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Abstract 

After the independence of Central Asian countries, European 

Union (EU) made relationship with these countries and 

supported free market economic system instead of communism 

in this particular geographical area. For the first time, EU 

appointed special representative to Central Asia and has 

organized many assistance and supportive programs for Central 

Asia. Recently, with developing role of China & Russia in the 

Central Asia, withdrawal of some US troops from Afghanistan 

and the rise of extremism in the region have grown up the 

importance of Central Asia to EU. 

EU is comparatively less influential in Central Asia than Russia 

and China and cannot compete with them, so EU members are 

working to improve education system, human rights situation 

and work for upholding democratic values in the Central Asia. 

Moreover; EU developed approach in the framework of 2020 

year plan for strengthening and energizing EU-Central Asia 

relations. 
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 لنډیز
خپلواکۍ اخیستلو وروسته په  لهاروپایي ټولنې د مرکزي آسیا له هېوادونو رسه 

ز.کال اړیکې ټینګې کړې او په دغه جغرافیایي سیمه کې یې د کمونستي ۱۹۹۱
یستم رامنځته کولو څخه مالتړ کاوه. په اقتصادي سیستم پر ځای د آزاد بازار س

د لومړي ځل لپاره د مرکزي آسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی کې ز.کال ۲۰۰۵
استازی وټاکل شو، چې له مرکزي آسیا رسه د مرستو کولو پروګرامونه تنظیم کړي. 

دل او له ېپه دې وروستیو کلونو کې په مرکزي آسیا کې د چین او روسیې رول زیات
امریکایي پوځیانو وتل په سیمه کې د افراطیت زیاتېدلو ته  ځينوفغانستان څخه د ا

 شوی دی. تپه پاملرنې رسه د اروپایي ټولنې لپاره د مرکزي آسیا اهمیت هم زیا
اروپایي ټولنه په مرکزي آسیا کې د روسیې او چین په نسبت کم نفوذ لري او 

ټولنې غړي هېوادونه هڅه کوي په نيش کوالی سیايل وررسه وکړي، نو د اروپایي 
ښه وايل او  د مرکزي آسیا کې د زده کړو د ښه وايل او د برشي حقونو د وضعیت

دیموکراتیکو ارزښتونو مالتړ لپاره کار وکړي او له مرکزي آسیا رسه د اروپا نوې تګالره 
 اړیکو پياوړتیا د ز.کال طرحې په اډانه کې له مرکزي آسیا رسه د اروپا ۲۰۲۰د 

(Strengthening and Energizing EU-Central Asia Relations)   په موخه
 جوړه شوه.

 رسیزه
لویدیځ او شامل او  –مرکزي آسیا د سرتاتیژیک موقیعت په لرلو او د ختیځ 

میالدي پیړۍ کې د دوه لویو  ۱۹جنوب  ترمنځ د پله او نښلونکې سیمې په توګه په 
روسیې وکوالی شول په  .ۍ سیمه وګرځېدلهځواکونو روسیې او بریتانیا د سیال

دغه سیمه د شوروي  ،مرکزي آسیا کې خپل سوسیالیستي افکارو ته وده ورکړي
رويس ژبه، تعلیمي سیستم او اقتصادي سیستم ته  او اتحاد برخه وګرځوي

کمونستي بڼه ورکړي، خو د شوروي اتحاد پاشل کېدو وروسته نږدې درې لسیزې د 
دلو رسه په خپلو اقتصادي او بهرنیو ېونو له خپلواکه کمرکزي آسیا جمهوریت
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روسیه او  هدی. اوسمهال د سیمې دوه مهم ځواکون بدلون راوستیسیاستونو کې 
چین او همدارنګه اروپایي ټولنه هغه نړیوال لوبغاړي دي، چې د مرکزي آسیا پر 

 ز لرونکی رول لري. ېاغ اقتصادي او سیايس مسایلو
او فعاله هڅې  اغېزمنېاروپایي ټولنې په نړیواله کچه  له سړې جګړې وروسته

کوالی شول چې د اروپایي ټولنې د غړو هېوادونو ترمنځ د داخيل يې پیل کړې او و
کړنو او نړیوالو اړیکو لپاره یو لړ اصول او د لوبې قواعد وټاکي. اروپایي ټولنې 

حاکمیت او د  سوله، آزادي، دموکرايس، د قانون :لکه ،سیاست په ځینو اصولو
 برشي حقونو په رعایت کولو باندې والړ دی.

