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Abstract: Washington wants to overview its foreign
policy with Central Asia following the withdrawal of foreign
troops from Afghanistan. After September 11 attacks on the
American soil in 2001 and the subsequent invasion of
Afghanistan by the United States, the US foreign policy for
Central Asian countries had direct impact on the war in
Afghanistan, during this time, the US needed Central Asian
countries cooperation for transiting logistics to its troops
being deployed in Afghanistan and the current war there
helped boosting cooperation between the US and the
Central Asian countries. However, rampant corruption, bad
governance and violation of human rights in Central Asian
countries were in conflict with US interests and values. The
drawdown of US troops from Afghanistan paved the way
for US to overview its foreign policy with Central Asian
countries. Meanwhile, the exit of US troops and it's
disengagement from the region worried leaders of Central
Asian countries over threats to their national security and
undermining their national sovereignty by China and
Russia. After the withdrawal of US troops from Afghanistan,
Central Asian countries would lose their importance and
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value for the US but bad governance and weak institutions
would facilitate the ground for political instability in Central
Asian countries. Two important countries of Central Asia
suck as Tajikistan and Kazakhstan have already faced
leadership issues. Weak governance and failed policies
can help radicalization of Islamic groups in Central Asia and
these groups would be influenced by global Jihadi groups’
ideology. There is fear of precious situation which existed
before 2001 and to quell these threats of radical groups,
Central Asian countries would use force and pressure.
Regional stability and security would face daunting
challenges if the US pulled out its troops from Afghanistan.
The most important issue for United States is to prevent
rising threats in the region and don't let the region to turn
into a safe haven of anti -American elements and not to
cause tensions among regional countries. The United
States tries to work together with NATO, Russia, China,
Pakistan and Central Asian countries to prevent possible
chaos in the region and is concerned over the increasing
role and influence of Russia, India, China and Iran in the
Central Asian countries. After the departure of foreign
troops from Afghanistan, the US would continue its
collaboration with the Central Asian countries to enhance
economic cooperation, preserve its national interests and
make all out efforts to prevent threats to regional stability.
The current war and instability in Afghanistan could have
remarkable effect on the nature of relationship and
cooperation between the US and Central Asian countries.

لنډیز
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو پرمهال واشنګټن غواړي د منځنۍ آسیا
 کال د سپټمرب د. ز۹۰۰۵  د.هېوادونو پر وړاندې خپلې بهرنۍ تګالرې ته بیاکتنه وکړي
 مې له بریدونو وروسته د منځنۍ آسیا هېوادونو پر وړاندې د امریکا بهرنۍ تګالرې۵۵
 په دې موده کې امریکا په،په افغانستان کې د امریکا له جګړې رسه مستقیم تړاو درلود
افغانستان کې خپلو رستېرو ته د اکامالتو لپاره د منځنۍ آسیا هېوادونو مرستې او
 په افغانستان کې جګړې د منځنۍ آسیا هېوادونو او امریکا.همکارۍ ته اړتیا درلوده
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ترمنځ د همکاریو له پراختیا رسه مرسته وکړه ،خو له دې رسه له منځنۍ آسیا هېوادونو
رسه همکاریو د امریکا ګټو باندې منفي اغېز درلود په منځنۍ آسیا کې د پراخ اداري
فساد شتون ،بده حکومتويل او له برشي حقوقو څخه رسغړونې د امریکا له ارزښتونو او
ګټو رسه په ټکر کې دي .په افغانستان کې د ځواکونو کمولو د امریکا لپاره د دې زمینه
برابره کړې چې د منځنۍ آسیا له هېوادونو رسه خپلو اړیکو ته بیاکتنه وکړي ،خو په
ورته وخت کې له سیمې څخه د امریکايي ځواکونو وتلو او په سیمه کې د امریکا د
ښکېلتیا کمېدو د منځنۍ آسیا هېوادونو د مرشانو اندېښنې راپارويل ،هغوی په دې اند
دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل به له یوه لوري د هغوی ميل
امنیت له جدي ګواښونو رسه مخامخ کړي او له بل لوري به د چین او روسیې پروړاندې
د دوی ميل حاکمیت کمزوری کړي.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به د منځنۍ آسیا هېوادونو
ارزښت او اهمیت د امریکا لپاره لږ يش ،خو په منځنۍ آسیا هېوادونو کې بده
حکومتويل او کمزوري دولتي بنسټونه په منځنۍ آسیا کې د سیايس بې ثباتۍ لپاره
زمینه برابروالی يش .د منځنۍ آسیا دوه مهم هېوادونه ازبکستان او قزاقستان د رهربۍ له
ستونزو رسه مخامخ دي .کمزورې حکومتويل او ناکامه پالیسۍ د دې وېره زیاتوي چې
اسالمي ډلې به توندالرې کړي او هغوی به له نړیوالو جهادي ډلو له ایډیالوژۍ څخه
اغېزمنې يش او داسې حالت چې له  ۹۰۰۵ز .کال وړاندې په سیمه کې موجود و یو
ځل بیا رامنځ ته يش.د مذهبي ډلو ګواښونو له منځه وړلو په موخه به د منځنۍ آسیا
دولتونه له زور او فشار څخه کار واخيل او په پایله کې به یې ولسواکي او ډیموکرايس
په منځنۍ آسیا کې ډېره کمزورې يش او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو
وروسته به د سیمې ثبات له جدي ننګونو رسه مخامخ يش او په عمومي ډول به د سیمې
ثبات او امنیت ګډوډ يش.
دامریکا مرشانو لپاره تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې څنګه کوالی يش په سیمه
کې د نویو ګواښونو د رامنځ ته کېدو مخه ونیيس او اجازه ور نه کړي چې سیمه یو ځل
بیا د امریکا ضد توندالرو ډلو په خوندي پټنځای بدله يش او یا هم د سیمې هېوادونو
ترمنځ د کړکېچ زیاتېدو سبب يش .امریکایان هڅه کوي چې روسیه ،چین ،هند ،ناټو،
پاکستان او منځنۍ آسیا هېوادونه په ګډه کار رسه وکړي او په سیمه کې د ګډوډۍ د
رامنځ ته کېدو مخه ونیيس ،خو په ورته وخت کې امریکایان په منځنۍ آسیا کې د
روسیې او ایران د رول د پراختیا په اړه اندېښمن دي او په دې پوهیږي چې په منځنۍ
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آسیا کې د روسیې ،چین ،هند او ایران اغېز د زیاتېدو په حال کې دی .له افغانستان
څخه د ځواکونو له وتلو وروسته به امریکایان هڅه وکړي چې په سیمه کې د اقتصادي
همکاریو د پراختیا ،د خپلو ميل ګټو خوندیتوب او د سیمه ییزې بې ثباتۍ مخنیوي په
موخه د منځنۍ آسیا هېوادونو رسه همکاریو ته دوام ورکړي .په افغانستان کې روانه
جګړه او بې ثبايت به په راتلونکي کې د منځنۍ آسیا هېوادونو رسه د امریکا د اړیکو او
همکاریو په څرنګوايل د پام وړ اغېز ولري.

رسیزه
په افغانستان کې د جګړې او بې ثباتۍ له امله د منځنۍ آسیا هېوادونو د امریکا په بهرين
سیاست کې ځانکړی ځای پیدا کړ او منځنۍ آسیا د یوې مهمې سرتاتېژیکې سیمې په حیث
د امریکا پاملرنه ځانته راواړوله ،خو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو په صورت کې
به منځنۍ آسیا ته د امریکا پاملرنه لږه يش او د امریکا په نړیوالې سرتاتېژۍ کې به د منځنۍ
آسیا پرځای د آسیا فاسپیک سیمه مهم ځای پیدا کړي.له بل لوري په افغانستان کې له یوې
اوږدې جګړې وروسته امریکایان غواړي چې خپل پوځي مصارف او لګښتونه رالږ کړي .د
امریکا په بهرين سیاست کې پورتني بدلونونه به د منځنۍ آسیا ثبات له ګواښونو رسه مخامخ
کړي او امریکا او نړیوالې ټولنې ته به د نویو ستونزو د رامنځ ته کېدو سبب يش .له همدې امله
د امریکا متحده ایالتونه له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ویستلو پرمهال مجبور دي چې د
افغانستان ترڅنګ د منځنۍ آسیا هېوادونوو رسه اړیکې وسايت ،له منځنۍ آسیا رسه د امریکا
د اړیکو موخه باید د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا او د منځنۍ آسیا د کمزورو دولتونو پیاوړي
کول اويس .په لنډ مهال او تر یوې مودې پورې به منځنۍ آسیا د امریکا لپاره ارزښت ولري او
دهغې المل په منځنۍ آسیا کې کمزوري دولتونه دي .امریکایان وېره لري چې د منځنۍ آسیا
د بې ثباتۍ په ترڅ کې سازمان شوي جرایم او توندالریتوب پراختیا پیدا کړي او د منځنۍ
آسیا ډېری اوسېدونکي به کډوالۍ ته مجبور يش.
د منځنۍ آسیا کمزوري دولتونه په خپلو منځونو کې بې اتفاقي او ستونزې لري او د
دې وړتیا او ظرفیت نه لري چې په سیمه کې د جرایمو ،نشه یي توکو او توندالرو ډلو پر
ضد مبارزه وکړي .منځنۍ آسیا په راتلونکې کې د روسیې ،چین او امریکا ترمنځ د
سیالۍ په میدان بدلیدالی يش خو د منځنۍ آسیا د کمزورو دولتونو د ړنګېدو او د نشه
یي توکو او توندالرو ډلو د خپرېدو ویره به سرت ځواکونو وهڅوي چې په منځنۍ آسیا
کې له جبوپولټیکي سیالۍ څخه ډډه وکړي.د سرتو قدرتونو سیايل او مداخله به د
منځنۍ آسیا د کمزورو دولتونو ثبات له ګواښ رسه مخامخ کړي د افغانستان مهمه
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راتلونکې او د امریکا رول منځنۍ آسیا دولتونه له نویو ستونزو رسه مخامخ کوالی
يش.امریکا د منځنۍ آسیا پر وړاندې د بهرنۍ سرتاتېژۍ په جوړولو کې له ګڼو ستونزو
رسه مخامخ ده .له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به د امریکا لپاره
د منځنۍ آسیا ارزښت او اهمیت لږ يش .په منځنۍ آسیا کې به د روسیې ،چین او هند
رول او اغېز پراختیا پیدا کړي.
په سیمه کې د ناکامه دولتونو رامنځ ته کېدل به د امریکا امنیت له ګواښ رسه
مخامخ کړي .په منځنۍ آسیا کې بې ثبايت د امریکا ګټې له ګواښ رسه مخامخ کوالی
يش .امریکا د چین او روسیې په مرسته کوالی يش منځنۍ آسیا له نړیوال اقتصاد رسه
وصل کړي له همدې امله په منځنۍ آسیا کې د چین او روسیې د اغېزې کمولو هر ډول
هڅې به له یوه لوري له ناکامۍ رسه مخامخ يش او له بل لوري په منځنۍ آسیا کې د
ثبات او ټینګښت مخه ونیيس.
په ورته وخت کې له سیمې هېوادونو رسه د امریکا اوږدمهاله اقتصادي او سیايس
همکاریو ته جدي اړتیا لیدل کېږي .چین او روسیه د دې وړتیا نه لري چې په سیمه کې
سوله او ثبات ټینګ کړي .اروپایي اتحادیه هم مثبت رول تررسه کوالی يش ،خو اوسمهال
اروپایي هېوادونه په خپلو کې د یو شمېر مهمو مسایلو په اړه واحد نظر نه لري.
د منځنۍ آسیا د هېوادونو مرشان په دې پوهیږي چې امریکا وررسه د کورنیو او سیمه ییزو
ستونزو په حل کې ډېره مرسته کوالی يش .د دې ترڅنګ هغوی په دې اند دي دا چې امریکا
یو سیمه ییز سرت قدرت نه دی ،نو له همدې امله له امریکا رسه اړیکې او همکاري به د منځنۍ
آسیا هېوادونو رسه مرسته وکړي چې د سیمې له هېوادونو رسه په اړیکو کې توازن رامنځ ته
کړي .د یو مهم او مثبت رول تررسه کولو لپاره مهمه ده چې امریکا د منځنۍ آسیا د هېوادونو
پروړاندې خپلواکه بهرنۍ تګالر ولري داسې تګالر چې د افغانستان پروړاندې د امریکا له
بهرين سیاست څخه به زیاته اغېزمنه نه وي.
تراوسه پورې منځنۍ آسیا هېوادونو رسه د امریکا اړیکې تر ډېره حده پورې په افغانستان
کې په روانې جګړې او په پوځي همکامریو پورې تړلی ګڼل کېږي .امریکا د منځنۍ آسیا
دولتونو داخيل او سیمه ییزو ستونز حل ته زیاته پاملرنه نه ده کړې .په افغانستان کې روانې
جګړې د منځنۍ آسیا  ۱هېوادونو ترمنځ په کمه کچه همکاري رامنځ ته کړي چې دوام یې
د امریکا د سیايس فشارونو او اقتصادي مرستو پرته ستونزمن دی.د منځنۍ آسیا هېوادونو
مرشان په سیمه کې د امریکا د شتون په اړه په راتلونکي کې ډاډه نه دي له همدې امله
هغوی یو له بل رسه اړیکو ته له پراختیا ورکولو ډډه کوي او د منځنۍ آسیا هر هېواد د
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افغانستان پر وړاندې ځانګړی لید لوری لري ،خو له بلې خوا په منځنۍ آسیا کې د امریکا
اوږدمهاله پوځي شتون د روسانو اندېښنې زیاتوي.
له افغانستان څخه د ځواکونو له ویستلو وروسته به له منځنۍ آسیا ،چین او روسیې
رسه د متوازنو اړیکو ساتل د امریکا لپاره یوه ستونزمنه موضوع وي .خو رسه له دې
امریکایان به هڅه وکړي چې په منځنۍ آسیا کې د توندالریتوب د پراختیا مخه
ونیيس.په منځنۍ آسیا کې له اصالحاتو مالتړ وکړي او له ماسکو او بیجنګ رسه په
سیمه کې د ثبات د ټینګښت په موخه همکاري رامنځ ته کړي.
خو امریکایان مجبور دي له روسیې او چین رسه د همکارۍ په برخه کې احتیاط
وکړي؛ ځکه چې امریکا غواړي له افغانستان څخه د ځواکونو له ویستلو وروسته د
منځنۍ آسیا هېوادونو رسه پوځي همکاري ولري او له بل لوري له هر هېواد رسه په
خپلواکه توګه دوه اړخیزې اړیکې تنظیم کړي .دا هغه څه دي چې روسان او چینایان
یې په اړه اندېښنې لري .د دې ترڅنګ امریکا او متحدین یې هڅه کوي د خپلو
ځواکونو له ویستلو وروسته په افغانستان کې خپلې السته راوړنې خوندي وسايت ،په
افغانستان کې د بې ثباتۍ پراختیا او د جګړې دوام په سیمه ییزه او نړیواله کچه د امریکا
ګټو ،موخو او اعتبار ته د پام وړ زیان ورسوي.
د څېړنې هدف :ددې څېړنې هدف د منځنۍ آسیا پروړاندې د امریکا او روسیې د
بهرنیو تګالرو او د امریکا او د منځنۍ آسیا هېوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو د
څرنګوايل څېړل دي.
د څېړنې اهمیت او مربمیت :منځنۍ آسیا چې د طبیعي منابعو پراخې زېرمې لري
په دې وروستیو لسیزو کې یې د نړۍ د سرتو قدرتونو او په ځانګړې توګه د چین،
امریکا او اروپايي اتحادیې پاملرنه یې ځانته رااړولې ده .د  ۹۰۰۵ز .کال د سپټمرب
 ۵۵مې بریدونو په نړیوال سیاست کې ژور بدلونونه رامنځ ته کړل چې له مخې یې
افغانستان د امریکا په بهرين سیاست کې ځانګړی ځای پیدا کړامریکا په افغانستان کې
د خپلو اهدافو ترالسه کولو په موخه د منځنۍ آسیا هېوادونو رسه نږدې اړیکې رامنځ ته
کړې او په دې توګه د امریکا او منځنۍ آسیا هېوادونو ترمنځ همکاریو پراختیا پیدا کړه.
د منځنۍ آسیا هېوادونه چې د افغانستان په ګاونډ کې موقعیت لري له سیايس او
اقتصادي پلوه د نړۍ د سرتو قدرتونو لپاره ځانګړی ارزښت او اهمیت لري .په دودیز ډول
منځنۍ آسیا د روسیې د اغېزې او نفوذ سیمه ګڼل کېږي ،خو رسه له دې په دې وروستیو
کې په منځنۍ آسیا کې د امریکا او چین رول او اغېزې پراختیا پیدا کړې ده .امریکا له
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 ۹۰۰۵زکال وروسته د مرکزی آسیا په یو شمېر هېوادونو کې پوځي اډې جوړې کړې او په
دې توګه یې د منځنۍ آسیا هېوادونو رسه مايل او اقتصادي مرستې پیل کړې.
