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EurasiaNet in a story titled: “Central Asia: A Look at Sources of Violence and Instability” 
writes that in most of the wars and violence occurring in this region, the main instigator has 
not been Afghanistan. In general, regional analysts as well are in agreement with this 
belief, but say that after 2014, the Afghanistan factor in Central Asia will play a bigger role 
on security issues of Central Asia, unfortunately especially a negative one on Tajikistan. 
 
In Search of Foreign Enemy 

 
A common assumption is that the main threat to the 
security of Central Asia is from Afghanistan and comes 
from drug trafficking and extremism; but in reality the 
main security challenges emanate more from within 
this region itself than from outside. This is how a 
summarized piece by EurasiaNet, which claims that 
the great power players in Central Asia have so far 
been dwelling on the Afghanistan factor and 
furthermore in general deal with this threat through 
military assistance and securing of the region’s borders 
or, as in the example of Russia, with efforts to extend 

Dosim Satbaev, Kazakh analyst                  the presence of the 201st [military] base composed of 
                                                         6,000 of its soldiers in Tajikistan. 
 
According to Cornelius Graubner , the author of the EurasiaNet piece, [this approach] only 
deals with the appearance of the issue, and does not address the root of the problem. He 
says that in the major violence of the past 20 years in Central Asia – the riots of 1990 in 



Uzgen and Osh, the 1992-1997 civil war of Tajikistan, the 2005 rebellion [“исён”] of 
Andijon, the two revolutions of 2005 and 2010 in Kyrgyzstan, ethnic clashes of two years’ 
past in Osh, instabilities in Rasht and Badakhshan and the riots of end-last year in Western 
Kazakhstan – the main factor, in general, has not been Afghanistan, but that all such 
[violence] more so originates from within these countries.   
  
Dosim Satbaev , a Kazakh analyst, says that through putting all the blame of the problems 
of the region on Afghanistan, local rulers want to hide the mistakes and shortcomings of 
their own policies: “Many of the threats lie hidden in Central Asia, itself, especially in those 
states which are entangled with the large box of social and economic problems. Social 
injustice, rise in extremism, migration, environmental problems, corruption, authoritarian 
rule – all of these are our internal problems and have no relations to Afghanistan. The 
search for an external enemy is a habit of the local elite, through which they want to 
distract society from internal problems as much as possible.” 
 
Yet Again an Excuse to Pursue the Opposition 
 
According to Lilit Gevorgyan , [Political] Analyst with Jane’s in London, however, the level 
of Afghanistan’s threat vis-à-vis the countries of Central Asia differs, and if for Tajikistan, 
which shares around 1,400 km of border with Afghanistan, the factor across the Amu 
[River] be highly tangible, for Kyrgyzstan, which is farther away, [the Afghanistan] factor, to 
the contrary, does not have much effect. [Gevorgyan] says that in general it is Tajikistan, 
Uzbekistan and Kyrgyzstan which feel threatened by Afghanistan, rather than the other two 
countries in the region – Kazakhstan and Turkmenistan.   

 
Ms Gevorgyan adds: [translation] “Yes, at the same time, in 
Tajikistan and Kyrgyzstan, especially in Kyrgyzstan, internal 
factors play an important role, especially with regards to security 
and political stability. Kyrgyzstan has toppled its governments 
twice via revolution and in its transformation, I think, the role of 
internal factors are far more as compared to external ones. But 
the influence of the Afghanistan factor on the agitation of events 
in Tajikistan, especially after the exit of the allied forces in 2014, 
in all possibility will be much more. This factor may become an 
excuse to pursue the political opposition on the part of the authori- 

Lilit Gevorgyan                     ties in Dushanbe, which in turn can bring forth a more extreme 
                                       reaction from the other side.”   
 