خپلواکه کېدلو وروسته نږدې درې لسیزې د له د مرکزي آسیا د جمهوریتونو 
دولتي سیستم رامنځته کولو، له اقتصادي نړیوالو سازمانونو رسه مشارکت، د فردي 

ز  بنسټونو تر اغېمالکیت او حقونو څخه مالتړ، پويل نظام، بانکي او مايل رژیم د غريب
الندې راغلی دی، چې د دغه لیربالستي اقتصادي بهیر وده او مروج کول د غريب 

 هېوادونو په ځانګړې توګه د اروپایي ټولنې په مرسته او همکارۍ رسه تررسه شوی دی.
په دې مقاله کې د مرکزي آسیا او اروپایي ټولنې اړیکو ته اشاره شوې ده، دا 

او په مرکزي آسیا کې د  ؟مرکزي آسیا کې کومې موخې لري چې اروپایي ټولنه په
په دې مقاله کې هڅه شوې ده چې  ؟روسیې او چین کومو کړنو څخه اندېښنه لري

 .ځواب وويل يشدغو پوښتنو ته 
 د څېړنې اهميت او مربميت

د مرکزي آسيا هېوادونه د افغانستان په ګاونډ کې موقعيت لري، چې د دغو 
اروپايي ټولنې رسه په مستقيم ډول پر دغه سيمه او په غري  هېوادونو اړيکې د

مستقيم ډول په افغانستان اغېزې لري، دا چې دغه اغېزې د افغانستان په سيايس، 
اقتصادي او ټولنيزو حاالتو څه ډول دي؟ د همدې لپاره اړينه ده چې د مرکزي آسيا 
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افغانستان اغيزې لري،  او اروپايي ټولنې اړيکې وڅېړل يش او دا چې دغه اړيکې په
 نو له همدې امله د دغې موضوع څېړل مهم دي.

 د څېړنې موخه
 د مرکزي آسیا هېوادونه د افغانستان په ګاونډ کې پراته دي، له مرکزي آسیا رسه

د اروپایي ټولنې اړیکې په مستقیم ډول پر دغه سیمه او غیر مستقیمه توګه پر 
ده، چې د مرکزي آسیا او اروپایي ټولنې  افغانستان باندې اغیزې لري، نو اړینه

 اړیکې وڅېړل يش. دا ترمنځ
 د څېړنې مېتود

 تود څخه ګټه اخیستل شوې ده.ېحلیيل مت –دې مقالې په لیکلو کې له ترشیحي د 
 له مرکزي آسیا رسه د اروپایي ټولنې سیايس اړیکې

سم  دو رسهېد دوه قطبي نظام له منځه تللو او د ساړه جنګ له پای ته رس
اروپايي ټولنې په نړیوال سیاست کې خپل رول څرګند کړ، اروپایي ټولنه چې له 

ه بالقو  ټولیز له) آملان، فرانسه، ایټالیا... ( څخه جوړه ده او  ثره هېوادونوؤ بډایو او م
ځواک څخه برخمنه ده، اوسمهال اروپایي ټولنه د نړۍ له اصيل لوبغاړو څخه ده، 

 (۱) يش. ننګولیهم  قدرت وچې د امریکا متحده ایاالت
اروپایي ټولنې په مرکزي آسیا کې د نفوذ د زیاتوايل لپاره د قانون حاکمیت، 

 ، د کډوالۍ د زیانونو مخنیوي په موخه د پولو پياوړتیا او ديبرشي حقوق، سوداګر 
برخه کې پانګونه کړې او په دې وروستیو کلونو کې د بنسټ په ځوانانو د زده کړو 

 دلو ته په پاملرنې رسه یې پر امنیتي حوزه هم پام راټول کړی دی. ېپالنې زیات
او  نوبرخو کې د برشي حقو  بېال بېلواروپایي ټولنې د یو ځواک په توګه د نړۍ 

دموکراتیکو ارزښتونو د ترویج په برخه کې هڅې کړې دي او د خپلو استازو له الرې 
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ز.کال کې د ۲۰۰۵ولوي. په په اړه معلومات راټ نوپه مرکزي آسیا کې د برش حقو 
لومړي ځل لپاره د مرکزي آسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وټاکل شو او 

 .شولله دې رسه له مرکزي آسیا رسه د مرستو کولو پروګرامونه تنظیم 
د مرکزي آسیا لپاره د اروپایي ټولنې له خوا دوه تګالرې تصویب شوي دي، چې 

ز.کال پورې او دوهمه تګالره یې له ۲۰۰۶تر  خهڅ ز.کال۲۰۰۲لومړې یې له 
ز.کال پورې د اجرا لپاره تررسه شوه. د لومړۍ تګالرې ۲۰۱۳تر څخه ز.کال ۲۰۰۷