روسان بیا په منځنۍ آسیا کې د امریکا د پوځي شتون له دوام رسه مخالف دی او
په دې اړه اندېښنې لري .امریکا چې د نړۍ یو مهم او سرت قدرت دی او له  ۹۰۰۵زکال
راهیسې په افغانستان کې پراخ سیايس ،پوځي او اقتصادي شتون لري ،د سیمې له
هېوادونو رسه یې اړیکې او د سیمې هېوادونو پروړاندې یې بهرنۍ تګالرې د افغانستان
په سیايل ،اقتصادي او امنیتي حاالتو مستقیم اغېز لري .ددې ترڅنګ د منځنۍ آسیا
هېوادونه چې د افغانستان په ګاونډ کې موقعیت لري .داخيل وضعیت بهرنۍ تګالرې
یې د افغانستان په حاالتو مستقیم اغېز لري .له همدې امله د منځنۍ آسیا هېوادونو رسه
د امریکا د اړیکو څېړل د افغانستان لپاره ځانګړی ارزښت او اهمیت لریي .دغه څېړنیز
اثر به د افغانستان له حکومتي او سیايس مرشانو ،پالیيس جوړونکو او علمي شخصیتونو
او څېړونکو رسه د منځنۍ آسیا هېوادونو او د امریکا متحدو ایالتونو پروړاندې د بهرنۍ
تګالرې او پالیيس جوړولو په برخه کې د پام وړ او زیاته مرسته وکړي .د سیمې
هېوادونو د بهرنیو تګالرو ،اړیکو او د نړۍ له سرتو قدرتونو رسه د هغوی د مناسباتو په
اړه هر ډول لیکنې ،څېړنې او موندنې د افغانستان له حکومتي چارواکو او پالیيس
جوړونکو رسه مرسته کوي ،څو د سیمې هېوادونو د کورنیو حاالتو ،اهدافو ،ګټو او د
سیمې د سرتو قدرتونو سرتاتیژیو په اړه معلومات ترالسه او یادو معلوماتو له مخې
معقولې او علمي بهرنۍ تګالرې رامنځ ته او عميل کړي.
د څېړنې میتود او ډول :ددې څېړنیز اثر په لیکلو کې د څېړنې له تحلیيل او
توصیفي میتود څخه استفاده شوې او د څېړنې ډول کتابخانه یي دی.
لومړی :منځنۍ آسیا او د افغانستان جګړه
د  ۹۰۰۵زکال په اکتوبر کې په افغانستان له پوځي برید رسه سم د امریکا متحدو
ایالتونو د منځنۍ آسیا له پنځو دولتونو رسه نږدې همکاري او اړیکې رامنځ ته کړې او
په دې توګه امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځي عملیاتو لپاره د منځنۍ آسیا هېوادونو
مرسته او مالتړ ترالسه کړ .د منځنۍ آسیا هېوادونو غوښتل په افغانستان کې د سولې او
ثبات د ټینګښت ،د روسیې او چین د رول او اغېزې د پراختیا د مخنیوي او د اقتصادي
مرستو ترالسه کولو په موخه په افغانستان کې د امریکا په مرشۍ د نړیوال ائیتالف له
ځواکونو رسه همکاري وکړي او امریکا ته اجازه ورکړي چې د دوی له خاورې او
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فضاء څخه افغانستان ته د خپل پرسونل او توکو د لیږد په موخه د ترانزیټي الرې په
توګه استفاده وکړي.
د دې ترڅنګ د منځنۍ آسیا دولتونو د حامد کرزي په مرشۍ د افغانستان له مرکزي
حکومت څخه ډیپلوماتیک مالتړ پیل کړ او په دې توګه یې افغانستان کې د سرتو نړیوالو
پروژو له تطبیق رسه مرسته وکړه له افغانستان رسه جغرافیایي نږدې والی او د طالبانو پر ضد
جګړه کې له امریکا رسه همکاري د امریکا او منځنۍ آسیا ګټې یو له بل رسه وتړلې او په
سیمه کې یې د امریکا شتون په بې ساري ډول زیات کړ .د لوېدیځ سیايس او مايل مالتړ او
همکاریو د سیمې له هېوادونو رسه د کورنیو او سیمه ییزو ستونزو په حل کې ډېره مرسته
وکړه ،خو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د امریکا په بهرين سیاست کې د
منځنۍ آسیا دولتونو د ارزښت او اهمیت له کمېدو وروسته به د منځنۍ آسیا دولتونه یو ځل
بیا د پخوا په څېر له ګڼو ستونزو رسه مخامخ يش.
لوجستیکي اسانتیاوې برابرول او پوځي اډې ورکول د افغانستان په جګړه کې له امریکا
رسه د منځنۍ آسیا دولتونو د همکارۍ مهمه برخه جوړوله .د  ۹۰۰۹زکال له پیل کېدو
وړاندې واشنګټن له قرغزستان او ازبکستان رسه تړونونه السلیک کړل چې له مخې به یې
امریکایي ځواکونو په یادو هېوادونو کې پوځي اډې جوړې کړي او په دې توګه امریکا د
قرغزستان په مناس او د ازبکستان په خان آباد کې خپل پوځونه ځای پرځای کړل .د امریکا
هوایي ځواکونه له مناس پوځي اډې څخه افغانستان ته د ځواکونو د استولو او بېرته ایستلو د
1
ترانزیټي الرې او الوتکو ته د تېلو برابرولو په موخه استفاده کوله.
تر  ۹۰۵۹زکال پورې له  ۱۰۰۰۰۰څخه زیات امریکایي پرسونل د مناس ا ډې له
الرې افغانستان ته تليل او بېرته ستانه شوي وو .په  ۹۰۰۱ز .کال کې د ازبکستان په
اندیجان کې له تاوتریخوايل وروسته امریکا په ازبک چارواکو سختې نیوکې وکړې
چې په پایله کې یې ازبکستان په خان آباد کې د امریک ا پوځي اډه بنده کړه .تر
 ۹۰۰۱زکال پورې امریکایي ځواکونو د خان آباد له پوځي اډې څخه د هوایي او
ځمکني ترانسپورت د یوې الرې په توګه استفاده کوله ،د دې ترڅنګ په یاده
پوځي اډه کې ځانګړې امریکایي ځواکونه او جنګي الوتکې هم ځای پرځای
شوې وې .آیساف له تاجکستان رسه مستقیمه پوځي همکاري درلوده چې له مخې
یې د نړیوال ائیتالف جنګي الوتکو د تېلو اخیستلو په موخه د تاجکستان له هوایي
او فضاء میدانونو استفاده کوله او د دې ترڅنګ فرانسوي جنګي الوتکې د دوشنبې
په هوایي ډګر کې ځای پرځای شوې وې.ترکمنستان د تیلو اخیستلو او برشي مرستو
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رسولو په موخه د نړیوال ائ تالف هوایي الوتکو له خپلې فضاء او خاورې د استفادې
کولو اجازه ورکړې وه او قزاقستان نړیوال ائیتالف الوتکو له خپلې فضاء او هوایي
2
میدانونو څخه د ګټې اخیستلو اجازه ورکړې وه.
همدارنګه په  ۹۰۵۷زکال کې قزاقستان فرانسویانو ته له یوې نوې ترانزیټي الرې
څخه د ګټې اخیستلو اجازه ورکړه .په  ۹۰۰۷زکال کې امریکا او د ناټو غړو هېوادونو له
روسیې او د منځنۍ آسیا هېوادونو رسه تړونونه السلیک کړل چې له مخې به يې په
افغانستان کې مېشتو نړیوالو ځواکونو ته د شامل له الرې غیر جنګي توکي لکه :موټر ،د
بیا رغونې وسایل او شخيص توکي لېږدېدل او په دې توګه په افغانستان مېشتو امریکایي
3
او ناټو ځواکونو له شامل ترانزیټي الرې څخه ګټه اخیستل پیل کړل.
د شامل ترانزیټي الرې له پرانېستلو وړاندې په افغانستان کې مېشتو امریکایي
ځواکونو ته  ۷۰سلنه توکي د پاکستان د کراچۍ بندر او ځمکې له الرې لېږدېدل د
 ۹۰۵۵زکال په وروستیو کې امریکایي رستېرو ته  ۷۰سلنه د اړتیا وړ توکي د شامل له
4
الرې ۷۵ ،سلنه د هوا له الرې او  ۹۷سلنه د پاکستان له الرې لېږدېدل.
د امریکا متحدینو او ملګرو هېوادونو هم د شامل ترانزيټي الرې په وسیله په افغانستان کې
خپلو مېشتو رستېرو د اړتیا وړ توکي استول ،د شامل له الرې افغانستان کې مېشتو امریکایي
ځواکونو ته د توکو لېږد د منځنۍ آسیا هېوادونو لپاره د پام وړ مايل او سرتاتېژیکې ګټې له ځان رسه
درلودې .دا چې امریکا دترانزيټ او لوجستیک په برخه کې د منځنۍ آسیا هېوادونو مرستې ته اړتیا
درلوده له همدې امله یې د منځنۍ آسیا په دولتي مرشانو نیوکې بندې کړې .د پاکستان د ترانزيټي
الرې په پرتله د شامل ترانزیټي الر خوندي او د ډاډ وړ وه ،خو رسه له دې د پاکستان ترانزیټي
الرې په پرتله د شامل ترانزیټي الر له مايل پلوه په لوړ قیمت متامېده هر کانتیرن چې د شامل له
الرې لېږدېده پرې  ۵۳۱۰۰ډالر لګښت او هر کانتیرن چې د پاکستان له الرې لېږدېده پرې ۳۹۰۰
ډالر لګښت راتلو 5.له ترکمنستان پرته د منځنۍ آسیا څلورو دولتونو چې ناټو او امریکايي ځواکونو
ته یې ځمکنۍ الرې ورکړې وې هر کال یې ۱۰۰میلیونه ډالره د ترانزیټ په توګه ترالسه کول .د
 ۹۰۵۹زکال په جون کې ناټو سازمان قرغزستان ،قزاقستان او ازبکستان رسه یو نوی تړون السلیک
کړ چې له مخې به یې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې د شامل له الرې
ناټو سازمان خپل وسایل او توکي بېرته وړل.د ناټو مايل مرستې د دې سبب شوې چې د منځنۍ
آسیا هېوادونه خپل منځي اختالفونو څخه تېر يش او ناټو سازمان ته د ترانزیټي الرې له ورکولو
رسه توافق وکړي .باید وویل يش چې د ناټو مايل مرستې د منځنۍ آسیا په هېوادونو کې د اداري
فساد د پراختیا سبب شوې د منځنۍ آسیا هېوادونه په افغانستان کې له پراختیايي پروژو رسه مرسته او
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همکاري کوله .قزاقستان په خپلو پوهنتونو کې افغان محصلینو او چارواکو ته د روزنې رشایط برابر
6
کړي وو.او له افغانستان رسه یې د  ۹میلیونو ډالرو مرستې ژمنه کړې وه.
د آسیايي پراختیايي بانک په مايل مرسته د ازبکستان د ریل ميل رشکت له حیرتان
څخه تر مزار رشیف پورې ریل الره جوړه کړې چې په  ۹۰۵۵ز .کال کې ترې ګټه
اخیستل پیل شول او په دې توګه افغانستان د ریل الرې په وسیله له بهرنۍ نړۍ رسه
وصل شو .تاشکند غواړي چې پورتنۍ د ریل الره د افغانستان نورو سیمو ته هم
وغزوي او په دې توګه به ازبکستان لپاره ددې زمینه برابره يش چې د سویيل آسیا له
هېوادونو رسه سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي .ازبکستان له نړیوالې ټولنې رسه په ګډه کار
کوي څو په آمو دریا باندې نوي پلونه جوړ کړي .په دې وروستیو کلونو کې ازبکستان
افغانستان ته د بریښنا په یو سرت صادرونکي هېواد بدل شوی دی د نړیوالې ټولنې په مرسته له
ازبکستان څخه افغانستان د بریښنا د لېږد الینونه وغزول شول ،د یادولو وړ ده چې ازبکستان
په  ۹۰۵۷زکال کې  ۵.۹بیلیون کیلو واټه بریښنا په افغانستان پلورلې وه.
ترکمنستان له افغانستان رسه د بیارغونې په ځینو پروژو کې مرسته کړې او دغه هېواد د
ټاپي پروژې له تطبیق څخه په کلکه مالتړ کوي .قرغزستان د ملګرو ملتونو د خوراک
نړیوالې ادارې ته اجازه ورکړې چې له خاورې یې په استفادې د افغانستان بېالبېلو برخو ته
مرستې ورسوي .ددې ترڅنګ قرغزستان په خپله خاوره کې یو شمېر افغان کډوالو ته د
اوسېدو اجازه ورکړې .تاجکستان او قرغزستان د کاسا  ۵۰۰۰پروژې د تطبیق لپاره له یو
شمېر هېوادونو او نړیوالو بانکونو د مايل مرستو ترالسه کولو غوښتنه کړې .د کاسا ۵۰۰۰
پروژې په وسیله به د قرغزستان او تاجکستان بریښنا افغانستان او پاکستان ته ولېږدول يش.
تاجکستان او قرغزستان د خپلې بریښنا د صادرولو او پلورلو لپاره یو شمېر پروګرامونه
رامنځ ته کړي ،خو د ازبکستان مرشان بیا هڅه کوي چې د خپلې بریښنا د تولید ظرفیت
زیات کړي او خپلې بریښنا ته مارکیټ پیدا کړي.د تاجکستان او قرغزستان له لوري د
بندونو جوړول او د بریښنا صادرول به له یوه لوري د ازبکستان زراعت ته زیان ورسوي او له
7
بل لوري به له سیايس پلوه د ازبکستان موقف کمزوری کړي.
الف ـ سیمه ییزې سیالۍ
د منځنۍ آسیا هېوادونو یو له بل رسه سیايل لري د همدې سیالۍ او اختالفونو له
امله یاد هېوادونه د افغانستان پروړاندې واحد لید لوری او نظر نه لري د طالبانو د
واکمنۍ پرمهال د منځنۍ آسیا یو شمېر هېوادونو له روسیې رسه په ګډه د طالبانو له
8
مخالفو وسله والو ډلو څخه مالتړ کاوه.
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د منځنۍ آسیا یو شمېر هېوادونه اوس هم د افغانستان په کورنیو چارو کې السوهنه
کوي .د  ۹۰۵۵زکال په نومرب کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه هېوادونو کنفرانس د
سیمه ییزې همکارۍ د پراختیا او د افغانستان په کورنیو چارو کې د نه مداخلې په اړه
پرېکړه لیک صادر کړ ،خو ازبکستان د یاد پرېکړه لیک له السلیک څخه ډډه وکړه .د
پرېکړه لیک د السلیک په صورت کې تاشکند نه شول کوالی د افغانستان په کورنیو
چارو کې السوهنې ته دوام ورکړي د افغانستان ګاونډیان له افغانستان څخه د بهرنیو
ځواکونو له وتلو وروسته وضعیت په اړه اندېښنې لري .له همدې امله غواړي چې د
9
افغانستان په چارو کې د احتاميل مداخلې په اړه امکانات له ځان رسه خوندي وسايت.
د سیمې هېوادونو متضادو تګالرو د افغانستان او سیمې حاالت ډېر کړکېچن کړي،
چې له امله یې افغانستان او سیمه له یو مبهم او نامعلوم راتلونکي رسه مخامخ دي .د
سیمې هېوادونه یوازې د افغانستان ترڅنګ د نورو مسایلو په اړه هم یو له بل رسه
اختالفونه لري قرغزستان ،تاجکستان او ازبکستان یو له بل رسه د پولو ټاکلو پر رس
اختالفونه لري ،قزاقستان او ازبکستان د سیمه ییزې رهربۍ لپاره یو له بل رسه په سیايل
بوخت دي .همدارنګه قومي اختالفونه او د منابعو ویش په اړه بېالبېل نظریات په
منځنۍ آسیا کې شته دي .په ځانګړي توګه د تاجکستان او ازبکستان ترمنځ اړیکې او
مناسبات زیات خراب دي او دواړه هېوادونه یو له بل رسه په سیالۍ بوخت دي.
