
  

  

 د اسالمي امارت او ازبکستان د اړیکو په اړه تحلیل
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 ییزو څېړنو مرکزد ستراتيژیکو او سیمه

 

 401:ګڼه

 (هـ ش 1041 مرغومی 16 – مرغومی 10)

 

دا نشریه د افغانستان او سیمې د مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو پېښو د تحلیل اوونیزه خپرونه 

تو کېږي مییزو څېړنو مرکز له لوري په پښتو، دري، انګلیسي او عربي ژیو چده چې د ستراتيژیکو او سیمه

 او خپرېږي. 

 

 



 2 |                                                  401 ه/تحلیل هفت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

www.csrskabul.com  info@csrskabul.com 

 

 

 

 

 په دې ګڼه کې لولئ:
 

  3 ........................................................... لیتحل هړ په ا کوړیازبکستان د اد اسالمي امارت او 

 3 ...............................................................................................................زهیسر 

 ۱ .4 ................... ولډ دیدوره اسالمي امارت ته د ازبکستان د ل ېاو د اول کید طالبانو اسالمي تحر 

 ۲ .استید ازبکستان س هړ په ا ېد اسالمي امارت د مبارز  ېاندړ د اشغال او جمهوري نظام پر و کاید امر

...................................................................................................................... 5 

 ۳ . وروسته د ازبکستان او اسالمي امارت  خهڅاستقرار  اید اسالمي امارت د ب ېم کال ک۲۲۲۱په

 6 .............................................................................................................. ېکړیا

 ۴ .7 ..................................................................................... دیل کوړید ا ویلور وړ د دوا 

 9 ............................................................................................................... ه:لیپا 

 01 ....................................................................................................... :زونهیاندړ و 

 01 ........................................................................................................ :ینیسرچ 

 

 

 

 

  

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM


 3 |                                                  401 ه/تحلیل هفت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

www.csrskabul.com  info@csrskabul.com 

 

 

 

 اړه تحلیلد اسالمي امارت او ازبکستان د اړیکو په 

 سریزه

د ازبکستتتتتان ه تتتتواد پتتتته مرکتتتتزي تستتتتیا کتتتتې د ااغانستتتتتان لتتتته شتتتتمالي  اونتتتت یانو څختتتته 

 ځتتتوا ،لتتته پلتتتوه نظتتتامي  یزاتتتتوتجه ګتتتيلکتتته: د جن ؛دا ه تتتواد هغتتتو شاتهتتتونو تتتته پتتته کتتتتودی، 

 یفیتتتتتنفتتتتوي لتتتتري  او د ک یلیتتتتونم ۳۲ ېاو انتتتتدازه  چتتتت یتتتتتستتتتو کمو د نف یاوړتیتتتتا،اقتهتتتتادي پ

 یتتتایيدي  او جغراا ېکچتتته کتتت ړهتلتتتک د ستتتواد او تخهتتت  پتتته لتتتو  تتتواده ېد د ېلتتته پلتتتوه  چتتت

لتتتري، د  یتتتتموق  ېکتتت ړهپتتته ز یاتستتت ځنتتت واد د من تتتدا ه ېچتتت  تتتهتو  ې پتتته داستتت یتتتتممتتتتاز موق 

 ځتتتانګ ي یتتتوتتتته   تتتواده ېد ېپولتتته لتتتري  چتتت  تتت هاو ااغانستتتتان ستتتره   وادونتتتولتتته ه یميستتت ېد

پتتته   تتتواده ځتتتواکم  یتتتوهد  ېکتتت یاتستتت ځنتتت پتتته من ېچتتت ښتتتي،ورب ځتتتوا قتتتدرت او  یوپولتیتتتکج

 یاتستتت ځنتتت ازبکستتتتان د من ېلتتته بلتتته پلتتتوه د شتتتوروي اتحتتتاد پتتته وتتتتت کتتت  تتت ي،ک  ژنتتتدلپ  تتتهتو 

  ېستتتره مرستتتته کتتت ېموضتتتوم هتتت  لتتته د ېد ېپتتته پرتلتتته وتتتوره رول درلتتتود، چتتت  وادونتتتود نتتتورو ه

رهبتتتر پتتته  یتتتزا یمهستتت یتتتوهد  ېکتتت یمهستتت ېوروستتتته هتتت  پتتته د  لتتته تالتتتواک  تتتواددوتتته ه ېده چتتت

 . يمطرح ک ځان  هتو 

کیلتتتتومتره  تتتت  ستتتتر د لتتتتري، چتتتتې د تمتتتتو ستتتتیند پتتتته  ۱۳۱دا ه تتتواد لتتتته ااغانستتتتتان ستتتتره  

واستتتطه پتتته طبی تتتي تو تتته یتتتو لتتته بتتتل څختتته جتتتدا ک تتت ي. د دواړو ه وادونتتتو تتتتر متتتن  د اړیکتتتې 

م ۱۸۹۲پتتتته واستتتتطه رامنځتتتتته شتتتتوی دی، پتتتته « دوستتتتتي د پتتتتل»مستتتتتقی  او رستتتتمي مستتتتیر د 

الرو پتتتته واستتتتطه پتتتته ااغانستتتتتان کتتتتې  یرتتتتتان او پتتتته کتتتتال کتتتتې شتتتتوروي د ستتتتر  او ریتتتتل د 

ازبکستتتتتان کتتتتې ترمتتتتر لتتتته یتتتتو بتتتتل ستتتتره وتتتتت ل. د دواړو ه وادونتتتتو ازبکستتتتتان او ااغانستتتتتان تتتتتر 

متتتتتن  دوستتتتتتي د دوه سیاستتتتتي ه وادونتتتتتو پتتتتته تو تتتتته د شتتتتتوروي لتتتتته دړې وړې ک تتتتتدو او پتتتتته 