له مخې اروپایي ټولنې غوښتل په مرکزي آسیا کې د فقر کمولو، امنیت، ثبات او د 
اسۍ حقونو تضمین، د دموکر  يبرخه کې مرسته وکړي او د برش په اقتصادي پراختیا 

پیاوړتیا او د ښې حکومتولۍ ارتقا یې اصلې موخه وه. په دوهمه تګالره کې له 
پيل کولو برخه کې جدي  ۍز.کال پورې د دموکراس۲۰۱۳کال څخه تر .ز ۲۰۰۷

  (۲. )پاملرنه شوې وه
ز.کال کې د روڼتیا نړیوال سازمان له خوا د فساد په برخه کې د ۲۰۱۶په 

رتبه،  ۱۵۴رتبه، ترکمنستان ۱۵۶ازبکستان  ، چېشوهېوادونو نوملړ خپور ۱۷۶
 (۳) رتبه کې قرار درلود. ۱۳۱رتبه او قزاقستان ۱۳۶رتبه، قرغزستان  ۱۵۱تاجکستان 

 -يد فدرال فن :په مرکزي آسیا کې د لویدیځ ځینې نادولتي سازمانونه، لکه
، (FES)، فردریش ابرت بنسټ (HSS)، سیدل هانس بنسټ (PTB)سسه ؤ م يفزیک

فعالیت  (Dvv) د آملان ميل پوهنتون انجمن (  اوSES)کارپوهانو انجمن لوړ پوړو
لري. اروپایي ټولنه په مرکزي آسیا کې د مدين ټولنو له خوا د سیمینارونو تررسه 

 AIDHRو لپاره مايل مرستو کولو لپاره د نکولو او د دموکراسۍ او برشي حقو 
ل د اروپایي ټولنې او قزاقستان ز.کا۲۰۱۵تر الس الندې ونیو، همدارنګه په  پروګرام
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. قزاقستان په سیمه شوهوکړه لیک السلیک يو ترمنځ د همکارۍ کچې لوړولو لپاره 
 (۴) کې د اروپایي ټولنې کلیدي متحد او تجاري رشیک بلل کیږي.

حقونو حاکم وضعیت باندې تل د ي په مرکزي آسیا کې د دموکراسۍ او برش 
ز.کال کې د ۲۰۰۵دی، چې ښه بېلګه یې په  اروپایي ټولنې له خوا انتقاد شوی

تاجکستان په اندیجان کې د الریون کوونکو ځپلو رسه د اروپایي ټولنې او د 
تاجکستان ولسمرش اسالم کریموف ترمنځ اړیکې خرابې شوې او له ازبکستان رسه 

 (۵) د اروپایي ټولنې، ناټو، د اروپا همکارۍ او امنیت سازمان اړیکې راکمې شوې.
اجکستان کې د مقتدر او روس پلوه ولسمرش شتون له اروپایي ټولنې رسه د په ت

دلی، په داسې حال کې چې د تاجکستان اسالمي ېدلو سبب ګرځېاړیکو کم
او غړي یې آملان ته  ېنهضت چې د تاجکستان له خوا تروریستي ډله اعالن شو 

ان ته سپارل تبعید شوي دي، خو د اروپایي ټولنې له خوا تر اوسه بیرته تاجکست
شوي نه دي، همدا موضوع ددې المل شوې ده، چې د اسالمي نهضت غړي او 
مرشان په اروپا کې په کنفرانسونو او غونډو کې د تاجکستان دولت له خوا ددې 

نه غړو په غیرقانوين توګه نیولو او زنداين کولو باندې نقد کوي او اروپایي ټول نهضت
حقونو او ازادیو نقض بويل  يو تررسه کول د برش هم د تاجکستان له خوا د دې کارون

 برابریږي. الره چارهاو له همدې امله پر تاجکستان باندې نړیوال فشارونه ته 
ترکمنستان هم د اروپایي ټولنې لپاره د انرژۍ برخه کې د ښه ظرفیت لرلو ته په 

ین رسه پام رسه مهم هېواد دی، خو ترکمنستان یوازې اقتصادي تګالره لري او له چ
حقوقو نقض او دیموکراتیکو  يښې اقتصادي اړیکې لري. په قزاقستان کې د برش 

ز درلودلی دی، خو ېبهیرونو کمزوري کول د قزاقستان او اروپایي ټولنې پر اړیکو اغ
رسه له دې، د انرژۍ رسچینو درلودلو او د روسیې، چین او اروپایي ټولنې ترمنځ د 

 یي ټولنې او قزاقستان ترمنځ اړیکې ښې دي.اړیکو تعادل ساتلو رسه د اروپا
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موکراسۍ او لیربال اقتصادي سیاست پر دقرغزستان کې د عسګرآقایف له خوا د 
مرکزي آسیا »مخ وړل د غريب هېوادونو له خوا وستایل شول او قرغزستان یې د 