د سیمې هېوادونو ترمنځ بې اعتامدي د سیمه ییزې همکارۍ د پراختیا پروړاندې
سرت خنډ او په سیمه کې د بې ثباتۍ د پراختیا یو مهم المل ګڼل کېږي .قزاقستان او
قرغزستان یو له بل رسه د سوداګرۍ پر رس اختالفونه لري چې له امله یې د نړیوالې
سوداګرۍ به سازمان کې د قزاقستان غړیتوب ځنډېدلی دی .سخت سوداګریز مقررات
10
او په تکراري توګه د پولو بندېدل په سیمه کې د سوداګرۍ د پراختیا مخه نیولې.
تاشکند له  ۹۰۰۷زکال راهیسې په تکراري توګه د تاجکستان پروړاندې د ریل الره
بنده کړې ده .د  ۹۰۵۹زکال په ډسمرب کې ازبکستان له تاجکستان رسه خپلې پولې
باندې اغزن سیامن غزويل او په ځینو برخو کې یې ماینونه خښ کړي دي .تر اوسه
پورې تاجکستان او ازبکستان په خپلو کې  ۹۰سلنه اختالفونه لري .په  ۹۰۰۷زکال کې
تاجکستان د پولې د ټاکلو په اړه د ازبکستان وړاندیز رد کړ ،له همدې امله د دواړو
هېوادونو ترمنځ د پولې ټاکلو په اړه خربې وځنډېدې .د  ۹۰۵۰زکال په سپټمرب کې په
قرغزستان کې د ازبک قوم پروړاندې له تاوتریخوايل وروسته په لسګونه زره ازبک له
قرغزستان څخه ازبکستان ته وتښتېدل د دې کار په غربګون کې ازبکستان له قرغزستان
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رسه په خپله پوله اغزن سیامن او ماینونه ځای پرځای کړل او د دې ترڅنګ بیشکیک
ادعا کړې وه چې له  ۹۰۰۷څخه تر  ۹۰۵۵زکال پورې په رسحدي پولو کې له  ۹۰څخه
زیاتې نښتې شوې وې.
د منځنۍ آسیا هېوادونه چې یو له بل رسه اختالفونه او سیايل لري له همدې امله د
افغانستان جګړې په اړه واحد لید لورې نه لري .ازبکستان د افغانستان په حکومت او په
منځنۍ آسیا کې په خپلو ګاونډیو هېوادونو تور پورې کوي چې په سیمه کې د نشه یي
توکو په سوداګرۍ کې ښکېل دي ازبکستان په ښکاره توګه په افغانستان کې د سولې په
تړاو ځانګړي وړاندیزونه کړي ،خو هېڅ یو هېواد له لوري یې مالتړ نه دی شوی 11.ویل
کېږي چې عشق آباد طالبانو ته پیسې ورکوي چې د افغانستان او ترکمنستان له پولې
12
څخه لرې اويس ،خو رسه له دې د سولې له مختلفو پالنونو څخه مالتړ کوي.
تاجکستان له افغانستان ،روسیې او پاکستان رسه د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي
په څلور اړخیز نوښت کې برخه لري ،خو په دې نوښت کې د منځنۍ آسیا پرتهبل هېڅ
یو هېواد برخه نه لري .تر ټولو سرته او مهمه ستونزه د روسیې رول او د اوبو ویش پر رس
اختالفونه دي .دوشنبې او بیشکیک هڅه کوي چې د شوروي اتحاد څخه پاتې شوي د
بریښنا تولید بندونه جوړ کړي .د یادو بندونو جوړول به د دواړو هېوادونو د بریښنا
تولیدي ظرفیت لوړ کړي او منځنۍ آسیا کې به د هغوی د مقام او دریځ له پیاوړتیا رسه
مرسته وکړي .روسیې چمتووالی ښودلی چې له تاجکستان او ازبکستان رسه به د بندونو
جوړولو په برخه کې مرسته او همکاري وکړي.
روسیه غواړي له تاجکستان او ازبکستان رسه د بندونو جووړولو په برخه کې د
همکارۍ له الرې له یوه لوري په سیمه کې خپل اهداف ترالسه کړي او له بل لوري د
سیمه ییز نړیوايل لپاره زمینه برابره کړي .په ورته وخت کې روسیه غواړي له تاجکستان
او قرغزستان رسه پوځي همکاریو ته پراختیا ورکړي او په دې له افغانستان څخه د بهرنیو
ځواکونو له وتلو وروسته د احتاميل بې ثباتۍ مخه ونیيس ،په سیمه کې خپلې اغېزې ته
پراختیا ورکړي او په ازبکستان چې د روسیې له اغېز څخه د لرې کېدو هڅه کوي فشار
راوړي ،خو ازبکستان بیا د تاجکستان او قرغزستان له لوري د بریښنا د تولید د سرتو
بندو له جوړولو رسه مخالفت کوي ازبک مرشان په دې اند دي چې د یادو بندونو
جوړول به له یوه لوري په منځنۍ آسیا کې د ازبکستان رول کمزوری کړي او له بل
13
لوري به د دغه هېواد د کرنې سکتور ته زیانونه ورسوي.
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د تاجکستان مرشان هڅه کوي چې د بندونو جوړولو لپاره نړیوالې مرستې ترالسه
کړي ،خو تراوسه پورې نړیوالې ټولنې له تاجکستان رسه د بندونو جوړولو په برخه کې
د پام وړ مرسته نه ده کړې ماسکو غوښتل چې له تاجکستان او قرغزستان رسه د بندونو
جوړولو په برخه کې همکاري وکړي ،خو کله چې د ازبکستان او امریکا ترمنځ اړیکې
خرابې شوې او ازبکستان په خان آباد کې د امریکا پوځي اډه وتړله نو ماسکو هم له
تاجکستان او قرغزستان رسه د بندونو جوړولو په برخه کې له همکارۍ کولو ډډه وکړه.
د  ۹۰۰۷زکال په فربوري کې ماسکو اعالن وکړ چې له قرغزستان رسه به د بندونو جوړولو
په برخه کې  ۹میلیارده ډالر مرسته وکړي روسان هیله مند وو چې د دې مرستې په مقابل کې به
بیشکیک امریکایان اړ کړي چې د مناس له هوایي اډې څخه ووځي .ازبکستان د روسیې
پرېکړې رسه مخالفت څرګند کړ او هغه یې په کلکه وغندله خو کله چې قرغزستان د مناس
هوایي اډې په اړه له امریکا رسه نوی هوکړه لیک السلیک کړ چې له مخې به یې امریکایي
ځواکونه په مناس اډه کې پاتې کېدل نو مسکو د بیشکیک پرېکړې پروړاندې غربګون وښود
لومړی یې له قرغزستان رسه د بندونو جوړولو رسه خپلې مرستې بندې کړې او بیا یې له سیايس
واک څخه د باقي یوف له لورې څخه مالتړ وکړ.
د  ۹۰۵۹زکال په جون کې ازبکستان د روسیې په مرشۍ د ډله ییز امنیت سازمان کې
خپل غړیتوب وځنډاوه د ازبکستان د دې عمل په مقابل کې د روسیې ولسمرش والدي
میر پوتین بیشکیک او دوشنبې ته د خپلو سفرونو پرمهال یو ځل بیا له تاجکستان او
قرغزستان رسه د بندونو جوړولو په برخه کې د مرستې او همکارۍ اعالن وکړ په سیمه
کې د اغېز ساتلو په موخه د روسیې د هڅو یوه مهمه برخه د منځنۍ آسیا له یو شمېر
هېوادونو رسه د ماسکو پوځي همکاري او د پوځي اډو شتون دی .د منځنۍ آسیا له یو
شمېر هېوادونو رسه د روسیې پوځي همکاري د منځنۍ آسیا هېوادونو ترمنځ د بې
باوري د زیاتېدو سبب شوې.
دقرغزستان په کانټ سیمه کې د روسیې پوځي اډه شتون لري .ډېری رويس پوځي
چارواکي په قرغزستان کې خپل پوځي شتون په سیمه کې له امریکا رسه د توازن رامنځ
ته کولو د قرغزستان په سیايس بدلونو کې د روسیې د اغېزې پراختیا لپاره مهم ګڼي د
دې ترڅنګ ماسکو غوښتل چې د قرغزستان په سویل کې د ډله ییز امنیتي سازمان د
چټک غربګون ځواک لپاره یوه نوې پوځي اډه جوړه کړي ،خو ازبکستان د ماسکو له
پورتنۍ غوښتنې رسه مخالفت څرګند کړ.
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د قرغزستان ترڅنګ روسیه په تاجکستان کې هم پوځي اډه لري چې په کې په
زرګونو رويس رستیري مېشت دي د  ۹۰۵۹زکال په اکتوبر کې دوشنبې ته د ولسمرش
پوتین د سفر پرمهال روسیې او تاجکستان په تاجکستان کې د روسیې پوځي اډې په اړه
نوی تړون السلیک کړ چې له مخې به یې په یادې پوځي اډې کې رويس رستیري د ۷۰
کلونو لپاره پاتې کېږي تر  ۹۰۰۱زکال پورې رويس ځواکونه د افغانستان او تاجکستان
ترمنځ په ګډه پوله مېشت وو ،خو د دوشنبې په غوښتنه رويس ځواکونه د افغانستان او
تاجکستان له ګډې پولې بېرته والړل.
په  ۹۰۵۵زکال کې ماسکو په تاجکستان فشارونه زیات کړل څو د افغانستان او تاجکستان پر
ګډه پوله د رويس ځواکونو ځای پرځای کېدو ته اجازه ورکړي .روسانو غوښتل له افغانستان رسه
پر پوله د ځواکونو ځای پرځای کولو په وسیله تاجکستان او منځنۍ آسیا ته د بې ثباتۍ د پراختیا
مخه ونیيس 14 .تاجک چارواکو له روسانو غوښتنه کړې که د بندونو جوړولو او له ازبکستان رسه
د اوبو پر رس د ستونزې د حل په برخه کې وررسه مرسته وکړي ،نو په دې ترڅ کې به دوی
15
روسانو ته له هوایي اډې څخه د ګټې اخیستلو اجازه ورکړي.
ازبکستان غوښتل چې د ډله ییز امنیتي سازمان په چوکاټ کې د چټک غربګون
ځواک د جوړېدو مخه ونیيس او کله چې د ډله یز امنیتي سازمان د چټک غربګون
ځواک رامنځ ته شو ،نو ازبکستان په کې ل ه ګډون څخه ډډه وکړه او بیا یې د ډله ییز
امنیتي سازمان کې خپل غړیتوب وځنډاوه له ګاونډیو هېوادونو رسه د ازبکستان
کړکېچنې اړیکې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په منځنۍ
آسیا کې د امریکا ګټې زیامننوالی يش.
ازبکستان غواړي چې د ماسکو په مرشۍ له نوي جوړېدونکي سیمه ییز جوړښت او
نظم څخه ځان لرې کړي له همدې امله د منځنۍ آسیا د نورو هېوادونو په پرتله
ازبکستان له امریکا رسه د پوځي همکاریو د پراختیا غوښتونکی دی.ږ امریکایي
چارواکي په تکراري توګه ازبکستان ته سفرونه کوي .امریکایان غواړي چې د مناس
اډې بدیل پیدا کړي؛ ځکه چې قرغزستان ویيل دي چې د افغانستان له پوځي اډې
څخه امریکایي رستیري وبايس له روسیې او ګاونډیو هېوادونو رسه د ازبکستان
کړکېچنې اړیکې او له ازبکستان رسه د امریکا سرتاتېژیکه ملګرتیا به امریکا د ازبکستان
په اختالفونو کې دخیله کړي .که ازبکستان د زور له الرې له ګاونډیو هېوادونو رسه د
شخړو د حل پرېکړه وکړي ،نو په دې ترڅ کې به امریکا له یو سخت حالت رسه
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مخامخ يش او امریکایان به مجبور وي چې له یوه لوري د سیمه ییز بحران رامنځ ته
کېدو مخه ونیيس او له بل لوري له ازبکستان رسه خپلې ملګرتیا ته دوام ورکړي.
ب ـ کورين ګواښونه او ستونزې
د منځنۍ آسیا ټول هېوادونه په کور دننه له ګڼو ستونزو رسه مخامخ دي او له
افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د منځنۍ آسیا ثبات له جدي
ګواښونو رسه مخامخ کېدای يش .په منځنۍ آسیا کې احتاميل بې ثبايت په سیمه کې د
امریکا ګټې او اهداف زیامننوالی يش .په منځنۍ آسیا کې د ډیموکراتیکو حکومتونو
نشتون ،پراخ اداري فساد ،بده حکومتويل ،د نفوسو زیاتوالی د توندالریتوب د خپرېدو
او د بې ثباتۍ رامنځ ته کېدو لپاره زمینه او رشایط برابر کړي دي .د منځنۍ آسیا دولتونه
د خپلو خلکو د ستونزو په حل کې پاتې راغيل له همدې امله په منځنۍ آسیا کې په
عمومي توګه عامه نارضایتي رامنځ ته شوې.
د افغانستان نشه یي توکي د منځنۍ آسیا له الرې اروپا او روسیې ته قاچاق کېږي.
ویل کېږي چې د تاجکستان او قرغزستان حکومتي چارواکي د نشه یي توکو له قاچاق
برانو رسه همکاري کوي .همدارنګه ترکمنستان په نشه يي توکو اعتیاد او اخته کېدل د
یوې ميل فاجعې او بحران په توګه اعالن کړي دي او په افغانستان کې د نشه يي توکو
تولید د منځنۍ آسیا دولتونو ستونزې زیاتې کړي دي سختو اقتصادي او ټولنیزو رشایطو
او د نشه یي توکو قاچاق ټوله سیمه له جدي ننګونو رسه مخ کړې ده .د پیسو نړیوال
صندوق د راپور له مخې په قزاقستان کې د سړي رس ناخالص داخيل تولید  ۵۷۰۰۰ډالر
16
او په قرغزستان او تاجکستان کې له  ۹۱۰۰ډالرو څخه لږ دی.
قزاقستان چې د منځنۍ آسیا د نورو هېوادنو په پرتله با ثباته دی په  ۹۰۵۹زکال کې د
تیلو کار کوونکو له لوري په کې پراخ الریونونه تررسه شول په  ۹۰۰۱او  ۹۰۵۰زکلونو
کې په قرغزستان کې د واک لیږد په دغه هېواد کې د نارضایتي او ګډوډۍ د خپرېدو
سبب شو قزاقستان او قرغزستان چې سیايس واک په کې زیات شخيص شوی دی له
17
جدي ننګونو رسه مخامخ دي.
په منځنۍ آسیا کې تر اوسه پورې د توندالروو ډلو له لوري د تاوتریخوايل پېښې نه
دي رامنځ ته شوي خو له افغانستان او پاکستان رسه نږدې والی ،د اقتصادي فرصتونو
نشتون او په مذهبي مراسمو سخت بندیزونه په منځنۍ آسیا کې د مذهبي مخالفو ډلو
رامنځ ته کېدو او فعالیت لپاره زمینه او رشایط برابر کړي دي قرغزستان ،تاجکستان او
ازبکستان له جدي ننګونو او ستونزو رسه مخامخ دي او د کايف بهرنۍ مرستې د نشتون
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په ترڅ کې به په ناکامو دولتونو بدل يش .همدا اوس د بودیجې نشتون په تاجکستان او
قزاقستان کې د شوروي له وخت پاتې زېربنايي پروژې له سقوط رسه مخامخ کړي دي.
په ورته وخت کې دواړه هېوادونه د ښوونکو ،ډاکرتانو او نورو مسلکي افرادو له
کمښت رسه مخامخ دي .له بل لوري پراخ اداري فساد د دې سبب شوی چې د
تاجکستان او قرغزستان حکومتونه د خپلو خلکو د ټولنیزو ستونزو په حل کې ناکامه
يش په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې له پای ته رسېدو وروسته اداري فساد پراختیا
پیدا کړې د ولسمرش امام عيل رحمن حکومت خپلو سیايس مخالفینو ته پیسې ورکوي
او حکومت خپل عواید د هېواد له حاصلخېزو سیمو څخه ترالسه کوي .لرې پرتې
سیمې د مرکزي حکومت له ادارې څخه بهر دي له تاجکستان رسه د نړیوالو مرستو
18
زیاته برخه د دغه هېواد چارواکو جیبو ته ځي.
ددې ترڅنګ د تاجکستان یو شمېر اوسېدونکي په تکراري توګه د برښنا له کمښت
او ځينې وختونه په ځانګړي توګه په ژمي کې د خوراکي توکو له نشتون رسه مخامخ
کېږي .تاجکستان په افغانستان کې د تولید شویو تریاکو د قاچاق یوه مهمه الر ګڼل
کېږي او د نشه ی ي توکو له قاچاق څخه ترالسه شوې پیسې په دغه هېواد کې د اداري
فساد مهمه برخه جوړوي .ویل کېږي چې د تاجکستان یو شمېر حکومتي چارواکي د
19
نشه یي توکو په قاچاق کې ښکېل او دخیل دي.