 تتتته م کتتتتال کتتتتې د ازبکستتتتتان لتتتته تالتتتتواک  څختتتته وروستتتتته پیتتتتل شتتتتوه، پتتتته  متتتتومي تو ۱۸۸۱

کتتتوالی شتتتو لتتته پیتتتل څختتته تتتتر اوستتته پتتتورې د دواړو ه وادونتتتو تتتتر متتتن  اړیکتتتې پتتته دریتتتو دورو 

م کتتتتال کتتتتې د ازبکستتتتتان لتتتته تالتتتتواک  څختتتته تتتتتر ۱۸۸۱وویشتتتتو. چتتتتې لتتتتوم   دوره پتتتته 

م پتتتتتورې ده. پتتتتته ااغانستتتتتتان کتتتتتې د داتلتتتتتي جګتتتتت ې او د ازبکستتتتتتان د زر او تهتتتتتاداي ۲۲۲۱

ډېتتتترې د پتتتام وړ ونتتتته  رځ تتتدې. دوهمتتتته دوره لتتتته  تالتتتواک  لتتتته املتتته د دواړو ه وادونتتتتو اړیکتتتې

م څختتته وروستتتته او پتتته ااغانستتتتان کتتتې د امریکتتتا تتتتر مالتتتت  النتتتدې د جمهتتتوري نظتتتام پتتته ۲۲۲۱

رامنځتتتته ک تتتدو پیتتتل شتتتوه، ازبکستتتتان د نتتتورو ه وادونتتتو پتتته څ تتتر لتتته ااغانستتتتان ستتتره د اړیکتتتو 
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د دوه دولتونتتتو تتتتر  پتتته روونتتته پیتتتل وکتتت  او تاتتتل ستتتفارت یتتتې پتتته ااغانستتتتان کتتتې ا تتتال کتتت  او

متتتن  د اړیکتتتو پتتته درلتتتودو ستتتره یتتتې کوهتتتا کتتتاوه چتتتې اړیکتتتو تتتته پراتتیتتتا ورکتتت ي. او درېیمتتته 

دوره د استتتالمي امتتتارت لتتته رامنځتتتته ک تتتدو او د جمهتتتوري نظتتتام د لتتته منځتتتته تلتتتو وروستتتته پیتتتل 

شتتتوه، نتتتو پوهتتتتنه دا ده چتتتې د طالبتتتانو لتتته تحریتتتک ستتتره د دې ه تتتواد اړیکتتته پختتتوا څرنګتتته وه 

استتتتالمي امتتتتارت د بیتتتتا رامنځتتتتته ک تتتتدو څختتتته وروستتتتته ازبکستتتتتان لتتتته دې  کومتتتتت ستتتتره او د 

څرنګتتتته اړیکتتتتې او روابتتتتې وتتتتواړيه د دې پوهتتتتتنې د هراړتیتتتتز ځتتتتوا  د پ تتتتدا ک تتتتدو پتتتته موتتتتته 

 دوه مسئله په څو محورونو تر څ  نې الندې نیول ک  ي:

 ستان د لید ډولد طالبانو اسالمي تحریک او د اولې دوره اسالمي امارت ته د ازبک. ۱

م کتتتتال د استتتتالمي امتتتتارت لتتتته ت ستتتتیر څختتتته مخکتتتتې چتتتتې پتتتته  تتتتاهر کتتتتې ۱۸۸۱پتتتته 

ازبکستتتتان د برهتتتان التتتدی  ربتتتاني پتتته رهبتتتر  د ااغانستتتتان لتتته استتتالمي دولتتتت ستتتره رستتتمې 

اړیکتتتتې درلتتتتودې تتتتتو پتتتته  ملتتتتي تو تتتته یتتتتې د جنتتتتب  لتتتته تنظتتتتی  څختتتته د ازبتتتتک قومنتتتتدان 

پتتته وړانتتتدې جنګ تتتده مالتتتت  کتتتاوه. د   بدالرشتتتید دوستتتت  چتتتې پتتته مشتتتر  د مرکتتتزي  کومتتتت

طالبتتتانو د تحریتتتک لتتته  هتتتور څختتته وروستتتته او پتتته ت تتتز  یتتتې د کابتتتل پتتته شتتتمول د ااغانستتتتان 

پتتته ستتتلو کتتتې تتتتاوره نیولتتتو او د ااغانستتتتان د استتتالمي امتتتارت لتتته ت ستتتیر څختتته وروستتتته د  ۸۲

تالتتتو ااغانستتتتان او ازبکستتتتان اړیکتتتو بلتتته ب تتته وتتتوره کتتت ه، مخکتتتې لتتته دې چتتتې ازبکستتتتان د 

ستتتر دونو د امنیتتتت لتتته ستتتتونزې څختتته پتتته امتتت  ې او پتتته دې ه تتته کتتتې ې چتتتې د قتتتدرت پتتته 

جوړهتتتت کتتتې ازبکتتتانو تتتته زیاتتتته برتتتته ورکتتت ي. د ااغانستتتتان پتتته شتتتمالي برتتتتو د متتتزار شتتتری  

د هتتتار او  یرتتتتان بنتتتد پتتته شتتتمول د استتتالمي امتتتارت لتتته تستتتلې څختتته وروستتتته، ازبکستتتتان پتتته 

نتتتتاامن  ا ستتتتاي پیتتتتدا کتتتت ، لتتتته همتتتتدې املتتتته د  ستتتتخته تو تتتته پتتتته تالتتتتو ستتتتر دونو کتتتتې د

. هغتتته 1دوستتتت  د پتتتل پتتته بنتتتدولو ستتتره یتتتې د تالتتتو ستتتر دونو   فتتتا تي تتتتدابیر ستتتخت کتتت ل

مهتتتت  المتتتتل چتتتتې ازبکستتتتتان لتتتته استتتتالمي امتتتتارت ستتتتره د  اونتتتت یتو  څختتتته د وېتتتترې ا ستتتتاي 

کتتتتاوه دا ې چتتتتې هغتتتتوی وېتتتتره لرلتتتته چتتتتې استتتتالمي امتتتتارت بتتتته د ازبکستتتتتان د استتتتالمي  رکتتتتت 

 IMU=Islamic Movement of Uzbekistan   پتتتتته څ تتتتتر ډلتتتتتو ستتتتتره چتتتتتې د ازبکستتتتتتان

  کومت په ضد ا ال دی، اړیکه ولري.