ز.کال په قرغزستان کې د آمازبیګ آتامبایف ۲۰۱۱په نوم یادوه، خو په « سویس
رامنځته شول،  بدلونونهدو او روسیې او چین ته نږدې کېدو رسه یو څه ېکولسمرش 

ز.کال د ماناس اډې  بندول او امریکایي عسکرو ایستل، د روسیې او ۲۰۱۴چې په
 ۵۰۰قرغزستان ترمنځ د پراختیا مشرتک صندوق جوړول، د روسیې له خوا د 

 رغزستان غړیتوب ترالسهسیا اقتصادي ټولنه کې د قآ ډالرو پور اخیستل، داور  ومیلیون
کول هغه موارد وو، چې قرغزستان له لویدیځ څخه فاصله واخیستله او روسیې رسه 

 (۶) نږدې شو.
ز.کال وروسته له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو وتلو رسه مرکزي آسیا ۲۰۱۴د 

د ترهګرو د بریدونو له ګواښونو رسه مخامخ دی، چې وررسه په سیمه کې نا امني او 
ه برابریږي. اروپایي ټولنه پدې برخه کې هم ل الره چارهشه یي توکو قاچاق ته هم د ن

مرکزي آسیا هېوادونو په ځانګړې توګه هغه هېوادونه چې له افغانستان رسه ګډه 
ز.کال ۲۰۰۳کې خپل مالتړ کړی او د  پروګرامونوپوله لري، د رسحدونو په پیاوړتیا 

یورو د مرکزي آسیا پولو مدیریت لپاره  ونهيمیل ۳۳،۶ز.کال پورې ۲۰۱۴څخه تر 
 (۷) ځانګړې کړي دي.

د اروپایي ټولنې لپاره مهم دی، بله دا چې  هم د مرکزي آسیا امنیت او ثبات
ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان له افغانستان رسه ګډه پوله لري او د ترهګرو د 

چین او اروپا ترمنځ د  بریدونو له ګواښونو رسه مخامخ دي. همدارنګه مرکزي آسیا د
امنیتي مسایلو څخه هم اغېزمنه  له پله حیثیت لري. اروپایي ټولنه د مرکزي آسیا

ده، په مرکزي آسیا کې د القاعده، داعش او نورو افراطي ډلو شتون د اروپایي ټولنې 
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لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي، نو ځکه یې له مرکزي آسیا رسه د رسحدي پولو د امنیت 
کلونو  ۳ز.کال وروسته تر ۲۰۱۵میلیونه یورو مرسته وکړه، چې له  ۵پاره د ټینګښت ل

 لپاره ځانګړي شوې دي.
 په مرکزي آسیا کې د بدلونونو رامنځته کېدو د اروپایي ټولنې پام خپل کړ او په

ټه د مرکزي آسیا لپاره د اروپایي ټولنې ېن ۱۹ز.کال د جون میاشتې پر ۲۰۱۷
ړ. د امنیتي موضوعاتو په برخه کې په سوریه او عراق سرتاتیژۍ لپاره سند برابر ک

دونکو ګډون، د استانبول ېکې د داعش ډلې په جوړښت کې د مرکزي آسیا اوس
رتزبورګ او د سویډن استهکلم پېښه کې د مرکزي آسیا پترهګرۍ پېښې، سن 

لتیا او له افغانستان څخه مرکزي آسیا ته د نشه یي توکو قاچاق ددې ېکسانو ښک
 (۸) پام زیات يش. ټولنېشول چې مرکزي آسیا ته د اروپایي  المل

ز.کال طرحې په اډانه کې له ۲۰۲۰له مرکزي آسیا رسه د اروپا نوې تګالره د 
-Strengthening and Energizing EU) اړیکو پياوړتیا د مرکزي آسیا رسه د اروپا 

Central Asia Relations)   مرشي د برلین د  پروګرامپه موخه جوړه شوه، چې ددې
سیايس علومو څېړنې اداري رییس کاترین بتګر او د آملان دویسربګ اسن پوهنتون 

له مخې به اروپایي ټولنه  پروګرامدغه د پروفیسور مایلک کایدینګ له خوا کېږي. 
له مخې  نقشېهڅه وکړي، چې د مرکزي آسیا او اروپا ترمنځ اړیکې د جغرافیایي 

دلو لپاره حلالرې وړاندې کړي. ېپای کې د همکاریو زیات ترسیم او تحلیل کړي او په
په  زده کړود کاترین د وینا له مخې له مرکزي آسیا رسه به د اقتصاد، پوهنې او لوړو 