Attempting to link Ayombekov’s foot prints to Al-Qo dia 
 
EurasiaNet in the story titled: “Central Asia: A Look at Sources of Violence and Instability” 
has called the factor on other side of the Amu [River], even in the recent crisis of Khorog, 
as insignificant and says that the government’s attempt to link these events to the wars in 
Afghanistan, to the Taliban and to Al-Qaida or to the Islamic Movement of Uzbekistan was 
not so much convincing. But according to Lilit Gevorgyan, one must not forget that Tajik 
warlords have a long history of relations with the wars in Afghanistan. 
 
Rahmatulloh Abdulloev , head of the Institute for War and Peace Research in Dushanbe, 
is also of the opinion that Tajikistan will remain the most vulnerable country in the region in 
relation to Afghanistan-related threats: “An important factor which exists in the region and 
its effects are felt daily is the situation in Afghanistan and its effects on the states of our 



region. Surely there also exist internal factors, which also have their impact, but I think that 
more than other [states], Tajikistan is much more vulnerable to external factors, especially 
on the part of Afghanistan. In the recent clashes, as well, the role of Afghanistan could be 
seen. Active groups in Khorog had relations with armed groups on the other side of the 
border, among other things, with the issue of drug trafficking or trafficking of weapons.” 
 
On the one hand, experts consider the issue of aging of most of the current leaders of 
Central Asia and the inevitable transfer of power in at least the cases of Uzbekistan and 
Kazakhstan and on the other hand the possibility of appearance of ethnic clashes similar to 
the bloodshed of two years’ past between [ethnic] Kyrgyz and Uzbeks in Osh and 
Jalalabad, as among other sources of instability in this problematic region. According to 
Lilit Gevorgyan, the threat of Islamic militants in Central Asia is still not as large as 
imagined, but if these groups by following the “Arab Spring” instead of constructing an 
Islamic caliphate go after slogans which are closer to the people such as fighting corrupt 
regimes, they may be able to attain a more serious influence. 
 
In any case, according to analysts, a major threat to the ruling authoritarian regimes in 
Central Asia is social and economic problems, which if to coincide with the transfer of 
power in this or that country, can spread and bring about unknown consequences. Even 
without the participation of the Afghanistan factor.  
  



 
 

 
 

Манбаъҳои ноамнии Осиёи Марказӣ: Аз дохил ё аз хориҷ?  
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Сомонаи  EurasiaNet дар матлабе таҳти унвони “Осиёи Марказӣ: Нигоҳе ба 
манбаъҳои хушунату ноамнӣ” менависад, дар аксарияти кулли ҷангу хушунатҳои 
даргирифта дар ин қаламрав омили асосӣ Афғонистон набуд. Таҳлилгарони 
минтақавӣ низ ба сурати умум бо чунин ақида мувофиқанд, вале мегӯянд, баъди 
соли 2014 омили Афғонистон дар масоили амнияти Осиёи Марказӣ, ба хусус 
Тоҷикистон нақши бештари, мутаассифона, манфӣ касб хоҳад кард.  
 
Ҷустуҷӯи душмани хориҷӣ 

 
Як гумони ғолиб ин аст, ки таҳдиди асосӣ ба суботи 
Осиёи Марказӣ аз Афғонистони манбаъи қочоқи 
маводи мухаддир ва тундгароӣ меояд, вале дар 
асл чолишҳои асосии амниятӣ аз дохили худи ин 
минтақа мерӯянд, то аз берун. Чунин аст як хулосаи 
EurasiaNet, ки мегӯяд, қудратҳои асосии бозигар 
дар майдони Осиёи Марказӣ то ҳол рӯи омили 
Афғонистон фикр мекунанд ва ба ин таҳдид ҳам 
асосан бо кумакҳои низомӣ ва таҳкими марзҳои 
минтақа, ё дар мисоли Русия, бо талоши тамдиди 
замони ҳузури пойгоҳи 201-уми иборат аз қариб  

Досим Сатбаев, таҳлилгари қазоқ                 6000 сарбозаш дар Тоҷикистон, расидагӣ доранд. 
                                                         