لتتتته دې وېتتتترې او ډار ستتتتره ستتتتره او همدارنګتتتته چتتتتې استتتتالمي امتتتتارت د  بدالرشتتتتید دوستتتتت  

پتتته رهبتتتر  ازبتتتک  تتتز  لتتته  تتتحنې څختتته ایستتتتلی ې، ازبکستتتتان پتتته داستتتې  ملتتتي سیاستتتت 

                                                             
ویل کېږي هغه حفاظتي تدابیر چې د ازبکستان او افغانستان د سرحدونو تر منځ ترسره شول د شمالي کوریا او جنوبي کوریا د سرحدي  1

 .حفاظتي تدابیرو څخه په دوهمه رتبه کې راځي
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مي امتتتارت ستتتره تهتتتمانه  التتتت وتتتوره نتتته کتتت ي، همدارنګتتته یتتتې الي پتتتورې کتتت  چتتتې لتتته استتتال 

ه تتتته وکتتتت ه چتتتتې دا هغتتتته وتتتتتت د استتتتالمي امتتتتارت او د مقاومتتتتت د جبهتتتتې تتتتترمن  پتتتته جګتتتت ه 

کتتتې چتتتې د دوستتتت  پتتته رهبتتتر  ازبتتتک  تتتز  هتتت  پکتتتې شتتتامل ې ځتتتان بتتتې طراتتته وهتتت ي، او پتتته 

ستتترب ره پتتتر ااغانستتتتان کتتتې د یتتتوه پتتترات بنستتتځه  کومتتتت د رامنځتتتته ک تتتدو ووهتتتتونکی شتتتو، 

دې د ازبکستتتتتان  کومتتتتت بتتتتې کتتتتاره پتتتتاتې نشتتتتو، بلکتتتتې د ااغانستتتتتان د بحتتتتران د  تتتتل لاتتتتاره 

د تمتتتتاي ه وادونتتتتو  د ااغانستتتتتان شتتتتا   اونتتتت یان او امریکتتتتا او روستتتتیه  ابتکتتتتار پتتتته  ۱+۲یتتتتې د 

متتتتادو ا المیتتتته پتتتته تاشتتتتکند  ۱۳م کتتتتال د ۱۸۸۸الي کتتتتې واتیستتتتت، پتتتته پایلتتتته کتتتتې یتتتتې پتتتته 

ې یتتتتې ت کیتتتتد کتتتتاوه چتتتتې د ااغانستتتتتان د بحتتتتران د  تتتتل الره کتتتتې  تتتتادره شتتتتوه چتتتتې پتتتته د

نظتتتامي نتتته ده او بایتتتد دا بحتتتران د ملتتتل متحتتتد پتتته رهبتتتر  د متتتراکرې لتتته الرې  تتتل شتتتي، کتتته 

څتتته هتتت  دې متتتراکرتو د ااغانستتتتان پتتتر وضتتت یت کتتتوم هتتتکاره او تتتز نتتته درلتتتود، تتتتو کتتتوم څتتته 

هتتتته نیتتتتت لتتتتري او د چتتتتې د ازبکستتتتتان لاتتتتاره مهتتتت  ې دا ې چتتتتې وهتتتت ي د ااغانستتتتتان پتتتته اړه 

تاتتتتل  اونتتتت ي ه تتتتواد د ق تتتتیې ستتتتوله ایتتتتز  تتتتل وتتتتواړي. پتتتتر دې ستتتترب ره چتتتتې ازبکستتتتتان د 

ااغانستتتتتان لتتتته لتتتتورې د ستتتتتونزې د کمتتتتوالي پتتتته موتتتتته او د دې لاتتتتاره چتتتتې د استتتتالمي امتتتتارت 

د ازبکستتتتتان د  کومتتتتت ضتتتتد ډلتتتتو تتتتته اجتتتتازه ورنکتتتت ي چتتتتې د ااغانستتتتتان لتتتته لتتتتوري پتتتته 

م کتتتتال کتتتتې د ازبکستتتتتان جمهتتتتور ۲۲۲۲ترستتتتره کتتتت ي، پتتتته ازبکستتتتتان کتتتتې تخریبتتتتي  ملیتتتتات 

رئتتتیر پتتته هتتتکاره ا تتتالن وکتتت  چتتتې استتتالمي امتتتارت د هغتتتوی لاتتتاره کتتتوم تهدیتتتد نتتته دی، یتتتوازې 

دوتتته هیلتتته لتتتري چتتتې استتتالمي امتتتارت او د شتتتمالي ائتتتتالی ځواکونتتته پتتته تاتتتل متتتن  کتتتې یتتتو 

کتتتې د دې  مشتتتتر  او  تتت   کومتتتت او ائتتتتالی جتتتوړ کتتت ي، تتتتر دې پتتتورې چتتتې پتتته استتتالم تبتتتاد

ه تتتواد ستتتفیر د استتتالمي امتتتارت لتتته استتتتازو ستتتره لیدنتتته وکتتت ه او دواړو لوریتتتو  منتتته وکتتت ه چتتتې د 

 یو بل په داتلي امورو کې به مداتله نه کوي.