ر ېډ ۲۰۰برخه کې همکاري وکړي. همدارنګه د اروپایي ټولنې په نوملړ کې له 
د  :لکه ،موضوعاتوسازمانونو او ډلو استازي شتون لري، چې د مدنې ټولنې اړوند 

کار کې و، د پولو او امنیت ساتلو او اقلیمي بدلونونو پورې اړوند دي، نحقو  يبرش 
ز.کال طرحې له مخې به د مرکزي آسیا او اروپایي ټولنې ترمنځ د ۲۰۲۰کوي. د 
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اړیکو څرنګوالی وټاکل يش. د کاترین د وینا له مخې دغه پروژه په مرکزي  کلنو ۱۰
د اقتصادي  موخې  موږځکه ز  خو رسه توپیر لري،و سیې له مآسیا کې د چین او رو 

 (۹) .يد ېرعایت متمرکز پر همکاریو، دموکراتیک پرمختګونو او د قانون 
ز.کال لپاره نوې ۲۰۲۰اروپايي ټولنه په داسې حال کې د مرکزي آسیا لپاره د 

 ده او امخسرتاتیژي جوړوي، چې پخپله اروپایي ټولنه هم له بدلونونو رسه مخ
 بریتانیا له اروپایي ټولنې څخه بهر شوې ده. اروپایي ټولنه له مرکزي آسیا رسه په

قونه او لیربال ح يټولنیز ) دیموکرايس، برش  -دریو حوزو کې هر یو سیايس
ري، نشه یي توکي او افراطیت( او اقتصادي ) دفاعي) ترهګ -ارزښتونه(، امنیتي

 اړیکو پياوړي کولو هڅه کوي.ږد( برخو کې د ېتجاريت اړیکې او د انرژۍ ل
په چوکاټ کې همکاري لري، روسیه د اوراسیا  ۱+۵له مرکزي آسیا رسه امریکا د 

 اقتصادي ټولنې او جمعي امنیت تړون سازمان په دوه اړخیزه قراردادونو په اډانه کې
هېوادونو رسه اړیکې لري او چین د یو کمربند او الرې طرحې په له مرکزي آسیا  د

ې په فعاله توګه په مرکزي آسیا کې فعالیت او پانګونه کوي. د اروپایي چوکاټ ک
اصيل موخه داده چې په مرکزي آسیا کې د روسیې نفوذ کمزوری کړي او له  ټولنې

 چین رسه سیايل وکړي.
 له مرکزي آسیا رسه د اروپایي ټولنې اقتصادي اړیکې 

ده چې په سیمه  رسچينهل، ګاز او انرژي په اوسني وخت کې یوه سرتاتیژیکه ېت
ییزو سیاستونو او نړیوالو سرتاتیژیو کې مهم اغېز لري. په دې وروستیو کلونو کې 

مسایلو او په نړۍ  طبیعي ګاز  د انرژۍ مهمه رسچینه ګرځیدلې ده او د چاپیریايل
د  چې لو مرصف زیات شوی دیېرمو کمېدلو ته په پام رسه د ګازو او تېکې د ګازو ز 

 لویه برخه تشکیلوي. نړیوال تجارت
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رمې لري ېمرکزي آسیا د طبیعي رسچینو په ځانګړې توګه د ګازو او تېلو پراخې ز 
او د اروپایي ټولنې غړي هېوادونه هڅه کوي د روسیې په ګاز پروم رشکت باندې اتکا 

 یخپلې اړتیا کمولو په لټه کې دد راکمه کړي. بروکسل د روسیې د ګازو پر وړاندې 
ي حران له پيل رسه او د اوکراین د پېښو له رامنځته کېدلو رسه اروپایاو د ګازو د ب

ټولنه د خپيل اړتیا وړ انرژي پیداکولو لپاره هڅه کوي او د مرکزي آسیا سیمه د 
ا او بله د یلرلو رسه د اروپایي ټولنې پام ځان ته را جلب کړ په  رسچينوانرژي  بډايه

 اروپایي ټولنې لپاره اهمیت لري. چې د مرکزي آسیا سرتاتیژیک موقعیت هم د 
لو او ګازو حیايت اهمیت ددې المل شوی، چې په نړیواله کچه د انرژۍ د ېد ت

ې زېرمو د کنټرول لپاره د لویو قدرتونو د پام وړ موضوع وګرځي، د ګازو او تېلو لوی
رمې په خزر سیند او مرکزي آسیا کې موجودې دي او د مرکزي آسیا پر زېرمو ېز 

سلنه ګاز له بهر  ۵۰ل او ېسلنه ت۷۶نحصاري نفوذ لري. اروپایي ټولنه نږدې روسیه ا
څخه واردوي، اروپایي ټولنه خپل د اړتیا وړ ګازو لویه برخه له روسیې، ناروې او 