Корнелиус Грабнер, муаллифи матлаби EurasiaNet мегӯяд, ин расидагӣ фақат ба 
зоҳири масъала аст, на ҳалли решаии  мушкил. Ӯ мегӯяд, дар хушунатҳои асосии 20 
соли охири Осиёи Марказӣ – ошӯби соли 1990 дар Ӯзгену Ӯш, ҷанги шаҳрвандии 
солҳои 1992-1997 дар Тоҷикистон, исёни Андиҷон дар соли 2005, ду инқилоби солҳои 
2005 ва 2010 дар Қирғизистон, даргириҳои қавмии ду соли пеш дар Ӯш, нооромиҳои 
ахир дар Рашту Бадахшон ва ҳам ошӯби поёни соли гузашта дар ғарби Қазоқистон –
омили асосӣ, ба ҳар сурат, Афғонистон набуд, балки ин ҳама бештар аз дохили ин 
кишварҳо об мехӯрд. 
 
Таҳлилгари қазоқ Досим Сатбаев ҳам мегӯяд, ҳокимони маҳаллӣ одатан бо бор 
кардани тамоми мушкилоти минтақа ба Афғонистон мехоҳанд иштибоҳу кӯтоҳиҳо дар 
сиёсати худро пинҳон кунанд: “Теъдоди зиёди таҳдидҳо дар худи Осиёи Марказӣ 
нуҳуфтааст, бахусус дар он кишварҳояш, ки бо бастаи бузурги мушкилоти 



иқтисодиву иҷтимоӣ дастбагиребонанд. Беадолатии иҷтимоӣ, афзоиши 
ифротгароӣ, муҳоҷират, масоили муҳити зист, фасод, низомҳои худкома -  ин 
ҳама мушкилоти дохилии мост ва рабте ба Афғонистон надорад. Ҷустуҷӯи 
душмани хориҷӣ, як одати нухбагони маҳаллист, ки бо ин роҳ мехоҳанд таваҷҷӯҳи 
ҷомиаро аз мушкилоти дохилии ин кишварҳо ҳаддалимкон дур бикашанд.” 
 
Боз як баҳонаи таъқиби мухолифин 
 
Лилит Геворгян, коршиноси Пажӯҳишгоҳи Ҷейн дар Лондон аммо мегӯяд, дараҷаи 
таҳдиди омили Афғонистон вобаста ба кишварҳои Осиёи Марказӣ фарқ мекунад ва 
агар барои Тоҷикистон, ки бо Афғонистон зери 1400 километр марзи мустақим дорад, 
омили он сӯи Омӯ хеле маҳсус бошад, барои Қазоқистон, ки дуртар аст, ин омил 
баръакс чандон муассир нест. Ба сурати умум, мегӯяд ӯ, аз ноҳияи Афғонистон 
бештар Тоҷикистону Узбакистон ва Қирғизистон эҳсоси хатар мекунанд, то ду 
кишвари дигари минтақа - Қазоқистону Туркманистон 
 

 
Хонум Геворгян афзуд: “Вале дар айни замон, 
дар Тоҷикистону Қирғизистон ва бавижа дар 
Қирғизистон омилҳои дохилӣ низ нақши муҳим 
доранд. Бахусус дар мавриди суботи сиёсӣ ва 
амният. Қирғизистон ду дафъа шуд 
ҳукуматҳояшро аз тариқи инқилоб сарнагун 
мекунад ва дар таҳаввулоташ, фикр мекунам, 
нақши омилҳои дохилӣ бештар аст, то 
унсурҳои беруна. Аммо таъсири омили 
Афғонистон ба талотуми ҳодисот дар 
Тоҷикистон, бахусус баъди хуруҷи нирӯҳои 
эътилоф дар соли 2014, ба эҳтимоли ғолиб хеле 
бештар хоҳад шуд. Ин омил шояд баҳонаи 
дигарбораи даст ба таъқиби мухолифини 
сиёсиаш задани мақомоти Душанбе шавад, ки 

низ ба навбаи худ метавонад вокуниши тундтари ҷониби муқобилро ба бор 
биорад.” 
 