د امریکا د اشغال او جمهوري نظام پر وړاندې د اسالمي امارت د مبارزې په اړه د ازبکستان . ۲

 سیاست

د ستتتاځمبر د یوولستتتمې لتتته پ ښتتتو او پتتتر ااغانستتتتان د امریکتتتا لتتته یروتتتل وروستتتته چتتتې پتتته 

پایلتتته کتتتې یتتتې استتتالمي امتتتارت لتتته منځتتته الړ او د لویتتتدیځو ه وادونتتتو او پتتته ستتتر کتتتې د امریکتتتا 

پتتته مرستتتته جمهتتتوري نظتتتام رامنځتتتته شتتتو، ازبکستتتتان هتتت  د نتتتورو ه وادونتتتو پتتته څ تتتر پتتته کابتتتل 

کتتتتې تالتتتته کنستتتتلګري پرانیستتتتتله. پتتتته دې دوره کتتتتې  کتتتتې تاتتتتل ستتتتفارت او پتتتته مزارشتتتتری 

ازبکستتتتتتان تالتتتتتې اړیکتتتتتې د کابتتتتتل لتتتتته ادارې ستتتتتره پراتتتتتته کتتتتت ې او همدارنګتتتتته یتتتتتې پتتتتته 

ااغانستتتتان کتتتې د امریکتتتا لاتتتاره د نظتتتامي  ملیتتتاتو او لو ستتتتکي مالتتتت  پتتته موتتتته د تتتتان تبتتتاد 
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ه د امریکتتتا لتتته اډه د امریکتتتا پتتته اتتیتتتار کتتتې ورکتتت ه. لتتته دې اډې څختتته د امریکتتتا  ځتتته اتیستتتتن

م کتتتتال د انتتتتدیجان د پ ښتتتتو پتتتته اړه د ازبکستتتتتان د  کومتتتتت د ت امتتتتل پتتتته ۲۲۲۲لتتتتوري پتتتته 

وړانتتتدې د امریکتتتا لتتته ا تتتترا  څختتته وروستتتته وتتتت ل شتتتوه، ستتتره لتتته دې ازبکستتتتان د کابتتتل لتتته 

م کتتتتتال لتتتتته امریکتتتتتا ستتتتتره د  ۲۲۲۸ادارې ستتتتتره هتتتتتې اړیکتتتتتې درلتتتتتودې، تتتتتتر دې چتتتتتې پتتتتته 

تتتتته الړې او امریکتتتتا تتتتته یتتتتې اجتتتتازه ورکتتتت ه چتتتتې لتتتته  ازبکستتتتتان اړیکتتتتې د  تتتتمیمیت لتتتتوري

نومتتتتوړي اډې څختتتته یتتتتوازې ویرنظتتتتامي اقتتتتالم انتقتتتتال کتتتت ي، تتتتتو دې ه تتتتواد ه  کلتتتته هتتتت  د 

طالبتتتانو تحریتتتک یتتتو ترورستتتتي ډلتتته نتتته ده بللتتتې او د امریکتتتا او کابتتتل  کومتتتت پتتتر ضتتتد یتتتې پتتته 

 دی نیولی.شلو کلونو کې د طالبانو د تحریک د مبارزې په اړه د دهمن  دري  نه 

کتتتوالی شتتتو ووایتتتو چتتتې د ازبکستتتتان  کومتتتت پتتته ت تتترو شتتتلو کلونتتتو کتتتې د ااغانستتتتان پتتتر 

وړانتتتتدې تاتتتتل د بتتتتې طراتتتت  او ستتتتوله ایتتتتز سیاستتتتت ستتتتاتلی دی. لکتتتته څرنګتتتته چتتتتې د دې 

م لستتتتیزه پتتتته ۱۸۸۲م د نتتتتا و د بخارستتتتت پتتتته ناستتتتته کتتتتې د ۲۲۲۹ه تتتتواد جمهتتتتور رئتتتتیر پتتتته 

ستتتتتان  اونتتتت ي ه وادنتتتتو او روستتتتیې، امریکتتتتتا او ه وادونتتتتو  شتتتتا  د ااغان ۱+۳اواتتتتترو کتتتتې د 

نتتتا و  د تمتتتاي د ډلتتتې د ایجتتتاد طر تتته وړانتتتدې کتتت ه، تتتتو د ه چتتتا د پتتتاملرنې وړ ونتتته  رځ تتتده، 

دا ه تتتتواد د تاتتتتل بتتتتې پتتتترې سیاستتتتت د پیاوړتیتتتتا او د ا تتتتالي دیالوماستتتت  د لرلتتتتو او د تاتتتتل 

وستتتتیو څتتتو کلونتتتو بحرانتتتي  اونتتت ی ه تتتواد پتتته اړه د منځګ یتتتتو  د ه تتتې پتتته موتتتته پتتته دې ور 

کتتتتې زیتتتتات ا تتتتال شتتتتوی دی، چتتتتې مهتتتت  متتتتوارد یتتتتې پتتتته دې ه تتتتواد کتتتتې د بتتتتی  االاغتتتتاني 

متتتراکراتو پتتته موتتتته د طالبتتتانو د تحریتتتک د استتتتازو کوربتتته تتتتو  ې، همدارنګتتته استتتالمي امتتتارت 

د اشتتتغال پتتتر وړانتتتتدې پتتته شتتتل کالتتتته مبتتتارزه کتتتتې د تالتتتو  اونتتت یانو او پتتتته ځتتتانګ ې تو تتتته د 

تهتتتتمانه دریتتتت  نتتتته دی نیتتتتولی او هتتتت و ډلتتتتې او پتتتته ځتتتتانګ ې تو تتتته د ازبکستتتتتان پتتتتر وړانتتتتدې 

ازبکستتتتتان استتتتالمي  رکتتتتت تتتتته یتتتتې اجتتتتازه نتتتته ده ورکتتتت ې چتتتتې د دوی د تستتتتلې او وا  لتتتته 

 سیمو څخه د ازبکستان پر وړاندې تخریبي  ملیات تر سره ک ي.