 (۱۰) مینوي.أ الجزایر څخه ت
 داروپا ته چې  يبرخه کې هڅه کو په ګازو او تېلو د د مرکزي آسیا  هاروپایي ټولن

بدل کړي او له روسیې څخه  تګلوریالېږد د خزر سیند له الرې یې تېلو لېږد ر 
د اروپايي ټولنې اصيل طرحه د قزاقستان کاشاګان د تېلو میدان د  .خالص يش

خزر سیند شامل ختیځې خواته پراختیا ورکول دي. همدارنګه د تاجکستان روغان 
  بند جوړولو څخه چې بهرنۍ پانګونې ته اړتیا لري مالتړ کړی دی.

د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د اوکراین موضوع پر رس د اختالفاتو رامنځته 
د اروپایي ټولنې او مرکزي آسیا ترمنځ په ځانګړې توګه له ترکمنستان رسه پر  کېدو،

اقتصادي اړیکو اغېز درلودلی دی. له دې رسه اروپایي ټولنې هڅه کوله چې له 
ه تکیه راکمه کړي او باملقابل له آذربایجان روسیې څخه پر واردايت ګاز باندې خپل
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څخه اروپا ته د انرژۍ لېږد )جنويب کوریډور( باندې جدي کار کولو ته یې 
لېږد پروژه هم د له ترکمنستان څخه د طبیعي ګازو  ټولنه بهلومړیتوب ورکړ. اروپایي 

ږد ېځمکني)د ایران شاميل سیمو د ګاز ل تګلوروپه نظر کې لري، چې له دوه 
بکه( او سیند )خزر سیند( څخه یو یې په نظر کې نیولی دی، چې د خزر سیند ش

طرحه ده چې پر بنسټ به یې د  ۍطرحه د سوداګرۍ، مايل او زیربینایي اړخه بریال
 ږدول يش.ېترکمنستان ګاز اروپا ته ول

مرکزي آسیا د جیوپولټیک، موقیعت، بډایه طبیعي رسچینو، د سوداګرۍ 
هېوادونو پام ځان ته اړولی دی.  د مرکزي  لويديځپه توګه د  څلورالرېيو  تګلوري

آسیا  او خزر سیند انرژۍ رسچینو ته مستقیم الرسسی د اروپایي ټولنې مهمه موخه 
 Total Fina Elfاو   Schlumbergerرشکت، د فرانسې Shell ده. اوسمهال د هالند 

رشکت، د  British Petroleumرشکت، د بریټانیا   ENI и Agipرشکتونه، د ایټالیا   
او ناروي   Petromرشکت، د رومانیا   Wintershallرشکت، داملان  REPSOLاسپانیا 
Statoil .(۱۱) رشکتونه په مرکزي آسیا کې د تېلو او ګازو په رایستلو کې ګډون لري 

له مرکزي آسیا څخه اروپا ته د انرژۍ لېږد ستونزمن دی ځکه چې روسیه د 
 او ګازو باندې کنټرول لري او ددې هېواد د ګاز پروم رشکت له خوا مرکزي آسیا تېلو

 اروپا ته لېږدول کېږي له همدې امله اروپایي ټولنه د جنويب کوریډور جوړولو مالتړ
یې ښه بدیل دی، چې ترکمنستان او  هکوي، چې د ترانس کسپین نللیکې طرح

 آذربایجان رسه نښلوي.
ز.کال ۲۰۱۶ښې اقتصادي اړیکې لري او په  له مرکزي آسیا رسه هاروپايي ټولن

میلیارده  ۸،۴میلیارده یورو واردات او  ۱۳،۷اروپايي ټولنې له مرکزي آسیا رسه  کې 
یورو صادرات درلودل. اروپایي ټولنه د مرکزي آسیا هېوادونو له مهمو سوداګریزو 



 سيمه ييز مطالعات

150 
 

اد او د یادونې وړ ده، چې اروپایي ټولنه د اقتص (۱۲) رشیکانو څخه ګڼل کیږي.
میلیارده زیات  ۹۰۰۰برخه کې د نړۍ سرت لوبغاړی دی، چې له  سوداګرۍ په

سلنه د نړۍ سوداګري په واک کې لري، په  ۲۹ناخالص داخيل تولیدات او نږدې 
 واکسلنه په  ۱۱سلنه او  ۲۱داسې حال کې چې امریکا او جاپان په ترتیب رسه 

 (۱۳) بهرنۍ پانګونه کړې ده.میلیارده یورو  ۸۰۰اروپایي ټولنې نږدې  ،کې لري
ه بنسټونو او سازمانونو رس هغو د مرکزي آسیا په هېوادونو کې رقابتي چاپیریال له 