له تاجکستان رسه د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې نړیوالې مرستې اغېزمنې
نه وې او تاجک چارواکي د نشه یي توکو له یو شمېر قاچاقربانو رسه همکاري او اړیکې لري.
په عمومي توګه د تاجکستان اقتصاد خراب دی او د نشه یي توکو کاراوبار د ټولو اقتصادي
فعالیتونو له  ۷۰څخه تر  ۱۰سلنې برخه جوړوي .ویل کېږي چې له نشه يي توکو قاچاق څخه
20
ترالسه کېدونکې پیسو په نشتون کې به د تاجکستان سقوط وکړي.
د نشه یي توکو په قاچاق او نورو جرایمو کې د تاجک چارواکو ښکېلوالی د دې
سبب شوی چې نړیواله ټولنه دغه هېواد د اعتباري او اعتامدي رشیک په توګه ونه مني
په قرغزستان کې کمزور ډیموکراسی په دغه هېواد کې د حکومت په وړتیا او ظرفیتونو
منفي اغېز کړې دي .د دې ترڅنګ په قرغزستان کې د سازمان شویو چرایمو په کچه
کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی او د غه هېواد حکومتي ادارې او بنسټونه د جرایمو د
پراختیا مخنیوي کې پاتې راغيل دي .محيل څارونکي او نړیوال څېړونکي په دې اند
دي چې د  ۹۰۵۰زکال په مې کې په سویيل قرغزستان کې د تاوتریخوايل په رامنځ ته
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کولو کې د نشه یي توکو قاچاقربانو الس درلود د یاد تاوتریخوايل په پایله کې باقي
21
یوف له ځواک څخه لرې شو.
د باقي یوف سقوط ،د املازبیګ امتبایوف واک ته رسېدل او په پارملاين
ډیموکرايس د قرغزستان بدلېدل په دغه هېواد کې د سازمان شویو جرایمو له کمېدو
رسه مرسته ونه کړه .په  ۹۰۰۱زکال کې په قرغزستان کې تر انقالب او بدلون وروسته په
دغه هېواد کې دولتي بنسټونه ډېر کمزوري شول او د جرمي ډلو لپاره یې د فعالیت
رشایط برابر کړل د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د تاوتریخوايل رامنځ ته کېدل د
امنیتي ادارو د مرشانو لپاره د دې زمینه برابره کړه چې د نشه يي توکو قاچاقربانو رسه
22
همکاري وکړي او له دې الرې عواید ترالسه کړي.
په قرغزستان کې بغاوتونو او تاوتریخوايل په دغه هېواد کې حکومتويل له ستونزو
رسه مخ کړه .په  ۹۰۰۱زکلونو کې پراخو الریونونه دوه ځله د حکومت د ړنګېدو سبب
شول .په قرغزستان کې قوي سیايس ګوندونه شتون نه لري ،خو په دغه هېواد کې
عمومي نارضایتي لپاره حل الر پیدا کړي .ملت پالنه او د نفوسو زیاتوالی په سیاست
کې د خلکوو د پراخ ګډون سبب شوی دی ،خو سیاستوال بیا د خپلو ګټو خوندي
کولو لپ اره د عامو خلکو له احساساتو ناوړه استفاده کوي.د ازبکستان په اندیجان کې د
تاوتریخوايل له رامنځ ته کېدو او په ازبک چارواکو د امریکا له لوري له نیوکو وروسته
ازبکستان د خان آباد له پوځي اډې د امریکايي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه د
اندیجان پېښې امریکایان له سخت حالت رسه مخامخ کړل له یوه لوري امریکا د خپلو
پوځي اهدافو ترالسه کولو لپاره خان آباد پوځي اډې ته اړتیا درلوده او له بل لوري بیا
امریکایان مجبور وو چې په منځنۍ آسیا کې د اصالحاتو رامنځ ته کېدو مالتړ وکړي.
د منځنۍ آسیا مرشان د امریکا له لوري له نیوکو رسه مخالف دي هغوی په دې اند
دي چې له امریکا رسه ملګرتیا باید د منځنۍ آسیا د دولتونو امنیت خوندي کړي ددې
ترڅنګ د منځنۍ آسیا هېوادونو مرشان اندېښمن دي چې د امریکا له لوري د
ډیموکراسۍ د پراختیا هڅې به سیمه بې ثباته کړي .له ګورجستان او اوکراین وروسته په
قرغزستان کې بدلون او انقالب چې درې واړه د پخواين شوروي اتحاد غړي هېوادونه
وو د منځنۍ آسیا مرشانو اندېښنې زیاتې کړي دي.
دعرب پرسيل او بدلونو په اړه د امریکا غربګون د منځنۍ آسیا د دولتي چارواکو
اندېښنې البسې زیاتې کړې .د امریکا له لوري د مرص د واکمن حسني مبارک نه مالتړ
چې د امریکا پخوانی ملګری او متحد ګڼل کېده د منځنۍ آسیا دیکتاتور واکمنان له
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امریکا رسه د ملګرتیا په اړه بد ګامنه کړل .له همدې امله د منځنۍ آسیا هېوادونو مرشان
له امریکا رسه د همکارۍ په برخه کې له احتیاط څخه کار اخيل او نه غواړي له امریکا
رسه د همکاریو د زیاتې پراختیا له امله روسان او چینایان خفه کړي.
په  ۹۰۰۱زکال کې ازبکستان په خان آباد کې د امریکایانو پوځي اډه بنده کړه ،خو
رسه له دې امریکا نه شول کوالی د ازبکستان په حکومتي چارواکو د اصالحاتو رامنځ
ته کولو په موخه فشار راوړي د خان آباد پوځي اډې څخه د امریکایي رستېرو له وتلو
وروسته هم امریکایان په افغانستان کې د خپلو اهدافو ترالسه کولو په موخه د ازبکستان
همکارۍ او مرستې ته اړ وو.
د ازبکستان له لوري د خان آباد پوځي اډې له بندولو وروسته امریکا قرغزستان ته د
مناس اډې د کرایې اندازه زیاته کړه او ترانسپوريت قراردادونه یې د قرغزستان دولسمرش
خپلوانو او دوستانو ته ورکړل په دې توګه امریکایان په هغه پراخ اداري فساد کې ښکېل
شول چې د منځنۍ آسیا هېوادونه هم وررسه مخامخ وو .په افغانستان کې د امریکایي
ځواکونو د شتون په ترڅ کې امریکایان د منځنۍ آسیا هېوادونو مرستې او همکارۍ ته
اړ دي .همدارنګه باید وویل يش امریکایي چارواکي به تر هغو پورې چې امریکایي
ځواکونه په افغانستان کې وي د منځنۍ آسیا په حکومتونو له نیوکو څخه ډډه وکړي.
امریکا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ویستلو او په افغانستان کې د سولې او ثبات د
ټینګښت لپاره د منځنۍ آسیا هېوادونو مرستې او همکارۍ ته اړتیا لري.
ج ـ توندالریتوب
د منځنۍ آسیا ټول هېوادونه توندالرې ډلې خپل ميل او ثبات ته جدي ګواښ ګڼي او
د منځنۍ آسیا هېوادونو مرشان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو په اړه اندېښنې لري
هغوی اندېښمن دي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به توندالرې ډلې پیاوړې
کړي او افغانستان به یو ځل بیا د القاعدې په څېر ډلو د فعالیتونو په مرکز بدل يش .او یادې
ډلې به له یوه لوري خپله ایډیالوژي منځنۍ آسیا هېوادونو ته صادره کړی او له بل لوري به
د منځنۍ آسیا له مذهبي ډلو لکه د ازبکستان اسالمي تحریک څخه مالتړ پیل وکړي .ځینو
توندالرو ډلو په منځنۍ آسیا کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي په  ۹۰۵۵زکال کې د لومړي
ځل لپاره قزاقستان کې ځامنرګي بریدونه تررسه شول.
د منځنۍ آسیا هېوادونو مرشان او رويس چارواکي د ځینو ځانګړو اهدافو ترالسه
کولو په موخه د توندالرو د احتاميل ګواښونو په اړه زیاتې اندېښنې څرګندوي .د
منځنۍ آسیا هېوادونه د توندالرو ډلو د ګواښونو په اړه د اندېښنو څرګندولو له الرې له
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یوه لوري غواړي له امریکا او لوېدیځ څخه مرستې ترالسه کړي او له بل لوري غواړي
په دې توګه خپل داخيل مخالفې ډلې له منځه یويس .ماسکو غواړي د توندالرو ډلو د
ګواښونو په اړه د اندېښنو ښودلو له الرې په سیمه کې خپل پوځي او امنیتي رول او اغېز
زیات کړي .د افغانستان او تاجکستان پر ګډه پوله په تکراري توګه نښتې رامنځ ته
کېږي او د منځنۍ آسیا هېوادونه د افغانستان د احتاميل بې ثبايت خپل ميل امنیت ته
جدي ګواښ ګڼي په منځنۍ آسیا کې سرته وېره د کورنیو مخالفو سیايس ډلو په اړه
موجوده ده یادې ډلې نه يش کوالی په سیاست کې برخه واخيل او یا هم سیايس واک
ترالسه کړي .له همدې امله وېره دا ده چې کېدای يش یادې ډلې په توندالرو ډلو بدلې
يش .د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته توندالروو ډلو د منځنۍ آسیا د اوسېدونکو
ترمنځ زیات مالتړ ترالسه نه شو کړای ،خو د ازبکستان اسالمي تحریک او حذب
التحریر په ازبکستان ،تاجکستان او قرغزستان کې په پټ ډول فعالیتونه تررسه کوي د
پراخ اداري فساد شتون ،دیکتاور رژیمونه او په افغانستان او پاکستان کې د بې ثباتۍ
دوام د منځنۍ آسیا دولتونه له جدي ننګونو او ستونزو رسه مخامخ کوالی يش.
په تاجکستان کې چې تراوسه پورې د کورنۍ جګړې نښې نښانې پاتې دي د
سیايس مخالفینو او توندالرو ډلو ترمنځ توپیر په پام کې نه نیول کېږي او له دواړو رسه
یو شان چلند کېږي .په  ۹۰۵۰زکال کې د تاجکستان په رستېرو په برید کې یو شمېر
رستیري ووژل شول .د دې برید مسؤلیت د ازبکستان اسالمي تحریک پرغاړه
واخیست ،په همدې مهال د تاجکستان د حکومت مهم مخالف مال عبدهللا هم
تاجکستان ته ستون شو ،خو نوموړی د  ۹۰۵۵زکال په اپریل کې د تاجکستان امنیتي
23
ځواکونو له لوري ووژل شو.
په دې ورستیو کې په تاجکستان کې ورته بریدونه زیات شوي دي ،نوي پاڅونونه د
مخالفو سیايس ډلو د افراطي کېدو سبب شوي دي د تاجکستان ولسمرش هڅه کوي
چې خپل رول او اغېز ته پراختیا ورکړي او د خپلو سیايس مخالفینو د اغېزې د پراختیا
مخه ونیيس .له همدې امله د تاجکستان سیايس مخالفې ډلې د ازبکستان اسالمي
تحریک او نورو توندالرو ډلو رسه یو ځای کېږي او په دې توګه هڅه کوي چې په
سیاست کې دخیل پاتې يش .له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو وروسته او د
امنیتي تشې رامنځ ته کېدو په ترڅ کې به په تاجکستان کې بې ثبايت پراختیا پیدا کړي
24
او د مخالفو ډلو په فعالیتونو کې به زیاتوالی رامنځ ته يش.
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اوسمهال په منځنۍ آسیا کې توندالرې ډلې پراخ مالتړ نه لري ،خو بده حکومتويل
کوالی يش په منځنۍ آسیا کې د توندالریتوب له پراختیا رسه مرسته وکړي .د ازبکستان
اسالمي تحریک د عدالت غوښتلو په موخه رامنځ ته شوی او په اندیجان کې اسالمي ډلې د
بې عدالتۍ او فقر پر ضد قیام کړی او د اندیجان ډلې غوښتل د دولت د ناکامیو په وړاندې او
25
د سیايس او ټولنیزو اصالحاتو لپاره مذهب د یوې بدیلې حل الرې په توګه معريف کړي.
د ازبکستان د اسالمي تحریک رامنځ ته کېدل ،په اندیجان کې تاوتریخوالی او په
تاجکستان کې کمزوري پاڅونونه ټول د هغو ګواښونو بېلګې دي چې منځنۍ آسیا
وررسه مخامخ ده .د حکومتونو له لوري د غیر رسمي مذهبي ډلو پر وړاندې توند
غربګون ددې سبب شوی چې سیاست مذهبي او افراطي بڼه خپله کړي .د اسالم پالو
زنداين کول په تکراري توګه د توندالریتوب د پراختیا لپاره الر هواره کړې ده.د منځنۍ
آسیا زندانونه د توندالرو د روزلو په مرکزونو بدل شوي او دا هغه څه دي چې په مرص
کې کلونه وړاندې پېښ شول د منځنۍ آسیا چارواکي تائیدوي چې د افرادو زنداين
کول په منځنۍ آسیا کې د حزب التحریر له فعالیتونو رسه مرسته کړې د منځنۍ آسیا
دولتونه د حزب التحریر د فعالیتونو په مخنیوي کې چې په پټ ډول یې تررسه کوي
پاتې راغيل دي 26 .ددې امکان زیات دی چې په راتلونکي کې به منځنۍ آسیا د هغو
زندانیانو په وسیله چې د منځنۍ آسیا د دولتونو له لوري زنداين شوي بې ثباته يش .له
همدې امله امریکا غواړي ،چې د منځنۍ آسیا له دولتونو رسه د ښې حکومتولۍ د
پراختیا په برخه کې مرسته وکړي.

دویم :منځنۍ آسیا او د امریکا ــ روسیې اړیکې
له  ۹۰۰۵زکال راهیسې د امریکا او روسیې په اړیکو کې ځینې وختونه همکاري او
ځینې وختونه تضاد او اختالف لیدل کېږي .په افغانستان کې روانه جګړه او په عمومي
توګه د توندالریتوب پروړاندې مبارزه د امریکا او روسیې ترمنځ د همکارۍ لپاره زمینه
برابره کړې ده .په ګورجستان د روسیې برید او په عراق باندې د امریکا برید د واشنګټن
او ماسکو ترمنځ همکاري زیامننه نه کړه خو رسه له دې روسیه او امریکا په منځنۍ
آسیا کې یو له بل رسه سرتاتیژیکې سیالۍ بوخت دي.
له افغانستان څخه د امریکايي ځواکونو له وتلو وروسته به په منځنۍ آسیا کې د
امریکا او روسیې سیايل د دواړو هېوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا پروړاندې سرت او
اسايس خنډ وي له روسیې رسه سیايل په سیمه کې د امریکا ګټو ته زیان رسوالی يش،
په ډېرو نورو برخو کې د امریکا او روسیې ترمنځ د همکاریو مخه نیيس او روسیه او
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چین به وهڅوي چې د امریکا پرضد یو له بل رسه مرسته او همکاري وکړي .همدارنګه
له روسیې رسه د امریکا سیايل به په منځنۍ آسیا کې د امریکا رول کمزوری کړي او
امریکایان به د دې فرصت له السه ورکړي چې د منځنۍ آسیا دولتونو رسه د هغوی د
داخيل ستونزو په حل کې مرسته وکړي.
د امریکا اوږدمهالو اهدافو ته له پاملرنې پرته ،د منځنۍ آسیا پروړاندې د امریکا مبهمه
پالیيس په ځانګړي ډول په سیمه کې د پوځي اډو جوړولو پالیيس به د امریکا او روسیې
ترمنځ همکاري ته د پام وړ زیان ورسوي .د  ۹۰۰۵زکال د سپټمرب ۵۵مې له بریدونو
وروسته امریکا د روسیې د ولسمرش والدميیر پوتین په مرسته او همکارۍ په منځنۍ آسیا
کې پوځي اډې جوړې کړې او خپل پوځونه یې په یادو اډو کې ځای پرځای کړل .والدي
میر پوتین په سیمه کې د توندالرو ډلو د رول او اغېزې د پراختیا په اړه اندېښمن و .له همدې
امله نوموړي غوښتل په افغانستان کې له امریکا رسه د همکارۍ له الرې روسیه د یو سرت
سیمه ییز قدرت او د امریکا د رشیک په توګه راڅرګنده يش.