سالمي امارت م کال کې د اسالمي امارت د بیا استقرار څخه وروسته د ازبکستان او ا۲۲۲۱په . ۳

 اړیکې

له ااغانستان څخه د امریکا له وتلو او جمهوري نظام د له منځه تلو وروسته، د بیا لااره اسالمي امارت په 

ااغانستان کې  اکمیت ترالسه ک ، د اسالمي امارت مقاماتو او ویاندویانو په کابل کې د  کومت د ترالسه 

و ه وادونو پر وړاندې پر تال دې دری  کولو وروسته بې له کوم ځن  څخه په رسمي او روهانه تو ه د  اون ی

ت کید وک  چې اسالمي امارت له  ولو ه وادونو او په ځانګ ې تو ه له تالو  اون یانو سره د هو اړیکو 

ووهتونکی دی او ه و ډلې ته به اجازه ورنک ي چې د ااغانستان له تاورې څخه د بل ه واد پر وړاندې  ځه 
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ې  ینګار وک  چې اسالمي امارت له  ولو ه وادونو سره هې اړیکې وواړي پورته ک ي، همدارنګه پر دې ا ل ی

او د دوی سیاست پر بې طرا  او اقتهادي سالمو اړیکو والړ دی، پر دې سرب ره دا چې ازبکستان له اسالمي 

 امارت سره د اسالمي امارت له بیا راتګ څخه مخکې هې اړیکې درلودي نو د اسالمي امارت له بیا راتګ څخه

یې ه و تشوی  نه درلود، تو د اسالمي امارت له لوري د بې طرا  او د اقتهادي اړیکو د پ اوړتیا ا الن د 

ازبکستان ه واد ته نور ه  اطمینان ورپه برته ک  چې د اسالمي امارت لخوا به ورته ه و کومه ستونزه نه 

 پ ښ ي.

ل د ااغانستان د اسالمي امارت په رسمیت پ ژندپه سیاسي برته کې دا چې ازبکستان د نورو ه وادونو په څیر 

ځن ولي دي، تو دا ه واد اسالمي امارت د ااغانستان د  کومت په تو ه پ ژني او کوها کوي تر څو د 

ااغانستان په اړه د زو  او نه مداتلې او له ه و ډلې څخه د نه مالت  سیاست په نیولو سره تالې سیاسي 

قبول وړ کچې ته ورسوي. د دوه اړتیزو اړیکو د پیاوړتیا په موته د دواړو اړیکې له اسالمي امارت سره د 

ه وادونو مقاماتو څو څو ځله د یوبل ه واد ته سفرونه ک ي دي، چې یو له دې مهمو سفرونو څخه کوالی شو 

اشاره  هکابل ته د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر او ازبکستان ته د اسالمي امارت د سرپرست وزیر سفر ت

په اقتهادي برته کې د دواړو ه وادونو اړیکو مطلو   الت ووره ک ی دی، په دې یوه کال او څو  .وک و

میاشتو کې د دواړو ه وادونو تر من  اقتهادي راک ه ورک ه د دې هکارونه کوي چې دواړه لوري د اقتهادي 

 ړو ه وادونو د اقتهادي اړیکو هکارونه کوي داړیکو پراتتیا ته زیاته پاملرنه لري، تر  ولو نوی مورد چې د دوا

   دواړو لوریو تر من  د    تجارتي بازار د رامنځته کولو مورد دی.

 د دواړو لوریو د اړیکو لید. ۴

او  هتتتې ېکتتتړیا  تتتتر متتتن وادونتتتو ه وړ د دوا ېشتتتو چتتت یاکتورونتتتو تتتته پتتته کتتتتو ستتتره کتتتوال  وڅتتت

  سنه وبولو

: د منطقتتتتوي مطال تتتتاتو تیتتتتا تتتتا نتتتته موجود تتتتتيید امن  تتتتتر متتتتن وادونتتتتو ه وړ : د دوا یلتتتتوم

مهتتتت   امتتتتل او  ول تتتتمجمو تتتتو پتتتتر استتتتاي، تتتتتر  تتتتتيید منطقتتتتوي امن ه تتتتتو  ګ ېانځتتتتاو پتتتته 

تتتتر  وادونتتتو د دوه ه ي،یایتتتمثبتتتت لتتتوري تتتته ب ایتتتمنفتتتي او  ېکتتتړیا وادونتتتو د ه ېاکتتتتور چتتت

 ېچتتتت هګتتتترنڅلکتتتته  ،ید تیتتتتموجود  تتتتدماو 2 تیتتتتشتتتتوو موضتتتتو اتو  موجود تتتتتيید امن  متتتتن

د ازبکستتتتان او ااغانستتتتان  ېچتتت ه،  کتتت انههتتترو  ېبحثونتتتو کتتت ویتتتنیپتتته مخک ېمقتتتال ېمتتتو د د

 ېد د تیتتتتموضتتتتو اتو نتتتته موجود تتتتتيیموضتتتتوم شتتتتتون نلتتتتري، د امن تتتتتيیامن  وهتتتت  تتتتتر متتتتن

                                                             
د منطقوي امنیتي مجموعې د نظرېې له مخې، د دوه هېوادونو تر منځ امنیتي شوي موضوعات  هغو موضوعاتو ته ویل کېږي چې د هغو  2

ه نظامي ځواک څخه که لکحل له سیاسي او دیپلوماتیکو الرو ممکن نه وي او دواړه لوري په مطلقه توګه د خپل ځان په ګټه له نورو وسایلو 
امنیتي شوو موضوعاتو له ډلي کوالی شو،  وشخصي وي او یا له نورو هېوادونو سره د ائتالف په بڼه وي، ګته اخلي. د عامهغه یو اړخیز او 