Талоши ба Ал-Қоида бастани пои Аёмбеков 
 
EurasiaNet дар матлаби “Осиёи Марказӣ: Нигоҳе ба манбаъҳои хушунату ноамнӣ” 
нақши омили он сӯи Омӯро ҳатто дар буҳрони ахири Хоруғ андак хонда, мегӯяд, 
талоши мақомот барои бастани ин ҳаводис ба  пои ҷангиҳои афғону Толибону Ал-
Қоида ё ба Ҳаракати исломии Узбакистон чандон боварибахш наомад. Аммо Лилит  
Геворгян мегӯяд, набояд аз ёд бурд, ки ҷангсолорони тоҷик пешинаи тӯлонии 
равобит бо ҷангиҳои афғонро доранд. 
 
Раҳматуллоҳ Абдуллоев, раҳбари маркази низоъшиносӣ дар Душанбе ҳам 
мӯътақид аст, ки Тоҷикистон дар муқобили таҳдидҳои бархоста аз Афғонистон 
осебпазиртарин кишвар дар минтақа боқӣ мемонад: “Омили муҳиме, ки дар минтақа 
ҳузур дорад ва таъсираш ҳамарӯза эҳсос мешавад, вазъи Афғонистон ва 
таъсираш ба давлатҳои минтақаи мост. Албатта, омилҳои дохилӣ низ ҳаст, ин 
омилҳо низ таъсир мерасонанд, вале ман фикр мекунам, ки Тоҷикистон аз омилҳои 
беруна ва бахусус аз ноҳияи Афғонистон бештар аз ҳама осебпазир мебошад. Дар 



ҳамин даргириҳои ахир низ нақши Афғонистон дида мешуд. Гурӯҳҳои фаъол дар 
Хоруғ бо гурӯҳҳои мусаллаҳ дар он сӯи марз робита доштанд. Аз ҷумла дар 
масъалаи қочоқи маводи мухаддир ё қочоқи силоҳ.” 
 
Таҳлилгарон аз як сӯ синну соли ба ҷое расидаи аксари ҳокимони кунунии Осиёи 
Марказӣ ва ногузир шудани таҳвили қудрат дар дастикам Узбакистону Қазоқистон ва 
аз сӯи дигар, эҳтимоли бурузи низоъҳои қавмии монанд ба хунрезии ду соли пеши 
байни қирғизҳову узбакҳо дар Ӯшу Ҷалолободро аз манобеъи дигари беамнӣ дар ин 
минтақаи пурмушкил арзёбӣ мекунанд. Лилит Геворгян мегӯяд, таҳдиди чирикиҳои 
исломӣ дар Осиёи Марказӣ ҳанӯз чандон бузурге нест, ки тасвир мешавад, вале агар 
ин гурӯҳҳо бо пайравӣ ба “Баҳори Араб” ба ҷои сохтани хилофати мавҳуми исломӣ 
дунболи шиорҳои ба мардум наздиктаре, чун мубориза бо низомҳои фосид шаванд, 
шояд ба нуфузи ҷиддитаре даст биёбанд.  
 
Дар ҳар сурат, ба назари таҳлилгарон, як таҳдиди умда ба суботи режимҳои 
худкомаи ҳоким дар Осиёи Марказӣ мушкилоти иҷтимоиву иқтисодист, ки агар 
ҳамзамон бо таҳвили қудрат дар ин ё он кишвар иттифоқ биуфтад, метавонад 
вусъату домана ва паёмадҳои ғайричашмдоште ба бор биорад. Ҳатто бидуни 
ширкати омили Афғонистон.  
 
 