د روسیې پوځي مرشان د افغانستان په تړاو له امریکا رسه د مرستې او همکارۍ له کولو رسه
مخالف وو ،خو رسه له دې پوتین د واشنګټن له هغې پرېکړې رسه موافقه وکړه چې له مخې
به یې امریکایي ځواکونه په ازبکستان او قرغزستان کې ځای پرځای کېدل .همدارنګه پوتین
له امریکایانو رسه د استخبارايت معلوماتو د رشیکولو وړاندیز کړی و او د شامل له الرې یې
امریکایي ځواکونو ته د اړتیا وړ توکو د لېږد په برخه کې مرسته او همکاري کړې وه .اوسمهال
په روسیه کې په منځنۍ آسیا کې د امریکا د شتون په اړه دوه ډوله لید لوري شتون لري .له یوه
لوري روسان امریکا او ناټو ته د توندالریتوب پرضد جګړه کې د خپلو متحدینو په سرتګه
ګوري او له بل لوري اندېښنه لري چې په سیمه کې د امریکا شتون به په سیمه کې د ځواک
توازن بدل کړي او د منځنۍ آسیا هېوادونو کې به د روسیې رول او اغېز کمزوری کړي ،په دې
وروستیو کلونو کې د روسیې په دریځ کې بدلون رامنځ ته شوی د روسیې اوسنی رسمي
دریځ دا دی چې په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت وروسته باید امریکایي ځواکونه له
منځنۍ آسیا څخه ووځي.
د منځنۍ آسیا دولتونو په څېر روسیه هم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له
وتلو وروسته د مبهم وضعیت په اړه اندېښمنه ده .د روسانو مهمه اندېښنه داده چې د
افغانستان اوسنی حکومت به له بهرين پوځي مالتړ پرته دوام ونه يش کړای .که
امریکايي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو روسان په دې اند او باور دي چې په
دې ترڅ کې په منځنۍ آسیا کې د امریکایي ځواکونو د پوځي شتون لپاره کوم دلیل نه
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پاتې کېږي روسان اندېښمن دي چې په منځنۍ آسیا کې د امریکا پوځي شتون به له یوه
لوري د منځنۍ آسیا هېوادونو دننه د بې ثبايت سبب يش او له بل لوري به د روسیې
ګټې له جدي ګواښونو رسه مخامخ کړي.
الف ـ د منځنۍ آسیا پروړاندې د روسیې بهرنۍ تګالره
روسیه د منځنۍ آسیا پروړاندې مبهمه پالیيس تعقیبوي د منځنۍ آسیا پروړاندې د
روسیې د بهرنۍ پالیسۍ مهم هدف په منځنۍ آسیا کې د بې ثباتۍ د خپرېدو مخنیوی
دی .روسان اندېښمن دي چې د منځنۍ آسیا بې ثبايت د روسیې ثبات له ګواښ رسه
مخامخ کړي او په ځانګړې توګه رويس مسلامنان چې شمېر یې د  ۹او  ۵۱میلیونو
ترمنځ دی اغېزمن کړي .د دې ترڅنګ روسان غواړي چې په منځنۍ آسیا کې د نشه
یي توکوو د قاچاق او د بهرنیو سرتو قدرتونو د پوځي او سیايس اغېزې د خپرېدو مخه
ونیيس .اوسمهال په منځنۍ آسیا کې بدلیدونکي وضعیت ،له امریکا رسه د منځنۍ آسیا
دولتونو مبهمې او ناڅرګندې اړیکې ،په منځنۍ آسیا کې د چین د اقتصادي اغېز
پراختیا او د منځنۍ آسیا دولتونو له لوري د متضادو بهرنیو تګالرو تعقیب د منځنۍ
آسیا پروړاندې د روسیې بهرنۍ پالیيس له ستونز او ننګونو رسه مخ کړې ده.
تر اوږدې مودې پورې د مرکزي هېوادونو پروړاندې ماسکو ځانګړې پالیيس تعقیبوله
او روسانو هڅه کوله چې له منځنۍ آسیا هېوادونو رسه په اړیکو کې خپلې ګټې خوندي
وسايت ،خو اوسمهال د منځنۍ آسیا پروړاندې د روسیې په بهرنۍ تګالره کې بدلون رامنځ
ته شوی دی .د اوسنۍ پالیسۍ له مخې روسیه غواړي د منځنۍ آسیا له هر هېواد رسه په جال
جال ډول همکاریو ته پراختیا ورکړي او په دې توګه خپل اهداف ترالسه کړي.
د منځنۍ آسیا پروړاندې د روسیې د نوې تګالرې هدف له یوه لوري د سیمه ییزې
همکارۍ ته د پراختیا ورکولو له الرې د احتاميل سیمه ییزې بې ثباتۍ مخنیوی کول او
له بل لوري په سیمه کې د روسیې اغېزې او رول د پراختیا ورکولو له الرې د اوږدمهاله
27
اهدافو ترالسه کول دي.
له قزاقستان رسه سیايس او اقتصادي اړیکو او همکاریو ته پراختیا ورکول او په
قرغزستان او تاجکستان کې د اغېزې او رول پراختیا د منځنۍ آسیا پروړاندې د روسیې
د نوې پالیسۍ مهمه او اسايس برخه جوړوي .ترکمنستان چې باثباته دی او بې طرفه
بهرنۍ تګالر تعقیبوي له همدې امله روسان ورته زیاته پاملرنه نه کوي او په اړه یې
اندېښمن هم نه دي ،خو روسان د ازبکستان په اړه چې د سیمه ییزې رهربۍ لپاره هڅې
28
کوي او غواړي له امریکا رسه اړیکو ته پراختیا ورکړي اندېښمن دي.
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روسان هڅه کوي چې په سیمه کې خپل اهداف په سیمه کې موجودو واقعیتونو
ته په پام رسه وټاکي په سیمه کې د روسیې د اهدافو پروړاندې خنډونه شتون لري د
روسانو لپاره مهمه داده چې څرنګه کوالی يش خپل سیمه ییز اهداف ترالسه کړي او
په سیمه کې خپلو اغېزو ته پراختیا ورکړي .د روسیې پالیيس جوړونکو لپاره اسايس
ستونزه دا ده چې د منځنۍ آسیا هېوادونه په سیمه کې د روسیې د اهدافو او فعالیتونو په
اړه شکمن دي .یو شمېر سیمه ییز سازمانونه او بنسټونه د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا
په موخه د روسیې د سرتاتیژۍ اساس او بنسټ جوړوي .ګډ امنیتي سازمان ،د آسیا او
اروپا اقتصادي او ګمرکي ټولنه او د آسیا او اروپا اتحادیه خو په لوېدیځ کې د همکارۍ
په دې ډول پروژو زیاتې نیوکې کېږي او داسې انګېرل کېږي چې د یادو پروژو هدف
بېرته د پخواين شوروي اتحاد وخت او رشایطو ته ستنېدل دي.
روسیه ډېر مبهم اهداف تعقیبوي روسان په دې اند دي چې د سیمه ییزې همکارۍ
د پراختیا په وسیله به د شوروي اتحاد د وخت اقتصادي اړیکې بیا رامنځ ته يش او په
دې توګه به رويس توکو ته ښه مارکیټونه پیدا يش .د سیمه ییزې همکارۍ له پراختیا
پرته به رويس توکي د چینایي توکو پروړاندې په مارکیټونو کې خپل ارزښت له السه
ورکړي د ټولنیز امنیتي سازمان په وسیله د امنیتي ـ سیايس همکاریو له الرې ماسکو ته
د دې زمینه برابریږي چې له یوه لوري په منځنۍ آسیا کې په مستقیمه توګه مداخله
وکړي او له بل لوري په سیمه کې د امریکا او ناټو د پوځي شتون مخه ونیيس .له
افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو رسه سم به روسیه د منځنۍ آسیا دولتونو د پولو
د امنیت خوندیتوب په برخه خپلو همکاریو ته پراختیا ورکړي.
روسیې په  ۹۰۵۹ز .کال کې له قرغزستان رسه د  ۵.۵میلیارد او له تاجکستان رسه د
 ۹۰۰میلیونو ډالرو تړونونه السلیک کړل ،چې هدف یې د یادو هېوادونو د پوځونو
عرصي کول او د سیمه ییزې همکارۍ په پورتنیو پروژو کې د روسیې مهم ملګری او
متحد قزاقستان دی .د شوروي اتحاد له وخت څخه پاتې سیايس او اقتصادي همکاریو
ته پراختیا ورکړي او د دغه هېواد مرشان په دې باور دي د شوروي اتحاد د وخت
اقتصادي شبکې باید بیا فعاله کړي او په دې توګه په سیمه ییز اقتصاد کې قوي او
پیاوړی رول پیدا کړي ،د قزاقستان مرشان ماسکو ته ډاډ ورکړی دی چې د روسیې ضد
پالنونو او تګالرو رسه زیاته عالقه مندي نه لري .تاجکستان او قرغزستان چې له چین
رسه یې اقتصادي اړیکې د پراختیا په حال کې دي ،خو رسه له دې تر اوسه پورې د
روسیې تر اغېزې الندې دي .ازبکستان په سیمه کې د خپل رول پراختیا لپاره هڅې
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کوي ،خو په خپلو کورنیو چارو کې د روسیې د احتاميل مداخلې په اړه اندېښنې لري
او د سیمه ییزې همکارۍ د پراختیا په موخه د روسیې هڅو ته د شک په سرتګو ګوري.
له همدې امله ازبکستان د ټولنیز امنیتي سیمه ییز سازمان په چوکاټ کې د چټک
غربګون ځواک له جوړېدو رسه مخالفت کړی دی .د ازبکستان حکومتي مرشان په دې
اند دي چې د چټک غربګون ځواک جوړېدل به په منځنۍ آسیا کې د روسیې د پوځي
شتون له پراختیا رسه مرسته وکړي او روسانو ته به د دې فرصت برابر کړي چې د مرکزي
آسیا هېوادونو په چارو کې پوځي مداخله وکړي.
د  ۹۰۵۵زکال په ډسمرب کې د ټولنیز امنیتي همکاریو سازمان په غونډه کې د ازبکستان
ولسمرش اسالم کریموف هغه هوکړه لیک رد کړ چې له مخې به یې د سازمان په هر غړي
هېواد کې د بهرنیو ځواکونو د ځای پرځای کولو په موخه د سازمان د ټولو غړو هېوادونو
موافقه اخیستل کېده او په دې توګه روسانو ته د دې زمینه برابرېده چې د منځنۍ آسیا په
هېوادونو کې د امریکایي ځواکونو له ځای پرځای کېدو رسه مخالفت وکړي.
د  ۹۰۵۹زکال په جون کې ازبکستان په ټولنیز امنیتي سازمان کې خپل غړیتوب
وځنډاوه د ازبک ستان دې پرېکړې روسان اندېښمن کړي وو او ډېری رويس څېړونکي
په دې باور وو چې تاشکند غواړي له افغانستان څخه د امریکايي ځواکونو له وتلو
وروسته امریکايي رستیري په ازبکستان کې خپل پوځي شتون ته دوام ورکړي د روسانو
اندېښنې پرځای وې ټولنیز امنیتي سازمان کې د ازبکستان له لوري د غړیتوب له
ځنډېدو وروسته د امریکا متحدو ایالتونو له ازبکستان رسه په خپلو مايل مرستو کې
29
زیاتوالی رامنځ ته کړ.
څنګه چې وړاندې ورته اشاره وشوه د منځنۍ آسیا دولتونه د روسیې د همکاریو
پروژو په اړه شکونه لري او په دې اړه په منځنۍ آسیا کې واحد لید لوری شتون نه لري
ازبکستان د روسیې په مرشۍ د ټولو سازمانونو او بنسټونو په اړه شکونه لري .په ټولنیز
امنیتي سازمان کې د غړیتوب ځنډولو ترڅنګ ازبکستان د یورو ـ آسیا په اقتصادي
ټولنه کې هم غړیتوب وځنډاو او اعالن یې وکړ چې دغه هېواد به د یورو ــ آسیا
اتحادیې غړیتوب هم ترالسه نه کړي.
ترکمنستان چې بې طرفه بهرنی سیاست تعقیبوي تل یې هڅه کړې چې د امکان تر
بریده له پورتنیو سازمانونو څخه ځان لرې وسايت .له ترکمنستان او ازبکستان پرته د
منځنۍ آسیا نور هېوادونه په ټولنیز امنیتي سازمان کې غړیتوب له روسیې رسه د ښو
اړیکو لرلو او له روسیې څخه د پوځي وسایلو ترالسه کولو لپاره مهم ګڼي .روسان د
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پخواين شوروي اتحاد په غړو هېوادونو کې د یو مهم رول ترسه کولو په تړاو د خپلو
وړتیاوو او امکاناتو په اړه شکونه لري.
په  ۹۰۵۰زکال کې په قرغزستان کې تاوتریخوالی او ګډوډي رامنځ ته شوه او
بشیکیک له ماسکو او د جمعي امنیتي سازمان څخه د مرستې غوښتنه وکړه خو ماسکو
او د جمعي امنیتي سازمان غړو هېوادونو له قرغزستان رسه هېڅ ډول مرسته ونه شوه
کوالی خو رسه له دې رويس چارواکي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د جګړې له
پای ته رسېدو وروسته به د سیمه ییز امنیت په ټینګښت کې د جمعي امنیت سازمان
رول او اغېز پراختیا پیدا کړي .ماسکو د جمعي امنیت سازمان له غړو څخه غوښتنه
کړې چې د سازمان وړتیاوې په ځانګړي توګه د پولو امنیت ساتلو او د چټک غربګون
ځواک د پیاوړي کولو په برخو کې د سازمان وړتیاوې زیاتې کړي ،خو په ورته وخت
کې یو شمېر څېړونکي په دې اند دي چې ماسکو د منځنۍ آسیا په چارو کې له
مداخلې رسه عالقه مندي نه لري؛ د دې ترڅنګ د جمعي امنیت سازمان یو شمېر غړي
د بېلګې په توګه ارمنستان نه غواړي چې منځنۍ آسیا ته خپل رستیري واستوي.
روسان اندېښمن دي چې امریکایان به د جمعي امنیت سازمان د اغېزمنتوب مخه ونیيس
او د منځنۍ آسیا هېوادونو مرشان به وهڅوي څو د یاد سازمان په اغېزمنتوب باور ونه کړي او د
بدیلو سازمانو د غړیتوب هڅه وکړي د امریکا متحد ایالتونه د روسیې په مرشۍ د سیمه ییزې
همکارۍ د پراختیا له پروژو رسه مخالفت کوي .امریکایان هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا
هېوادونو رسه په مستقیمه او یا د سیمه ییزو بنسټونو او شبکو له الرې اړیکې وسايت امریکا
غواړي چې د منځنۍ آسیا هېوادونه له بېالبېلو سازمانو رسه اړیکې ولري او له روسیې رسه د
منځنۍ آسیا هېوادونو اړیکې باید له نورو قدرتونو رسه د منځنۍ آسیا هېوادونو د سیايس او
30
اقتصادي اړیکو پروړاندې خنډ ونه ګرځي.
امریکایان د جمعي امنیت سازمان په ظرفیت ،وړتیا او اغېزمنتیا شکمن دي او هغه په
سیمه کې د رويس د جیوپولټیکو اهدافو ترالسه کولو لپاره یوه وسیله ګڼي روسیې په
تکراري توګه له ناټو سازمان څخه غوښتنه کړې چې د جمعي امنیت سازمان رسه
اړیکې رامنځ ته کړي له یوه لوري ماسکو د دې وړتیا او امکانات نه لري چې په وسیله
یې په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ کړي او له بل لوري د منځنۍ آسیا هېوادونه نه
غواړي چې د روسیې تر زیاتې اغېزې الندې وويس له همدې امله امریکایان نه غواړي
له افغانستا ن څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم په سیمې کې د امنیت او ثبات د
ټینګښت مسؤلیت یوازې او یوازې ماسکو ته وسپاري خو روسیه هڅه کوي چې له
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افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د منځنۍ آسیا هېوادونو د امنیت او
ثبات ټینګښت لپاره چمتووالی ونیيس.
ب ـ د منځنۍ آسیا پروړاندې د امریکا ستاتېژي او د امریکا ـ روسیې اړیکې
د منځنۍ آسیا هېوادونو رسه د امریکا پوځي همکاري او په منځنۍ آسیا کې د
امریکا د پوځي اډو شتون د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو پراختیا پروړاندې سرت
خنډ ګڼل کېږي .امریکایانو په تکراري توګه ویيل دي چې په سیمه کې د دوی پوځي
شتون موقتي دی او په افغانستان کې د جګړې په موخه دوی په سیمه کې پوځي اډې
جوړې کړي دي ،خو رويس چارواکي او څېړونکي په سیمه کې د امریکا د پوځي
شتون په اړه اندېښنې لري د روسانو اسايس اندېښنه دا ده چې ګواکې امریکا د افغانستان
د جګړې په نوم په سیمه کې د خپل پوځي شتون په وسیله هڅه کوي چې د شوروي
اتحاد په پخواين جمهوریتونو او منځنۍ آسیا کې د روسیې د رول او اغېزې د پراختیا
مخه ونیيس .د دې ترڅنګ روسان ویره لري چې په سیمه کې د امریکا شتون به د
منځنۍ آسیا هېوادونو ترمنځ د سیالیو د پراختیا سبب يش امریکایان ازبکستان ته په
منځنۍ آسیا کې د خپل ملګري او متحد په توګه زیات ارزښت ورکوي.