 ، په یو هېواد کې د اړوند جمعیتونو او خلکو څخه مالتړ او... اشاره وکړوواو دعواګان وتاریخي دښمنیو، سرحدي اختالفات
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 ختتتتهڅ   3ا تتتتا او م متتتتا تتتتتيیلتتتته امن ېپتتتته ترام او بتتتت وادونتتتته ه هړ دوا ېچتتتت ي تتتت المتتتتل ک

 ههتتتپتتته  ېکتتتړیا ېتالتتت ېپتتته اقتهتتتادي برتتتته کتتت ه تتتتو  ګ ېانځتتتپتتته  وا کتتتيړیا يځتتتتالمن

ائتالاونتتتو  استتتيید بتتتل پتتتر ضتتتد پتتته س ویتتتهتتت   کلتتته  ه وادونتتته ه ېداستتت ي،  پراتتتته کتتت ه تتتتو 

 زهیتتتتړ پتتته دوه ا وڅتتتکتتتوي تتتتر  ه تتتتتتتل ه ېنتتته اتلتتتي، بلکتتت تتتتو  یو ېاو نظتتتامي اتحتتتادونو کتتت

 ختتتهڅبتتتل  ویتتتلتتته  ېلتتته الر  ون تتت د  ېاو اقتهتتتادي ستتتازمانونو کتتت استتتيیپتتته س ایتتتاو  ه تتتتو 

د ازبکستتتتان  تیتتتا تتتا موجود ېشتتتو  تتتتيید نتتته امن ېده چتتت انههتتتدا رو  ي،  ترالستتته کتتت  ځتتتې

  .شي یکوال  تهځار تونه رامن ههاو ااغانستان لااره 

  تتتتتر متتتتن تیتتتتثبتتتتات او ازبکستتتتتان د امن استتتتيیاو س تیتتتتد امن ې: پتتتته ااغانستتتتتان کتتتتدوهتتتت 

ازبکستتتتتان د تتتتتل لاتتتتاره پتتتته  ېچتتتت ید یالمتتتتل شتتتتو  ېد د ې: دوهتتتت  اکتتتتتور چتتتتکتتتتهړیا

ثباتتتتته  ېبتتتت ولډاو د هتتتتر  ي  وکتتتت ه تتتتباثباتتتتته  کومتتتتت لاتتتتاره ه وهیتتتتد  ېااغانستتتتتان کتتتت

او د  تیتتتتامن لد تاتتتت یوستتتتاتي، د دو  انځتتتت ېپتتتته ااغانستتتتتان کتتتت ختتتتهڅکتتتتوونکي  متتتتل 

 ېتبتتتتتره ده چتتتتت ېده، دا منتتتتتل شتتتتتو  کتتتتتهړیا هځتتتتتتتتتتتر من تیتتتتتااغانستتتتتتان د ثبتتتتتات او امن

لکتتته: د ازبکستتتتان استتتالمي  رکتتتت او  لتتتو؛ډپتتتر ضتتتد  انځتتتازبکستتتتان د تتتتل لاتتتاره د تاتتتل 

 واد تتتتاملتتتته دوتتتته ه ېد تطتتتتر ا ستتتتاي کتتتتوي، لتتتته د ختتتتهڅ  4دا تتتت  ېپتتتته اوي وتتتتتت کتتتت

او ثبتتتات  تیتتتلتتته امن اغانستتتتانلاتتتاره پتتته ا تیتتتد تاتتتل داتلتتتي امن وڅتتتکتتتوي تتتتر  هتتتاکو 

  .ي  وک  مالت ی امل اسالمي امارت د یې ېپه اوي وتت ک ېچ خهڅ

پتتتته  وادونتتتته ه هړ او ضتتتترورتونه: دوا ېاو یتتتتتړ بتتتتل تتتتته اقتهتتتتادي ا ویتتتت وادونتتتتو ه هړ : د دوا ېتتتتیدر 

 ېلتتتتري، پتتتته اقتهتتتتادي برتتتتته کتتتت ېاو یتتتتتړ بتتتتل تتتتته ا ویتتتت ېبرتتتتته کتتتت تتتتتيیاقتهتتتتادي او تراتز

پتتتته  ي اونتتتت لرونکتتتتي  تیتتتت را ديیتتتتاقتهتتتتادي او تول ویتتتتازبکستتتتتان د ااغانستتتتتان لاتتتتاره د 

مرستتتته  ېکتتتد اقتهتتتاد پتتته وده  ااغانستتتتانشتتتي د  یکتتتوال  ېلتتتري چتتت تهتتتارز  اتیتتتز ه تتتتو 

او پتتته  از تتتنفتتتت او  ه تتتتو  ګ ېانځتتتاو منتتتابه پتتته  ېرمتتتیم تتتدني ز اتیتتتد ازبکستتتتان ز ي،  وکتتت

 ېپتتته پتتتوره کولتتتو کتتت اوویتتتتړ د ااغانستتتتان د ا ېپتتته برتتتته کتتت دیتتتد بتتتر  د تول ېاوستتتني وتتتتت کتتت

 نونوید مختلفتتتو ماشتتت ېچتتت ېد  تتتن ت او زرا تتتت پتتته برتتتته کتتت واد تتتمهتتت  رول لتتتري، دوتتته ه

د  ېپتتته برتتتته کتتت داتویتتتد زرا تتتتي تول ېشتتتي چتتت یالي لتتتري، کتتتوال  یلتتتو  ېکتتت دیتتتپتتته تول

 لیتتتد ر ېچتتت هګتتترنڅ. لکتتته يځتتتر  او همکتتتار و  ريګتتتمهتتت  او مناستتت  مل ویتتتااغانستتتتان لاتتتاره 

پتتته مرستتتتته  واد تتت  د ازبکستتتتان هېپتتتتور   یتتتتر مزارشتتتر ختتتهڅ انیتتتتری لتتته    لتتتځپ   لتتتوم

د  تتتتادارتو او پتتتته  تتتتن تي  بکستتتتتانااغانستتتتتان د از  ېپتتتته مقابتتتتل کتتتت ېده، د د ېشتتتتو  هړ جتتتتو