نړیوالو بنسټونو فورم  وتړلی دی، چې حاکم سیايس واکمن رسه تړاو لري، په موجود
کې د قزاقستان او قرغزستان له سیاستونو ښکاري چې له نړیوالو بازارونو پويل مايل 

ستم رسه یوځای يش، خو تاجکستان او ازبکستان تر اوسه پورې په منځني حالت سی
  کوي.پانګونې په برخه کې خپلو وګړو او بهرنیانو ته ور  کې قرار لري او ډیر کم فرصتونه د

لو او ګازو لویې زېرمې لري په تېرو کلونو کې ېقزاقستان او ترکمنستان چې د ت
روسیې او آذربایجان له الرې یې د خپلو خامو  له ښه مايل حالت څخه برخمن وو، د

تېلو او طبیعي ګازو صادرات تررسه کول، خو قرغزستان او تاجکستان چې د تېلو او 
ګازو زېرمې نه لري له کمزوري اقتصادي حالت رسه مخامخ وو. اروپایي ټولنه، چین 

 او روسیه له مرکزي آسیا د اصيل تجاريت رشیکانو څخه ګڼل کېږي.

ی ټولنه د یو نړیوال سیايس او اقتصادي بنسټ په توګه د مرکزي آسیا اروپای
لسیزې له پيل رسه ۱۹۹۰د  .هېوادونو دوهم لوی سوداګریز رشیک ګڼل کیږي

په  او قزاقستان لومړنی هېواد و، چې له اروپایي ټولنې رسه یې همکاري درلوده
ل قزاقستان اوسمها .مرکزي آسیا کې د اروپایي ټولنې اصيل متحد ګڼل کېده

رسه لري او له قزاقستان وروسته ازبکستان  ټولنېپایي وله ار  سوداګريسلنه  ۴۰،۳
د او ترکمنستان دوهم ځای کې قرار لري. د اروپایي ټولنې او مرکزي آسیا ترمنځ 
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سلنه د  ۸۰ډېره برخه انرژي تشکیلوي، چې له قزاقستان څخه نږدې  ۍسوداګر 
ت جوړوي، همدارنګه په مرکزي آسیا کې د اروپایي ټولنې واردات نفتي محصوال 

د ګران بیه معدين توکو رایستلو، فلزاتو او فوالدو ذوب او د برېښنا په برخه کې 
 (۱۴) پانګونې پروژو کې اروپایي ټولنې ډېره ونډه درلودلې ده.

 د اروپایي ټولنې سفیر سوین آلوات کارلسان او د انګلستان، کاناډا، امریکا
نېټه د  ۴ثور میاشتې پر د کال هـ . ل ۱۳۹۸یپلامتیک استازیو د ډ متحده اياالتو

قزاقستان له لومړي وزیر رسه وکتل او د قزاقستان د پانګونې ښه وايل له سیاست څخه 
وکړ. همدارنګه د قزاقستان لومړي وزیر په دې کتنه کې د اقتصادي پراختیا  مالتړیې 

ز.کال په بهیر کې د بهرنۍ ۲۰۱۸ې مثبت رشد او پانګونې ته په اشارې رسه وویل، چ
 (۱۵) کړی وو. پرمختګسلنه  ۱۵،۸مستقیمې پانګونې له امله د قزاقستان اقتصاد 

ز.کال ۲۰۱۳ز.کال څخه تر ۲۰۰۷له  تهاروپایي ټولنې له خوا مرکزي آسیا د 
ز.کال ۲۰۲۰تر څخه ز.کال ۲۰۱۴میلیونه یورو ځانګړی کړې او له  ۷۵۰پورې 

کې اروپایي  پروګرام ي. په نو وررسه کويمیلیون یورو مرسته یو  نږدېکال  پورې هر
 (۱۶) :کويټولنه په الندې پروژو باندې مترکز 

  ؛قرغزستان کې د قانون حاکمیت، زده کړې او د کلیو پراختیاپه 
  ؛ازبکستان کې د کلیوالو سیمو پراختیاپه 
  ترکمنستان کې د زده کړې بهیر ښه والیپه. 

له فدریکا موګریني په مرکزي آسیا کې د ؤ ين سیاست مسد اروپایي ټولنې د بهر 
قرغزستان  کې ز.کال۲۰۱۹ستلو په موخه په  ېاروپایي ټولنې دایمي منایندګي پران
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 يته سفر درلود او د سفر پر مهال یې وویل چې که مرکزي آسیا هېوادونه  برش 
ټولنه به  حقونه رعایت کړي او په دې برخه کې ښه اصالحات رامنځته کړي، اروپایي

په مرکزي آسیا کې په لویه کچه پانګونه وکړي. د اتباعو برشي حقونو ته پاملرنه، 
مرکزي آسیا کې د پانګونې فرصتونه  په په راتلو رسه بدلونونواصالحاتو او دموکراتیکو 

 (۱۷) زیاتېدلی يش.