په عمومي توګه د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو څرنګوالی په سیمه کې د امریکا له
پوځي شتون رسه مستقیم تړاو لري .له  ۹۰۰۵زکال څخه تر  ۹۰۰۷زکال پورې د امریکا او
روسیې ترمنځ د سیمې په اړه همکاري موجوده وه او روسیې په سیمه کې د امریکا له
پوځي شتون رسه توافق کړی و خو په  ۹۰۰۹ز .کال کې پر ګورجستان د روسیې له برید
وروسته د امریکا او روسیې اړیکې خرابې شوې او په دې توګه په سیمه کې د امریکا د
پوځي شتون په اړه د روسانو لید لوری بدل شو .له  ۹۰۰۷زکال راهیسې روسانو په تکراري
توګه په امریکا فشار راوړی دی چې له سیمې خپل رستیري وبايس د دې ترڅنګ روسان
هڅه کوي چې په سیمه کې خپل پوځي شتون ته پراختیا ورکړي.
د پوځي اډو د شتون پر رس د امریکا او روسیې سیايل د دې سبب شوې چې د منځنۍ
آسیا هېوادونه له ماسکو او واشنګټن دواړو څخه امتیازات ترالسه کړي .د امریکا او روسیې
ترمنځ سیايل له یوه لوري د سیمې هېوادونو ترمنځ او له بل لوري د ماسکو او واشنګټن
ترمنځ د بې اعتامدي او بې باوري د زیاتېدو سبب شوې .د منځنۍ آسیا هېوادونو رسه د
امریکا له لوري پراخې پوځي مرستې به د دې سبب يش ،ترڅو د منځنۍ آسیا هېوادونه له
یوه لوري په خپلو منځونو کې سیالۍ زیاتې کړي او له بل لوري د منځنۍ آسیا هېوادونه له
روسیې څخه لرې کېدو او د روسیې د اغېزې کمېدو ته وهڅوي .له همدې امله یو شمېر
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امریکایي څېړونکي په دې اند دي چې د منځنۍ آسیا دولتونو رسه د امریکا له لوري پراخې
مايل مرستې به په سیمه کې د واشنګټن ګټې زیامننې کړي او په دې توګه به امریکا په
مستقیم ډول د منځنۍ آسیا دولتونو ترمنځ په شخړو کې ښکېله يش.
د  ۹۰۰۷زکال په فربوري کې د قرغزستان ولسمرش باقي یوف اعالن وکړ چې امریکا
باید په  ۶میاشتو کې له مناس اډې څخه ووځي قرغزستان ته د روسیې د ولسمرش
ډیمرتي میډویدف له سفر یوه ورځ وروسته ولسمرش باقي یوف له امریکا څخه غوښتنه
وکړه چې له مناس اډې څخه دې خپل ځواکونه وبايس .قرغزستان ته د سفر پرمهال د
روسیې ولسمرش له دغه هېواد رسه دوه میلیاردو ډالرو مرسته او پور اعالن کړی و خو
کله د قرغزستان مرشان په دې پوه شول چې روسیه د نړیوال اقتصادي بحران له امله له
اقتصادي ستونزو رسه مخامخ ده او نه يش کوالی له دغه هېواد رسه مايل مرستې وکړي
له همدې امله قرغز مرشانو له امریکا رسه د مناس اډې د متدید په اړه خربې پیل کړې.
د خربو په پایله کې دواړو لورو د مناس اډې د متدید په اړه توافق وکړ د دې توافق له
مخې به امریکا هر کال د مناس اډې په مقابل کې قرغزستان ته ۶۰میلیونه ډالر ورکول .د دې
ترڅنګ امریکا له قرغزستان رسه  ۵۳۰میلیون ډالره مرسته اعالن کړه 31.امریکا رسه د مناس
اډې په اړه د نوي هوکړه لیک له السلیک وروسته د قرغزستان ولسمرش باقي یوف د ۹۰۰۷
په اګست کې له روسانو رسه یو تړون السلیک کړ چې له مخې به یې روسیې په قرغزستان
کې خپله دویمه پوځي اډه جوړوله خو ازبکستان په قرغزستان کې د روسیې د نوې پوځي
اډې د جوړېدو له پرېکړې رسه په کلکه مخالفت وکړ .له روسانو رسه د پوځي اډې په اړه له
هوکړې لږه موده وروسته د قرغزستان مرشانو په خپله خاوره کې امریکا ته د دویمې پوځي
اډې ورکولو په موخه له امریکایي چارواکو رسه خربې پیل کړې امریکا رسه د پوځي اډو په
اړه د قرغزستان د ولسمرش د خربو په تړاو روسانو په ښکاره توګه کوم غربګون ونه ښود؛ خو
روسانو په قرغزستان کې د امریکا د پوځي شتون په اړه اندېښنې درلودې او په پټه یې د
قرغزستان په ولسمرش تور پورې کاوه چې دوه ګونی سیاست تعقیبوي .له همدې امله د
 ۹۰۵۰زکال په فربوري کې له سیايس واک او قدرت څخه د باقي یوف په لرې کولو کې
روسانو فعال رول تررسه کړ.
په افغانستان کې د جګړې دوام ،په منځنۍ آسیا کې د امریکا پوځي شتون او د
سیمې په تړاو د امریکا مبهمه تګالره د روسیې او امریکا ترمنځ د دایمي همکامریو
پروړاندې خنډ ګڼل کېږي .امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا هېوادونو له مرشانو رسه د
پوځي همکاریو په اړه خربې پیل کړي دي .امریکایان غواړي له افغانستان څخه د
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خپلو ځواکونو له ویستلو وروسته په منځنۍ آسیا کې پوځي اډې او د منځنۍ آسیا
هېوادونو رسه پوځي همکاري ولري .د پوځي همکاریو د څرنګوايل په اړه د امریکا او
ازبکستان ترمنځ په خربو کې پرمختګ شوی دی ازبکستان د روسیې فشارونو ته زیاته
پاملرنه نه کوي .لوړپوړو امریکایي چارواکو په ښکاره توګه نه دي ویيل چې په سیمه
کې یې د پوځي شتون هدف څه دی؟ او په سیمه کې مېشت امریکایي ځواکونه به څه
32
ډول رول تررسه کوي؟
د امریکا مبهم او ناڅرګند سیاستونه د ماسکو او واشنګټن ترمنځ د کړکېچ او بې
باوري اساس جوړوي یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې امریکا غواړي منځنۍ
آسیا د روسیې او امریکا ترمنځ د سیالۍ په میدان بدله کړي .روسان په سیمه کې د
امریکا د پوځي شتون په اړه اندېښنې لري رويس چارواکي په دې اند دي چې امریکا
غواړي افغانستان یوازې پریږدي او د پخواين شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د
روسیې اغېز محدود کړي .له همدې امله له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له
وتلو وروسته روسان په سیمه کې د امریکا پوځي شتون رسه مخالفت کوي .د منځنۍ
آسیا په هېوادونو کې د امریکا هر ډول پوځي شتون په یادو هېوادونو کې د بحران
رامنځ ته کېدو په ترڅ کې د روسیې د هر ډول احتاميل مداخلې مخه نیيس.
ددې ترڅنګ روسیه د امریکا له لوري د منځنۍ آسیا هېوادونو ته د پوځي وسایلو او
مرستو ورکولو رسه مخالفت کوي .روسان په دې اند دي چې پرمختللو وسلو ته د منځنۍ
آسیا دولتونو الرسسی به له یوه لوري د منځنۍ آسیا دولتونه وهڅوي چې خپل اختالفونه او
ستونزې د زور له الرې حل کړي او له بل لوري به مرکزی هېوادونو ته ددې زمینه برابره
کړي چې د روسیې د فشارونو او مداخلې پر وړاندې مقاومت وکړي همدارنګه پوځي
مرستې به د امریکا او روسیې ترمنځ د سیالۍ د پراختیا سبب يش او د منځنۍ آسیا دولتونه به
ماسکو او واشنګټن د یو بل پرضد وکاروي .د دې ترڅنګ د منځنۍ آسیا هېوادونو رسه
پوځي مرستې به د سیمه ییزې همکارۍ د پراختیا مخه ونیيس او سیمه ییز سازمانونه به
کمزوري کړي ،خو په دې وروستیو کې د ازبکستان او قرغزستان له لوري د ميل امنیت نوې
سرتاتیژي به په سیمه کې د سرتو قدرتونو پوځي شتون لږ کړي.
د ازبکستان د ميل امنیت په سرتاتیژی کې په ښکاره توګه ویل شوي دي چې دغه
هېواد به د هېڅ یو پوځي بالک غړیتوب ترالسه نه کړي او نه به په خپله خاوره کې د
کوم بهرين هېواد پوځي اډې جوړولو ته اجازه ورکړي او د قرغزستان د ميل امنیت په
سرتاتیژي کې ویل شوي و چې د بهرنیو ځواکونو ته د ځای ورکولو په اړه باید د جمعي
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امنیت سازمان د ټولو غړو توافق ترالسه يش 33،خو دمنځنۍ آسیا بدلېدونکي سیاست ته
په پام رسه په پورتنیو ژمنو او اسنادو زیات باور او اعتامد کول ستونزمن ښکاري په
منځنۍ آسیا کې د امریکا پوځي شتون پروړاندې د روسیې د بهرنۍ تګالرې په ټاکلو
کې د ایران سیاستونه هم د پام وړ اغېز لري رويس چارواکي اندېښنه لري چې د امریکا
او ایران ترمنځ د احتاميل بحران په صورت کې به امریکایان په منځنۍ آسیا کې له
خپلو مېشت و رستېرو څخه د ایران پر ضد استفاده وکړي .ډېری سیمه ییز څېړونکي په
دې اند دي چې د امریکا او ایران ترمنځ خرابې اړیکې د ازبکستان او امریکا ترمنځ د
اړیکو د پراختیا سبب شوې دي.
روسان اندېښنه لري چې په منځنۍ آسیا کې د ایران پولو ته نږدې د امریکا پوځي شتون به
د امریکا او ایران ترمنځ د کړکېچ رامنځ ته کېدو سبب يش .د دې ترڅنګ د امریکا د هر ډول
برید په مقابل کې به ایران غربګون څرګند کړي او په منځنۍ آسیا کې به له توندالرو ډلو مالتړ
پیل کړي او په دې توګه به ټوله سیمه ال زیاته بې ثباته يش .له افغانستان څخه د بهرنیو
ځواکونو وتل ،په سیمه کې مبهم سیايس حاالت او بې ثبايت ،په منځنۍ آسیا کې د امریکا
پوځي شتون او د ایران اټومي پروګرام کوالی يش په راتلونکي د ایران او امریکا ترمنځ د
اړیکو خرابېدو او د سیمې د الزیاتې بې ثباتۍ سبب يش.

درېیم :د منځنۍ آسیا پروړاندې د امریکا بدلېدونکې ستاتیژي
په  ۹۰۰۵زکال کې په امریکا د سپټمرب ۵۵مې له بریدونو وروسته بیا تر ننه پورې
امریکا د منځنۍ آسیا پروړاندې ثابته بهرنۍ سرتاتیژي نه لري بلکې د سیمې او نړۍ
سیايس حاالتو بدلېدو رسه د امریکا بهرنۍ سرتاتیژي هم د بدلېدو په حال کې وه.
امریکا د منځنۍ آسیا پ روړاندې په خپلې سرتاتیژۍ کې یو شمېر ځانګړي اهداف
تعقیبوي په افغانستان او سیمه کې د ثبات ټینګښت ،د منځنۍ آسیا طبیعي زیرمو ته
خوندي الس رسی پیدا کول ،په افغانستان او منځنۍ آسیا کې د ایران ،روسیې او چین د
اغېزې د پراختیا او خپل رول او اغېزې ته پراختیا ورکول په سیمه کې د امریکا مهمې او
سرتاتیژیکې ګټې او اهداف ګڼل کېږي.
امریکایي چارواکي په منځنۍ آسیا کې د خپلو اهدافو ترالسه کولو او د خپلې
سرتاتیژۍ د بریا لپاره هڅې کوي ډېری څېړونکي په دې باور دي چې امریکايي
چارواکي به د سرتاتیژۍ د بریا لپاره د سیمې هېوادونو رسه اوږدمهاله ژمنتیا ،له روسیې
رسه د همکاریو پراختیا ،په افغانستان کې د ناکامۍ مخنیوی ،په منځنۍ آسیا کې ښې
حکومتولۍ ته پراختیا ورکول او په افغانستان او منځنۍ آسیا کې د خپلو ځواکونو د
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شمېر کمول په پام کې ونیيس .له همدې امله ویل کېږي چې د منځنۍ آسیا پروړاندې
د امریکا سرتاتیژي به بدلېدونکی حالت ولري او د سیمې هېوادونو رسه د امریکا
اوږدمهال ه ژمنتیا ،له روسیې رسه د همکاریو پراختیا ،په افغانستان کې د ناکامۍ مخنیوی،
په منځنۍ آسیا کې ښې حکومتولۍ ته پراختیا ورکول او په افغانستان کې د ځواکونو
کمول به د منځنۍ آسیا پروړاندې د امریکا په سرتاتیژۍ کې مهم ځای ولري.
الف ـ د امریکا اوږدمهاله ژمنتیا
په افغانستان کې جګړه د دې سبب شوه څو د منځنۍ آسیا هېوادونو او امریکا
ترمنځ اړیکې او همکاري پراختیا پیدا کړي خو په افغانستان کې د جګړې له پای ته
رسېدو او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به منځنۍ آسیا د
امریکا لپاره خپل ارزښت له السه ورکړي او د امریکا او منځنۍ آسیا هېوادونو ترمنځ به
همکاري او اړیکې کمزورې يش د سیمې دولتونه له افغانستان څخه د امریکايي
ځواکونو له وتلو وروسته حاالتو په اړه اندېښنې لري.
امریکا د منځنۍ آسیا پ ه پرتله په منځني ختیځ کې سرتاتیژیکې او اږد مهاله ګټې
لري له همدې امله له افغانستان څخه د امریکايي ځواکونو له وتلو وروسته به منځنۍ
آسیا ته د امریکا پاملرنه کمه يش .یو شمېر امریکايي څېړونکي په دې اند دي چې
امریکا باید د منځنۍ آسیا دولتونو د اوږدمهاله همکارۍ په اړه ډاډ ورکړي او هغوی ته
په ډاګه کړي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به هم د
منځنۍ آسیا هېوادونو رسه د امریکا همکاري دوام پیدا کړي.
په نړیواله کچه د امریکا لومړیتوبونه او ګټې د بدلون په حال کې دي خو رسه له دې
امریکایان به په منځنۍ آسیا د خپلو اهدافو ترالسه کولو په موخه د منځنۍ آسیا دولتونو
رسه اړیکو ته دوام ورکړي .امریکا غواړي په منځنۍ آسیا د ناکامو دولتونو رامنځ ته
کېدو مخه ونیيس په منځنۍ آسیا کې د ناکامو دولتونو رامنځ ته کېدل به مرکزي آسيا د
توندالرو ډلو په خوندي پټنځای بدله کړي.
ددې ترڅنګ امریکا هڅه کوي له یوه لوري په منځنۍ آسیا کې د دولتونو ترمنځ د
کړکېچ رامنځ ته کېدو مخه ونیيس او له بل لوري د سازمان شویو جرایمو او د نشه یي
توکو د قاچاق پروړاندې د منځنۍ آسیا دولتونو وړتیا او ظرفیتونه لوړ کړي د منځنۍ
آسیا هېوادونو رسه د امریکا اړ یکې او همکاري په افغانستان او پاکستان کې چې د
توندالرو ډلو له ګواښونو او بې ثباتۍ رسه مخامخ دي د امریکا د رول او اغېزې له
پراختیا رسه مرسته کوالی يش امریکا یو سیمه ییز سرت قدرت نه دی له همدې امله د
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منځنۍ آسیا هېوادونه امریکا د ځان لپاره کوم جدي ګواښ نه ګڼي له همدې امله د
منځنۍ آسیا هېوادونه د امریکا د شتون او رول هرکلی کوي.
