﺎ )) (3ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ( ،(1383) ،ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ
ﻭ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺑﺮﺍﺭ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ.
 .74ﻛﻤﭗ ،ﺟﻔﺮﻱ؛ ﻫﺎﺭﻛﺎﻭﻱ ،ﺭﺍﺑﺮﺕ )  .( 1383ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ .ﺝ  .1ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻴﺪ
ﻣﻬﺪﻱ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﺘﻴﻦ .ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ.
 .75ﮐﺘﺎﺏ ﺁﮔﺎﻩ .(1362).ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ .ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺁﮔﺎﻩ.
 .76ﮔﺮﺭ ،ﻓﺮﺩﺭﻳﻚ ،(1386) ،ﺭﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ،ﺍﺣﻴﺎﻱ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ
ﺧـﺮﻣـﻲ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮﻱ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﻔﺪﻫﻢ ،ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ.
 .77ﮔﺮﻭﻣﻒ ،ﺑﻮﺭﻳﺲ ) .(1375ﺍﺭﺗﺶ ﺳﺮﺥ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﺁﺭﻳﺎﻧﻔﺮ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎپ ﻭ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺃﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ.
 .78ﮔﻞ ﷴی،ﺍﺣﻤﺪ .(1381).ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻥ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﻫﻮﻳﺖ .ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻧﯽ.
ﮔﻠﯽ ،ﺍﻣﻴﻦ . (١٣۶۶).ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻫﺎ .ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ.
 .79ﮔﻠﻴﻔﻮﺭﺩ ،ﻣﺮی ﻟﻮﺋﻴﺲ ) .(1368ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺍﺳﻌﺪی ،ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
 .80ﮔﻮﻫﺮﻱ ﻣﻘﺪﻡ ،ﺍﺑﻮﺫﺭ) .(1383ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﻮﺵ ﻗﺪﺍﻡ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ .ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻤﺸﻬﺮﻱ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ،
ﺷﻤﺎﺭﻩ .38
 .81ﮔﻴﺪﻧﺰ ،ﺍﻧﺘﻮﻧﯽ .(١٣٨٩).ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ .ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺒﻮﺭی ،ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.
 .82ﻻﮐﺴﺖ ،ﺍﻳﻮ ) .(1368ﻣﺴﺎﺋﻞ ژﺋﻮﭘﻠﺘﻴﮏ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﮔﺎﻫﯽ .ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺩﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺍﺳﻼﻣﯽ.
 .83ﻣﺎﺭﺟﺮ ،ﻣﺎﺗﻴﻦ».(١٣٧٨).ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻗﻮﻣﯽ«.ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍی ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺍﻣﻨﻴﺘﯽ.
ﺝ.١ﺗﻬﺮﺍﻥ:ﭘﮋﻭﻫﺸﮑﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩی.
 .84ﻣﺎﮐﺲ ﻭﺑﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی ،ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻣﻮﻻ.1995 /1374 ،
 .85ﻣﺎﻧﺪﻝ،ﺭﺍﺑﺮﺕ.١٣٧٧.ﭼﻬﺮﻩ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ .ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﭘﮋﻭﻫﺸﮑﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩی .ﺗﻬﺮﺍﻥ:
ﭘﮋﻭﻫﺸﮑﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩی.
 .86ﻣﺘﻘﯽ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ) .(1385ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﮋﻣﻮﻧﻲ ﺷﻜﻨﻨﺪﻩ .ﻧﺎﻣﻪ ﺩﻓﺎﻉ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ.
 .87ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺯﺍﺩﻩ ،ﭘﻴﺮﻭﺯ ) .(1381ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﯽ .ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺳﻤﺖ.
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