 ېشتتتي چتتت یازبکستتتتان کتتتوال  ،ید واد تتتلاتتتاره مناستتتت ه ېونګد پتتتان ېاو زرا تتتتي برتتتته کتتت

. ي  وکتتت ونتتتهګپان ېپتتته برتتتته کتتت  لتتتځپ لیتتتد الرو او ر ېپتتته استتتتخرار او پروستتتر کتتت رمتتتوید ز

                                                             
چې کله یو هېواد له بل هېواد څخه د خطر احساس وکړي، خپله زیاته اقتصادي پاملرنه او ځواک، امنیتي معما هغه وضعیت ته ویل کېږي  3

نظامي او تهاجمي برخې ته ځانګړی کړي او په همدا ډول بل هیواد هم هڅه کوي تر څو همدا کار ترسره کړي. دغه حالت تسلیحاتي مسابقې 
 ل څخه په تل پاتې وېره کې ژوند کوي.ایله کې یې دواړه هېوادونه له یو بپته درومي چې په 

 ، د داعش د ډلې کار ؤ.شوی ؤچې د افغانستان له خاورې څخه د ازبکستان پر خاوره ترسره  ویل کېږي چې هغه راکټي برید 4
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بتتتتل لتتتتري  ویتتتت یتتتتې وادونتتتته ه هړ دوا ېچتتتت ېاو ضتتتترورتونو پتتتته برتتتتته کتتتت اوویتتتتتړ ا يیځتتتترانز د 

شتتتي د ااغانستتتتان لتتته  یکتتتوال  ه تتتپتتته تو  واد تتته ديیتتتتول وهیتتتازبکستتتتان د  ېشتتتو چتتت یال یتتتو

د  واد تتتتدوتتتته ه هګتتتتشتتتي، همدارن ل  ستتتتره وتتتتت مویستتتت شتتتتویم  تتتت لتتتته  اید جنتتتوبي تستتتت ېالر 

اتتتاري لتتته بنتتتدرونو او د  متتتان  جید تلتتت یاو  تتتت رانیتتتلتتته پاکستتتتان، ا ېااغانستتتتان لتتته الر 

لتتتته  ېلتتتته الر  کستتتتتانشتتتتي د ازب یستتتتره و تتتتل شتتتتي، ااغانستتتتتان هتتتت  کتتتتوال  ندیلتتتته ستتتت

  لتتتځپ لیتتتد ر ېچتتت هګتتترنڅلکتتته  ي،  وتتتت انځتتتستتتره  یېاو روستتت  یقزاقستتتتان، قروزستتتتان، چتتت

 هړ املتتته دوا ېلتتته د ي،ېتتت ر ت ېستتتره و تتتلوي د ازبکستتتتان لتتته الر   یااغانستتتتان لتتته چتتت ېچتتت

 لیتتتااغتتتان ر –شتتتي د تتتترانر  یدا تتتزر ک ومرهڅتتتهتتتر  ېچتتت ي  وکتتت ه تتته اتتتتهیز دیتتتبا وادونتتته ه

د ازبکستتتتتان د ترمتتتتر بنتتتتدر  ېچتتتت  لتتتتځپ لیتتتتپتتتته ر  یهتتتترات او مزارشتتتتر –او د تتتتتوای   لتتتتځپ

او  یتتت رانز او د  ي  متمرکتتتز کتتت ونههښتتتتاتتتل کو  ي  ستتتره تتتت رانیتتتلتتته ا ه تتتتو  مهیپتتته مستتتتق

 .ي  ک تهځانقال  رامن یلو  وی ېتجارت په برته ک

 :هپایل

ي ازبکستتتتتتان پتتتتته مرکتتتتتزي تستتتتتیا کتتتتتې د یتتتتتو ځتتتتتواکم  ه تتتتتواد او د ااغانستتتتتتان د شتتتتتمال

م کتتتتال کتتتتې د تالتتتتې تالتتتتواک  اتیستتتتتو څختتتته راهیستتتتي لتتتته ۱۸۸۱ اونتتتت ي پتتتته تو تتتته پتتتته 

م لستتتتیره کتتتتې د ۱۸۸۲ااغانستتتتتان ستتتتره سیاستتتتي اړیکتتتتې لتتتتري، یتتتتوازې لتتتته یتتتتوې دورې  پتتتته 

ااغانستتتتان د جهتتتادي تنظیمونتتتو د تاتتتل منځتتتي جګتتت و  پرتتتته د تتتتاری  پتتته  ولتتتو مرا لتتتو کتتتې 

زه هتتتې اړیکتتتې ولتتتري، د ازبکستتتتان د یتتتې ه تتته کتتت ې ده چتتتې لتتته ااغانستتتتان ستتتره دوه اړتیتتت

 –سیاستتتت ب لګتتتې چتتتې د ااغانستتتتان پتتته وړانتتتدې یتتتې وتتتوره کتتت ي دي، لتتته هتتته ک نتتتو، د دولتتتت 

دولتتتتت پتتتته ستتتتطحه اړیکتتتتې او ا التتتته او د منځګ تیتتتتو  لتتتته دیالوماستتتت  څختتتته  بتتتتارت دي، لکتتتته 

ډلتتتتتې او د  ۲+۱م لستتتتتیزې پتتتتته اواتتتتتترو کتتتتتې د تمتتتتتاي ۱۸۸۲څرنګتتتتته چتتتتتې دوتتتتته ه تتتتتواد د 

ډلتتتتې د ابتکتتتتار وړانتتتتدیز وکتتتت ، همدارنګتتتته دوتتتته  ۳+۱ه اواتتتتترو کتتتتې د تمتتتتاي م کتتتتال پتتتت۲۲۲۹