د مرکزي آسیا د ځوانانو لپاره د تعلیمي  هيسېز.کال را۲۰۱۲اروپایي ټولنې له 
په  پروګرام Erasmus Mundusجوړول پيل کړل چې د  پروګرامونوو روزنیزو ا

محصلینو لپاره د بورسیو ورکولو لپاره  ۹۵۰۰میلیونه یورو د ۱۹۳چوکاټ کې 
اروپایی ټولنه په مرکزي آسیا کې د دریو برنامو، چې د  (۱۸) ځانګړې کړې دي.

 ته د الرسيس ستونزو حل او قانون حاکمیت برنامه د فرانسې او آملان له خوا،  اوبو
ړو کچاپیریال اړوند مسایلو برنامه د ایټالیا  او رومانیا له خوا او همدارنګه د زده 

 برنامه پيل کوي.
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 پایله
د مرکزي آسیا هېوادونو ګټې د اروپایي ټولنې له غوښتنو رسه تطابق نلري، 

 رزښتونو پیاړوي کولو لپارهحقونو د مالتړ او دیموکراتیکو ا ياروپایي ټولنه د برش 
هڅه کوي. د مرکزي آسیا هېوادونه د پانګونې او د لوړې ټکنالوجۍ په مرسته 
اقتصادي وده او تولیداتو پراختیا ته اړتیا لري. د اروپا او مرکزي آسیا ترمنځ د 
جغرافیایي واټن شتون له امله نيش کوالی په مرکزي آسیا کې د روسیې او چین 

اړه هم  په همدارنګه په مرکزي آسیا کې د اروپایي ټولنې د موخو رسه سیايل وکړي،
ابهام شته، په داسې حال کې، چې چین، روسیه او امریکا په ښکاره توګه د انرژۍ 
او امنیت په برخه کې ګټې لري، خو اروپایي ټولنه امنیتي، انرژۍ او دموکراتیکو 

 ګټې لري. ېارزښتونو په برخه کې خپل
ل لیدلوري موجود ېالبېهېوادونو کې د اروپایي ټولنې په اړه ب د مرکزي آسیا په

اروپایي له دي، په قزاقستان کې یې په اړه لیدلوری مثبت دی او قرغزستان هم 
ټولنې رسه اړیکې مهمې او اغېزمنې بويل، خو ځینې نور هېوادونه د اروپایي ټولنې 

کم بويل او په پرتله  ومتحده اياالت توانایي او ظرفیت د چین، روسیې او امریکا
 دلیوالتیا نه لري. اروپایي ټولنه هڅه کوي اروپايي ټولنې رسه د اړيکو په برخه کې 

وروسته په مرکزي آسیا کې د روسیې نفوذ را کم کړي او  لهع ړنګېدوشوروي اتحاد 
و څخه اندېښنه اغېز  ومهال د چین د یو کمربند او الرې پروژې جیوپولټیک اوس

لپاره انساين ځواک ته اړتیا لري او مرکزي آسیا  ءاجراد پروژې لري. چین ددې 
 هېوادونو ته پورونه هم ورکوي.
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 وړاندیزونه
رمو په لرلو رسه د سیمې او ېد مرکزي آسیا جیوپولوټیک موقیعت او د طبیعي ز 

اروپایي ټولنه او امریکا غواړي، چې په  .نړۍ د هېوادونو پام ځان ته را اړولی دی
ا کې د روسیې او چین رول کم کړي او د مرکزي آسیا له طبیعي ګازو او مرکزي آسی

لو څخه ګټه واخيل، همدارنګه روسیه غواړي پر مرکزي آسیا هېوادونو خپل نفوذ ېت
وسايت او چین هم د یو کمربند او الرې پروژې له الرې د مرکزي آسیا هېوادونو ته 

د افغانستان حکومت باید هڅه او تر خپل اغېز الندې یې راويل.  ويپورونه ورک
وکړي، د مرکزي آسیا له هېوادونو رسه ښې اقتصادي محوره اړیکې ولري او له 

او هڅه وکړي چې له مرکزي آسیا رسه د افغانستان ګټه واخيل اقتصادي ظرفیتونو یې 
 و هېوادونو تر اغېز الندې رانيش.او ځینو نور  متحده اياالتو اړیکې د امریکا
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