امریکا یي څېړونکي په دې باور دي چې امریکا باید له یوه لوري د منځنۍ آسیا
هېوادونو ته ډاډ ورکړي چې له افغانستان څخه د امریکايي ځواکونو له وتلو وروسته به
د منځنۍ آسیا هېوادونو رسه د امریکا همکاري دوام پیدا کړي او له بل لوري باید د
سیايس او اقتصادي اصالحاتو رامنځ ته کولو په موخه د منځنۍ آسیا په هېوادونو
فشارونه زیات کړي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په منځنۍ
آسیا کې د امریکا د پاتې کېدو په تړاو د منځنۍ آسیا دولتونو او سیمه ییزو قدرتونو ته
قناعت ورکول به ډېر ستونزمن وي .له بل لوري امریکا هڅه کوي چې خپل پوځي
لګښتونه راکم کړي په  ۹۰۰۹زکال کې امریکا منځنۍ آسیا ته  ۷۹۹میلیونه ډالر او په
 ۹۰۵۷زکال کې  ۷۶میلیونه ډالر ځانګړي کړي وو.
امریکایي څېړونکي په دې ټینګار کوي چې امریکا باید په سیمه کې د پاتې کېدو
په اړه د تشو خربو پرځای د سیمې له هېوادونو رسه د راتلونکو اړیکو او همکاریو په اړه
یوه څرګنده اجنډا او برنامه ولري .د دې ترڅنګ امریکا باید د خپلو راتلونکو برنامو
لپاره په کايف اندازه بودیجه ځانګړې کړي همدارنګه امریکا غواړي چې له قرغزستان
پرته د نړیوالې سوداګرۍ سازمان رسه د منځنۍ آسیا څلورو نورو دولتونو یوځای کولو،
د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي په موخه د یو اغېزمن میکانیزم رامنځ ته کولو او
سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ ته پراختیا ورکولو ته د منځنۍ آسیا پروړاندې په خپلې
نوې سرتاتیژۍ کې ځای ورکړي .امریکا هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا هېوادونه د آسیا
زړه استانبول پروسې له الرې په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت څخه خپل
مالتړ ته دوام ورکړي .د دې ترڅنګ امریکا به د منځنۍ آسیا پنځو دولتونو رسه خپلو
کلنیو خربو او مشورو ته دوام ورکړي.
ب ـ له روسیې رسه د همکاریو پراختیا
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دې امکان ډېر لیدل کېږي
چې په منځنۍ آسیا کې د امریکا او روسیې ترمنځ سرتاتیژیکې سیايل پیل يش او د
روسیې او امریکا ترمنځ د احتاميل سیالۍ پیل کېدل به په عمومي توګه د دواړو
هېوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو د پراختیا مخه ونیيس .خو امریکایان مجبوره دي
چې په منځنۍ آسیا کې له روسانو رسه په ګډه کار وکړي او ماسکو ته د دې فرصت
ورکړي چې په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت په مهم رول تررسه کړي .له ماسکو
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رسه همکارۍ ته لومړیتوب ورکول به د امریکا او منځنۍ آسیا هېوادونو ترمنځ د پراخو
دوه اړخیزو امنیتي همکاریو پراختیا له خنډونو رسه مخامخ کړي.
د سیمې ستونزو د حل او په سیمه کې د ثبات د ټینګښت په موخه د روسیې او
امریکا همکاري مهمه ګڼل کېږي په منځنۍ آسیا کې د واشنګټن او ماسکو ترمنځ
همکاري به په منځنۍ آسیا کې د چین او روسیې ترمنځ د احتاميل ائیتالف د جوړېدو
مخه ونیيس د روسیې او چین ترمنځ د همکاریو پراختیا له یوه لوري په ختیځې آسیا او
پاسفیک کې د امریکا ګټې زیامننوالی يش او له بل لوري د منځنۍ آسیا دولتونو رسه
د امریکا د پراخو مايل او اقتصادي مرستو مخه نیوالی يش.
روسان هڅه کوي چې د امکان تر بریده په منځنۍ آسیا کې د امریکا د رول او
اغېزې د پراختیا مخه ونیيس .خو په ورته وخت کې روسان په منځنۍ آسیا او سیمه کې
د چین د اقتصادي او سیايس اغېزې د پراختیا په اړه اندېښنې لري .روسان هیله مند دي
چې په منځنۍ آسیا کې د چین ،امریکا او نورو سرتو قدرتونو د اغېز ترمنځ توازن
وسايت او په دې توګه په منځنۍ آسیا کې خپلې ګټې خوندي کړي.
یو شمېر څېړونکي په دې اند دي چې روسان او امریکایان په منځنۍ آسیا کې یو شان
او ورته اهداف لري د توندالریتوب د خپرېدو او د نشه يي توکو د قاچاق مخنیوی او په
منځنۍ آسیا کې د ثبات ټینګښت او دوام د روسیې او امریکا مهمې او مشرتکې موخې ګڼل
کېږي .له همدې امل څېړونکي په دې اند دي چې په منځنۍ آسیا کې یو له بل رسه
همکاري د ماسکو او واشنګټن د ګټو له خوندیتوب رسه مرسته کوالی يش په منځنۍ آسیا
کې یو له بل رسه د همکاریو د پراختیا په موخه باید واشنګټن او ماسکو د هغو خنډونو چې
د دوه اړخیزې همکارۍ د پراختیا پروړاندې او د هغو ستونزو په اړه چې د منځنۍ آسیا
دولتونه وررسه مخامخ دي یو رښتینی او په واقعیتونو والړ لید لوری رامنځ ته کړي.
روسیه د سیمې په تړاو د خپلې سرتاتیژۍ له مخې منځنۍ آسیا د خپلې اغېزې سیمه
ګڼي او ماسکو د هغو ګواښونو په اړه ډېر جدي دی چې په سیمه کې یې د ميل امنیت
پروړاندې شتون لري خو رسه له دې ماسکو د دې امکانات او وړتیا نه لري ترڅو په
سیمه کې امنیت خوندي کړي .د سیمې د امنیت په تړاو د ماسکو اندېښنو ته په پام رسه
یو شمېر امریکايي څېړونکي په دې باور دي چې واشنګټن باید روسانو ته ډاډ ورکړي
چې د سیمې له هېوادونو رسه د امریکا پوځي همکاري به په سیمه کې د روسیې ګټو ته
هېڅ ډول زیان ونه رسوي او له بل لوري امریکایانو به د ګډو ګواښونو پروړاندې په ګډه
له روسانو رسه همکاري وکړي .د امریکا له لوري له روسیې رسه د همکارۍ تګالر به له
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یوه لوري د ماسکو او واشنګټن ترمنځ د اړیکو د خرابېدو مخه ونیيس او له بل لوري به
په سیمه کې د امریکا د اغېز او رول محدودولو په موخه د روسیې او چین ترمنځ د
احتاميل ملګرتیا او ائیتالف د رامنځ ته کېدو مخه ونیيس.
له روسیې رسه د همکارۍ د پراختیا او د اعتامد رامنځ ته کولو په موخه باید
امریکایي چارواکي یو شمېر اقدامات تررسه کړي .امریکا باید روسانو ته ډاډ ورکړي
چې په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته به په سیمه کې د امریکا پوځي
شتون په هېڅ صورت رسه د روسیې امنیتي ګټې زیامننې نه کړي .د دې ترڅنګ امریکا
لپاره ډېره مهمه ده چې د منځنۍ آسیا هېوادونو رسه د پوځي همکاریو په اړه له روسانو
رسه مشوره وکړي او په دې اړه د هغوی توافق ترالسه کړي.
اوسمهال روسان په منځنۍ آسیا کې د امریکا د پوځي شتون او تګالرو په اړه
اندېښنې لري له همدې امله امریکایان باید په منځنۍ آسیا کې خپلې تګالرې روښانه
کړي او په اړه یې له روسانو رسه د معلوماتو رشیکول به په سیمه کې د امریکا د شتون
په اړه د روسانو اندېښنې او سیاستونه راکم کړي.امریکایي څېړونکي په دې باور دي
چې له ماسکو رسه سیايل په منځنۍ آسیا کې د امریکا ګټې زیامننوالی يش له همدې
امله امریکایي مرشان باید په منځنۍ آسیا کې له ماسکو رسه له سیايل څخه ډډه وکړي.
له ازبکستان رسه د امریکا اړیکې د واشنګټن او ماسکو د اړیکو په څرنګوايل د پام وړ
اغېز لري په منځنۍ آسیا کې ازبکستان یو له هغو هېوادونو څخه چې غواړي له امریکا
رسه همکاریو او اړیکو ته پراختیا ورکړي او په دې توګه له روسیې رسه په اړیکو کې
توازن رامنځ ته او د روسیې اغېز راکم کړي له قزاقستان ،قرغزستان او تاجکستان رسه د
روسیې نږدې اړیکې او همکاري او د روسیې د اغېزې محدودولو په موخه د ازبکستان
هڅې منځنۍ آسیا له جیوپولټیک پلوه له سقوط رسه مخامخ کړې ده.
له افغانستان څخه د امریکايي ځواکونو له وتلو وروسته په ازبکستان کې د امریکا د
پوځي شتون دوام او له تاشکند رسه د امریکا پوځي مرستې به د منځنۍ آسیا دولتونو
ترمنځ د سیالۍ او رقابت د پراختیا سبب يش او په دې توګه به امریکایان د منځنۍ آسیا
هېوادونو ترمنځ په کړکېچ او بحران کې ښکېل يش امریکا غواړي د خپلو سرتاتیژیکو
اهدافو ترالسه کولو لپاره په مرکزی آسیا کې پوځي شتون ولري خو د امریکا پوځي
شتون باید د سیمې هېوادونو ترمنځ د سیالیو سبب نه يش .له همدې امله امریکایان هڅه
کوي د منځنۍ آسیا له ټولو هېوادونو رسه په اړیکو کې توازن وسايت او په دې اړه له
ماسکو رسه مشورې وکړي .واشنګټن هڅه کوي چې په منځنۍ آسیا کې د خپل شتون
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په اړه د روسانو اندېښنو ته پاملرنه وکړي او ماسکو وهڅوي څو په سمیه کې د ثبات د
ټینګښت په موخه رغونکی رول تررسه کړي.
واشنګټن نه غواړي په منځنۍ آسیا کې یوازې په یوه هېواد پورې ځان وتړي بلکې
د منځنۍ آسیا له ټولو هېوادونو رسه په اړیکو کې د توازن ساتلو هڅه کوي .امریکايي
څېړونکي په دې اند دي چې امریکا باید روسان وهڅوي څو د منځنۍ آسیا هېوادونو د
امنیتي ځواکونو د روزنې او د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې د امنیت ساتلو په
برخه کې مرسته او همکاري وکړي .په دې توګه په راتلونکې کې به د منځنۍ آسیا
امنیت د ماسکو او واشنګټن ترمنځ د خربو مهمه برخه وي امریکایان غواړي چې د
روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو رسه په مستقیمه توګه د منځنۍ آسیا د امنیت او د
ماسکو د اندېښنو په اړه متاس ولري .د منځنۍ آسیا د امنیت په اړه خربې به د روسیې
او امریکا ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره زمینه برابره کړي.
ماسکو د منځنۍ آسیا له الرې د افغانستان د نشه یي توکو د قاچاق په اړه اندېښنې
لري د افغانستان نشه يي توکو قاچاق له یوه لوري د منځنۍ آسیا امنیت له ګواښ رسه
مخامخ کړی و او له بل لوري یې په اروپا کې د امریکا ملګري او متحدین له ستونزو
رسه مخ کړي وو .ماسکو د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي پروړاندې د مبارزې له
هغه پروګرام رسه چې امریکایانو رامنځ ته کړی و او ماسکو ته یې په کې د ګډون بلنه نه
وه ورکړې مخالفت کړی .له همدې امله یو شمېر امریکایي څېړونکي په دې اند دي
چې د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي په موخه باید امریکايي چارواکي یو پراخ پالن
او برنامه جوړه کړي او په یاد پروګرام او نوښت کې د روسیې ،د منځنۍ آسیا دولتونو او
افغانستان ته د مهم رول تررسه کولو فرصت برابر کړي .د نشه یي توکو پرضد مبارزې له
الرې امریکا کوالی يش د سیمې له هېوادونو رسه خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي.
ج ـ په افغانستان کې د ناکامۍ مخنیوی
له افغانستان څخه د امریکايي ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې روانه بې
ثبايت او جګړه په مستقیم ډول د منځنۍ آسیا هېوادونو ثبات او امنیت اغېزمن کړي د
افغانستان اوسني حاالت د منځنۍ آسیا په امنیت او ثبات د پام وړ منفي اغېز کوالی
يش په افغانستان کې د جګړې د دوام په صورت کې به د نشه یي توکو په کښت او
قاچاق کې د پام وړ زیاتی رامنځ ته يش .د افغانستان بې ثبايت او د نشه يي توکو قاچاق
به د تاجکستان امنیت له جدي ننګونو رسه مخامخ کړي.
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اوسمهال په افغانستان کې د بې ثباتۍ د پراختیا په اړه جدي اندېښنې موجودې دي او په
افغانستان کې د امریکا ماتې به په ټوله سیمه کې د امریکا اعتبار او حیثیت ته د پام وړ زیان
ورسوي .د امریکا له لوري په افغانستان کې د ناڅرګندو اهدافو تعقیب او د افغانستان په تړاو
مبهم سیاست د روسیې ،چین او منځنۍ آسیا هېوادونو اندېښنې راپارويل دي د منځنۍ آسیا
او سیمې یو شمېر څېړونکي په دې اند دي چې له افغانستان څخه د امریکايي ځواکونو
وتل به د افغانستان او ټولې سیمې حاالت الزیات خراب کړي.
هغوی په دې اند دي که امریکا د منځنۍ آسیا هېوادونو مالتړ او باور ترالسه کول
غواړي نو په دې صورت کې باید په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه
کې مهم رول تررسه کړي له همدې امله د امریکا لپاره ډېره مهمه ده چې په افغانستان
کې د اقتصادي او سیايس سقوط مخه ونیيس او له افغانستان څخه خپل مالتړ ته دوام
ورکړي .که امریکا د افغانستان پروړاندې خپل تعهدات عميل نه کړي نو په دې صورت
کې به د منځنۍ آسیا هېوادونه د امریکا پرځای له چین او روسیې رسه د اړیکو او
همکاریو پراختیا ته لومړیتوب ورکړي او په دې توګه به له یوه لوري په منځنۍ آسیا
کې د امریکا رول او اغېز محدود يش او له بل لوري به په منځنۍ آسیا کې د امریکا د
دوو مهمو سیاالنو روسیې او چین رول او اغېز پراختیا پیدا کړي.په دې توګه ویالی شو
چې د امریکا له لوري د افغانستان یوازې پرېښودل به په ټوله سیمه کې د امریکا دریځ
او موقف ته زیان ورسوي ،د منځنۍ آسیا هېوادونو مرشان به په امریکا اعتامد او باور له
السه ورکړي ،په سیمه کې به د امریکا اغېز محدود يش او امریکایان به د منځنۍ آسیا
په چارو او سیاست کې خپل اغېز له السه ورکړي.
د ـ په منځنۍ آسیا کې ښې حکومتولۍ ته پراختیا ورکول
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به د منځنۍ آسیا په دولتونو
د امریکا تکیه کول راکم يش او په دې توګه امریکايي چارواکي به د دې فرصت
ترالسه کړي چې د منځنۍ آسیا هېوادونو په مرشانو فشارونه راوړي او هغوی په کور
دننه اصالحاتو تطبیق ته وهڅوي .امریکا په  ۹۰۰۱زکال کې په ازبکستان هېواد کې د
رامنځ ته شوي تاوتریخوايل له امله نیوکې کړې وې چې په پایله کې ازبکستان په خپله
خاوره کې د امریکا پوځي اډه بنده کړه.
د ازبکستان له لوري د امریکایي ځواکونو پروړاندې د خان آباد اډې له بندولو
وروسته امریکايي چارواکو د منځنۍ آسیا په دولتي مرشانو له نیوکو کولو څخه ډډه کوله
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او په تکراري توګه یې هڅې کولې چې په افغانستان کې د خپل ماموریت د بریا په موخه
د مرکزی آسیا دولتونو مالتړ ترالسه او د یاد مالتړ د دوام په اړه ډاډ ترالسه کړي.
اوسمهال د منځنۍ آسیا دولتونه غواړي چې امریکا په منځنۍ آسیا او سیمه کې د امریکا
پوځي شتون ته دوام ورکړي د منځنۍ آسیا دولتونو مرشان په سیمه کې د امریکا پوځي شتون
له یوه لوري د خپل داخيل امنیت او له بل لوري د سیمه ییز امنیت د خوندیتوب لپاره مهم
ګڼي امریکایان چې اوس د منځنۍ آسیا هېوادونو همکارۍ ته زیاته اړتیا نه لري کوالی يش د
منځنۍ آسیا په دولتونو فشار راوړي او د منځنۍ آسیا هېوادونو مرشان د اصالحاتو عميل کولو
ته وهڅوي .امریکا غواړي چې د منځنۍ آسیا هېوادونو رسه د ښې حکومتۍ ،اداري فساد
پرضد مبارزې ،د عامه خدماتو وړاندې کولو او قضایي او امنیتي اصالحاتو په برخو کې مرسته
او همکاري وکړي او په دې توګه به منځنۍ آسیا کې د ناکامو دولتونو د رامنځ ته کېدو مخه
ونیيس او سیمه ییزې سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي.