ه تتتواد پتتته څتتتو وروستتتتیو کلونتتتو کتتتې د بتتتی  االاغتتتاني متتتراکراتو د کوربتتته تتتتو  لاتتتاره لیوالتیتتتا 

هتتتتودلې ده چتتتتې د دې ه تتتتواد د تیرووهتتتتتنې پتتتته نیتتتتت داللتتتتت کتتتتوي. د اړیکتتتتو پتتتته دې ا تتتتا 

وی اړیکتتتې لتتته ازبکستتتتان ستتتره بتتتې کتتتې چتتتې د استتتالمي امتتتارت د ت ستتتیر لتتته پیتتتل څختتته د د

لتتتتته مخا تتتتتمې او کتتتتت کیګ څختتتتته وې، تتتتتتر څنتتتتتګ یتتتتتې د استتتتتالمي امتتتتتارت د بتتتتتې طراتتتتتي او 

اقتهتتتتادي اړیکتتتتو د پیاوړتیتتتتا د سیاستتتتت ا تتتتالن د ازبکستتتتتان لتتتته ه تتتتواد ستتتتره دا لیوالتیتتتتا پ تتتتدا 

کتتتت ې ده چتتتتې ااغانستتتتتان ستتتتره اقتهتتتتادي اړیکتتتتو تتتتته پراتتیتتتتا ورکتتتت ي، لتتتته دې املتتتته پتتتته دې 

ا تبتتتره څر نتتتده شتتتوه چتتتې د استتتالمي امتتتارت لتتته بیتتتا راتلتتتو ستتتره د دواړو ه وادونتتتو مقالتتته کتتتې د

اړیکتتتې لتتته  تتتادي  التتتت څختتته د قبتتتول وړ  التتتت تتتته پورتتتته شتتتوي دي، چتتتې د اړیکتتتو دوتتته 
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 ړیکتتتوا هتتتود شتتتته  لوړتیتتتا د راتلتتتونکي لاتتتاره د دواړو ه وادونتتتو د اړیکتتتو هتتته ا تتتا هتتتکاره کتتتوي.

تتتته پتتته کتتتتو، د  ړتیتتتاوواقتهتتتادي ا ی نیتتتود ااغانستتتتان ب ېکتتت یطوشتتترا یواو پتتته اوستتتن  پتتتر بنستتت

لتتتته تتتتتوا د  ګوالود ازبتتتتک پتتتتان ېاو پتتتته ااغانستتتتتان کتتتت ړولتتتتود لو ېد کچتتتت ېاقتهتتتتادي تبتتتتادل

تتتتتوا  ېاو لتتتته بلتتتت یتتتتاپراتت ړتیتتتتزههرا ړیکتتتتود پراتوالتتتتو پتتتته موتتتتته د دوتتتته ا ګونېپتتتتان یربنتتتتایيز

 ړود دوا ېدي چتتتت څتتتتهول هغتتتته برابتتتتر  یاووتستتتتتات  رانزیځتتتتيد   رود ااغتتتتان ستتتتودا تتتتتهازبکستتتتتان 

 . يپاملرنه وک یاتهورته ز یدبا ېچارواک  وادونوه

 وړاندیزونه: 

 د دې مقالې مبا ثو ته په کتو سره الندې وړاندیزونه ک  ي:

دواړه ه وادونتتتته ااغانستتتتتان او ازبکستتتتتان بایتتتتد تالتتتتو سیاستتتتي اړیکتتتتو تتتتته ال پراتتیتتتتا او    0

 پیاوړتیا وروبښي؛

 ځتتتتانګ ېلاتتتتاره  ګراتتتتت ګد تتتتت  رود ستتتتودا  تتتتترمن  وادونتتتتوه ړودولتونتتتته بايتتتتد د دوا ړهدوا   2

 ړوشتتتتتي او د دوا   نتتتتتد به تتتتتر   ر د ستتتتتودا څتتتتتوتتتتتتر   ي،کتتتتت ېبرابتتتتتر  ېستتتتتانت او ت 

 شي؛ ړهکچه لو ېد اقتهادي تبادل  ترمن  وادونوه

دواړه ه وادونتتتته د ستتتتیمه ایتتتتز اتهتتتتال لاتتتتاره د تیزوالتتتتي لاتتتتاره چتتتتې د ستتتتیمې ستتتتخته    3

هتتتترات او مزارشتتتتری   –ااغتتتتان پتتتتر پتتتترو ه او د تتتتتوای  –، تاتتتتل تمرکتتتتز د تتتتترانر اړتیتتتتا ده

 پر ریل پځلي زیات ک ي؛

دواړه ه وادونتتتتته دې لتتتتتوی اقتهتتتتتادي دوه اړتیتتتتتز قراردادونتتتتته زر تتتتتتر زره الستتتتتلیک کتتتتت ي  

 چې د دواړو ه وادونو لااره د پانګونې زمینه برابروي.

 :سرچینی

0  http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/AF_990719_TashkentDecl

aration%28en%29.pdf  

انتشارات موسسه  د  باړه: ی،و قفقاز جنوب یمرکز  یایمناز ه در تس یهااولگا. گسل یکر،. تل  2

، ص ۱۳۹۲وت : تهران،  یوه ډله مترجمی  ابرار م ا ر المللیی ب یقاتمطال ات و تحق یارهنگ

۳۲۹. 

 .۱۳۹۴، ۲ ،   هماهنامهد ایراي ، «از ازبکستان یکاییامر یانترور نظام. »يمحمود یوس .   3
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لمریز کال کې په  ۸۸۱۱ادولتي، غیر انتفاعي او خپلواک ارګان دی، چې په ییزو څېړنو مرکز ند ستراتېژیکو او سیمه

پرې او کره څېړنو له الرې، په افغانستان او سیمه کې د پالیسیو د ارزونې کابل کې جوړ شوی. دغه مرکز د خپلو بې

 او بډاینې لپاره فعالیت کوي.
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