د امریکا له لوري په ښې حکومتولۍ رامنځ ته کولو ټینګار کول به په منځنۍ آسیا
کې د بې ثباتۍ داخيل عوامل له منځه یويس .امریکایان په دې پوهیږي چې د
ډیموکرايس د پراختیا په موخه د دوی هڅې به د منځنۍ آسیا هېوادونو ،روسیې او چین
له لوري له مخالفتونو رسه مخامخ يش له همدې امله امریکا غواړي د ډیموکراسۍ د
پراختیا پرځا ی د ښې حکومتولۍ رامنځ ته کولو لپاره هڅې وکړي .امریکا غواړي په
سیمه کې د ثبات د ټینګښت په موخه سیمه ییزه همکاري او سیمه ییزه سوداګري
پراختیا پیدا کړي امریکايي چارواکي په دې اند دي ،چې د سیمه ییزې همکارۍ
پراختیا به په منځنۍ آسیا کې د ناکامو دولتونو د رامنځ ته کېدو مخه ونیيس امریکايي
چارواکي هڅه کوي چې له یوه لوري په منځنۍ آسیا کې د اروپایي اتحاديي ،د اروپا د
امنیت اوهمکاریو سازمان او د ملګرو ملتونو د پراختیا سازمان رول او نقش پیاوړی
کړي او له بل لوري په منځنۍ آسیا کې د خصويص سکتور او مدين ټولنې له غړو او
استازو رسه خپلو اړیکو او همکاریو ته پراختیا ورکړي.
هـ ـ د ځواکونو کمول
له افغانستان څخه د امریکايي ځواکونو له وتلو وروسته په منځنۍ آسیا او سیمه کې
د امریکايي ځواکونو د شتون په اړه روسان اندېښنې لري او په دې توګه ویل کېږي چې
په سیمه کې د امریکايي ځواکونو د شتون څرنګوالی به په راتلونکې کې د ماسکو او
واشنګټن ترمنځ د اړیکو د خرابېدو او د کړکېچ سبب يش .امریکا په سیمه کې د خپلو
ځواکونو د شمېر ،فعالیتونو او رول په اړه معلومات نه دي خپاره کړي .د امریکا له لوري
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په سیمه کې د خپلو ځواکونو د شمېر او رول په اړه د معلوماتو نه خپرېدو رويس مرشان
اندېښمن کړي دي .له همدې امله امریکايي څېړونکي په دې باور دي چې امریکا باید
په منځنۍ آسیا او افغانستان کې د خپلو ځواکونو او پالنونو په اړه معلومات خپاره کړي
او په دې توګه روسانو ته ډاډ ورکړي چې په افغانستان او منځنۍ آسیا کې د امریکايي
ځواکونو د شتون هدف په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دی.
په منځنۍ آسیا او افغانستان کې د اوږدمهال لپاره د زیات شمېر ځواکونو ځای پرځای
کول به له یوه لوري د روسیې او چین له مخالفتونو رسه مخامخ يش او له بل لوري به د منځنۍ
آسیا هېوادونو د امریکا تکیه زیاته کړي او په منځنۍ آسیا کې به د اداري فساد له پراختیا رسه
مرسته وکړي .له همدې امله یو شمېر امریکايي څېړونکي په دې اند دي چې امریکا باید په
منځنۍ آسیا کې د دایمي پوځي اډو له جوړولو څخه ډډه وکړي او د دایمي پوځي اډو
پرځای دې د سیمې له هېوادونو رسه داسې تړونونه السلیک کړي چې له مخې یې امریکایان
وکوالی يش په جنويب آسیا او منځنۍ آسیا کې د بحران د مخنیوي په هدف د منځنۍ آسیا
دولتونو له پوځي تأسیساتو د لنډې مودې لپاره ګټه واخيل.
په افغانستان او سیمه کې د خپلو اهدافو ترالسه کولو لپاره امریکایان هڅه کوي چې
د منځنۍ آسیا له ټولو هېوادونو رسه تړونونه السلیک کړي او له ټولو هېوادونو رسه
همکاري او اړیکې ولري امریکایان نه غواړي چې په سیمه کې له یو ځانګړي هېواد او
دولت رسه همکاري ولري او تکیه پرې وکړي.
پایله
د  ۹۰۰۵زکال د سپټمرب په ۵۵مه امریکا کې د نړیوالې سوداګرۍ په مرکز تر بریدونو
وروسته په نړیوالو اړیکو او نړیوال سیاست کې مهم او ژور بدلونونه رامنځ ته شول
امریکا د طالبانو د واکمنۍ ړنګولو په موخه په افغانستان پوځي برید وکړ ،د طالبانو
واکمني د امریکا د برید په پایله کې ړنګه شوه او د حامد کرزي په مرشۍ د افغانستان
نوی حکومت رامنځ ته شو.
د نړۍ د نورو هېوادونو په څېر د منځنۍ آسیا هېوادونو هم په افغانستان کې د امریکا له
عملیاتو او شتون او د حامد کرزي په مرشۍ د افغانستان له نوي حکومت څخه خپل مالتړ
اعالن کړ .د دې ترڅنګ د منځنۍ آسیا یو شمېر هېوادونو په خپله خاوره کې امریکا ته
پوځي اډې ورکړې امریکایي ځواکونو ته یې له خپلې خاورې او هوا څخه د استفادې
اجازه ورکړه ،د منځنۍ آسیا په یو شمېر هېوادونو کې امریکايي ځواکونه ځای پرځای شول،
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او په دې توګه د امریکا او منځنۍ آسیا هېوادونو ترمنځ په اړیکو کې یوه نوې دوره پیل شوه
او د دواړو لورو ترمنځ اړیکو او همکاریو پراختیا پیدا کړه.
د طالبانو او القاعدې پرضد جګړه او په افغانستان کې د خپلو اهدافو ترالسه کولو په
موخه امریکا د منځنۍ آسیا هېوادونو مرستې او همکارۍ ته اړتیا درلوده په افغانستان کې د
جګړې له امله د منځنۍ آسیا هېوادونو د امریکا په بهرين سیاست کې ځانګړی ځای او
اهمیت پیدا کړ .د منځنۍ آسیا هېوادونه چې د طبیعي منابعو پراخې زېرمې لري د روسیې د
دودیزې اغېزې سیمه او ساحه ګڼل کېږي خو له  ۹۰۰۵زکال راهیسې په منځنۍ آسیا کې د
امریکا رول او اغېزې پراختیا پیدا کړه او اوسمهال امریکایان هڅې کوي چې د منځنۍ آسیا
هېوادونو رسه خپلو اړیکو او همکاریو ته الزیاته پراختیا ورکړي خو روسان بیا په منځنۍ
آسیا کې د امریکا د رول او اغېزې د پراختیا په اړه اندېښنې لري.
روسان منځنۍ آسیا د خپلې اغېزې سیمه ګڼې او په منځنۍ آسیا کې د بهرنیو سرتو قدرتونو د
رول او اغېزې له پراختیا رسه مخالف دي او هغه خپلو ميل ګټو او ميل امنیت ته ګواښ ګڼي.
رويس مرشان په دې اند دي چې په منځنۍ آسیا کې د امریکا د رول او اغېزې
پراختیا به په منځنۍ آسیا کې د روسانو له سیايس ،اقتصادي او پوځي پلوه له روسیې
څخه لرې او امریکا او لوېدیځ ته نږدې کړي د روسانو مهمه او اسايس اندېښنه په
منځنۍ آسیا کې د امریکا د پوځي اډو او پوځي شتون په اړه ده رويس چارواکي په
سیمه او په ځانګړي توګه په منځنۍ آسیا کې د امریکا له اوږدمهاله او دایمي پوځي
شتون رسه په کلکه مخالف دي .د امریکا مبهم سیاستونه او تګالرې د دې سبب شوي
څو د روسانو اندېښنې زیاتې يش او رويس مرشان په سیمه کې د امریکا د شتون او
اهدافو په اړه بدګامنه او شکمن يش.
امریکایان غواړي چې په منځنۍ آسیا او سیمه کې خپلې ګټې او اهداف ترالسه
کړي .د نشه يي توکو د قاچاق مخنیوی ،د توندالرو ډلو پرضد مبارزه ،د توندالرو ډلو
رول او اغېزې د پراختی ا مخنیوی ،سیمه ییزې همکارۍ ته پراختیا ورکول ،په منځنۍ
آسیا کې د ناکامو دولتونو د رامنځ ته کېدو مخنیوی ،په افغانستان کې د سولې او ثبات
ټینګښت ،د خپلو پوځي لګښتونو کمول او منځنۍ آسیا له نړیوالې ټولنې رسه تړل په
منځنۍ آسیا کې د امریکا مهمې موخې او ګټې ګڼل کېږي.
د امریکا لپاره به ډېره ستونزمنه او حتی ناممکنه وي چې د روسیې له مرستې او همکارۍ پرته
په مرکزی آسیا کې خپل اهداف او ګټې ترالسه کړي .روسیه په منځنۍ آسیا کې د پام وړ رول او
اغېز لري او کوالی يش د امریکا د ګټو او اهدافو پروړاندې جدي ستونزې رامنځ ته او په منځنۍ
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آسیا کې د امریکا شتون او ګټې له ننګونو رسه مخامخ کړي .د دې ترڅنګ روسان کوالی يش
له چین رسه په ګډه په منځنۍ آسیا کې د امریکا پرضد یو سیمه ییز ائیتالف رامنځ ته کړي.
امریکایان هڅه کوي چې د روسانو اندېښنو ته پاملرنه وکړي او په منځنۍ آسیا کې د خپل پوځي
شتون په تړاو له روسانو رسه مشورې وکړي.
د منځنۍ آسیا هېوادونو مرشان په دې باور دي چې په سیمه کې د امریکا پوځي
شتون کوالی يش په سمیه کې د سولې او ثبات له ټینګښت رسه مرسته وکړي له همدې
امله د منځنۍ آسیا هېوادونه په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د بریا لپاره له امریکا
رسه مرسته او همکاري کوي .د دې ترڅنګ د منځنۍ آسیا هېوادونو مرشان له امریکا
رسه اړیکې او همکاري له یوه لوري د مايل او اقتصادي مرستو ترالسه کولو لپاره مهمه
ګڼي او له بل لوري هغوی په دې اند دي چې له امریکا رسه همکاري به په منځنۍ
آسیا کې د روسانو اغېز او رول محدود کړي د منځنۍ آسیا هېوادونو مرشان له یوې
اوږدې مودې راهیسې هڅې کوي چې د روسیې د اغېزې کمولو په موخه له چین او
امریکا رسه اړیکو او همکاریو ته پراختیا ورکړي.
د منځنۍ آسیا هېوادونو مرشان په افغانستان کې د روانې جګړې ،بې ثباتۍ او په
سیمه کې د توندالرو ډلو د رول او اغېزې د پراختیا په اړه اندېښنې لري او په دې باور
دي چې ماسکو او بیجینګ نه يش کوالی په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت او
د توندالرو ډلو د اغېزې د پراختیا مخنیوي په برخه کې مرسته او همکاري وکړي .له
همدې امله د منځنۍ آسیا هېوادونو مرشان په افغانستان او سیمه کې د امریکا له شتون
څخه مالتړ کوي.امریکایان غواړي چې په افغانستان کې خپل پوځي لګښتونه راکم
کړي او له افغانستان څخه خپل ځواکونه وبايس .له افغانستان څخه د امریکايي
ځواکونو له وتلو وروسته به منځنۍ آسیا د امریکا لپاره خپل پخوانی ارزښت او اهمیت
له السه ورکړي .او په دې توګه به د منځنۍ آسیا له هېواونو رسه د امریکا مايل او
اقتصادي مرستې او منځنۍ آسیا ته د امریکا پاملرنه کمه يش د منځنۍ آسیا هېوادونو او
امریکا ترمنځ د اړیکو او همکاریو څرنګوالی په راتلونکي کې د افغانستان او سیمې په
سیايس ،اقتصادي او امنیتي حاالتو پورې تړلی ګڼل کېږي .ترڅو پورې چې امریکايي
ځواکونه په افغانستان کې مېشت وي امریکا به د منځنۍ آسیا هېوادونو مرستې او
همکارۍ ته اړتیا ولري او په مقابل کې به یې د منځنۍ آسیا هېوادونو رسه د امریکا
اړیکې او همکاري دوام پیدا کړي.
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وړاندیزونه
 -۵د افغانستان حکومت باید هڅه وکړي چې په سیايس ،اقتصادي ،امنیتي او فرهنګي
برخو کې د منځنۍ آسیا هېوادونو رسه خپلو اړیکو او همکاریو ته پراختیا ورکړي د
منځنۍ آسیا او افغانستان ترمنځ د اړیکو او همکاریو پراختیا د امریکا او منځنۍ آسیا
هېوادونو ترمنځ د اړیکو د الزیاتې پراختیا لپاره زمینه او رشایط برابروالی يش.
 -۹د منځنۍ آسیا هېوادونه او امریکا په سیمه کې د نشه يي توکو د کښت او قاچاق ،د
توندالرو ډلو د رول او اغېزې د پراختیا ،سازمان شویو جرایمو او د ناامنۍ او جګړې د شتون
او پراختیا په اړه اندېښنې لري .د افغانستان حکومت باید هڅه وکړي چې د نشه یي توکو د
کښت او قاچاق د مخنیوي ،د توندالرو ډلو د اغېز محدودولو او په سیمه کې د سولې او
ثبات د ټینګښت په موخه عميل میکانیزمونه او تګالرې رامنځ ته کړي او له امریکا او د
منځنۍ آسیا هېوادونو رسه په ګډه د یادو تګالرو د عميل کولو لپاره هڅې وکړي.
 -۷امریکا او د منځنۍ آسیا هېوادونه غواړي چې سمیه ییزه همکاري پراختیا پیدا
کړي .د افغانستان حکومت باید د سیمه ییزې همکارۍ د پراختیا په موخه له موجودو
فرصتونو څخه سامله او اغېزمنه استفاده وکړي او د سیمې هېوادونو او به ځانګړي توګه
د منځنۍ آسیا هېوادونو رسه د همکاریو د پراختیا په موخه ځانګړې سرتاتیژي رامنځ ته
او تطبیق کړي د امریکا او منځنۍ آسیا هېوادونو بهرنیو تګالو ته په پام رسه ویل کېږي،
چې امریکا او د منځنۍ آسیا هېوادونه به د سیمه ییزې همکارۍ د پراختیا په موخه د
افغانستان له سرتاتیژۍ څخه مالتړ وکړي.
 -۱د منځنۍ آسیا هېوادونو مرشان او امریکايي چارواکي په افغانستان کې د روانې
جګړې او بې ثباتۍ د دوام په اړه اندېښنې لري د افغانستان حکومت باید داسې تګالر
رامنځ ته کړي چې په وسله یې وکوالی يش په افغانستان کې د سولې او ثبات د
ټینګښټ په موخه د منځنۍ آسیا هېوادونو او امریکا مالتړ ترالسه کړي.
 -۱روسان او چینایان په افغانستان او منځنۍ آسیا کې د امریکا د پوځي اډو او پوځي شتون په اړه
اندېښنې لري .روسیه او چین په افغانستان او مرکزی آسیا کې د امریکا او ناټو له دایمي پوځي اډو او
اوږدمهاله پوځي شتون رسه مخالف دي د افغانستان حکومت باید له چین او روسیې رسه د اړیکو او
همکاریو د پراختیا په موخه ځانګړې بهرنۍ پالیيس جوړه او تعقیب کړي .د دې ترڅنګ د افغانستان
حکومت باید روسانو او چینایانو ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان خاوره به د سیمې هېوادونو په ضد ونه
کارول يش او په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو د شتون په اړه د روسانو اندېښنو ته پاملرنه وکړي.
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 د افغانستان حکومت باید هڅه وکړي د سیمې له ټولو هېوادونو رسه په اړیکو کې توازن-۶
 د سیمې له هېوادونو او سیمه ییزو سازمانونو رسه اړیکو او همکاریو ته د،په پام کې وسايت
پراختیا ورکولو په موخه فعاله ډیپلومايس تعقیب کړي د سیمې هیوا دونو رسه په اړیکو کې توازن
.ساتل په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت رسه زیاته مرسته کوالی يش
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