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2. ثبات و اتصال: اسرتاتیژی دوگانه ازبکستان در قبال افغانستان. 

ایــن خالصــه پالیســی تعامــل ازبکســتان بــا افغانســتان را در ســال 2021م و بعــد از آن بــا توجــه بــه ادامــه خــروج نیــرو هــای نظامــی ایــاالت متحــده 

از افغانســتان بــه بررســی میگیــرد. ایــن خالصــه بررســی مــی کنــد کــه چگونــه ابهــام روزافــزون پیرامــون خصوصیــت و چارچــوب زمانــی خــروج 

نیــرو هــای امریکائــی امنیــت منطقــوی و داخلــی ازبکســتان را متأثــر مــی ســازد. ایــن خالصــه پالیســی تعامــل آینــده ازبکســتان بــا افغانســتان را 

بــا درنظرداشــت ســاحات کلیــدی کــه اتحادیــه اروپــا و آســیای میانــه میتواننــد بــا افغانســتان همــکاری منــوده و فرصــت هــا بــرای تعامــل گســرتده 

فراتــر از پروســه جــاری صلــح را دریافــت مناینــد، مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد.

ــزرگ«،  ــازی ب ــم و »ب ــرن نزده ــیه در ق ــط روس ــه توس ــیای میان ــتعامر آس ــل از اس قب

ــک  ــه ی ــه مثاب ــه را ب ــیای میان ــتان و آس ــامدی افغانس ــالیان مت ــرای س ــا ب ــی ه خارج

حــوزه واحــد فرهنگــی، مدنــی و سیاســی مــی پنداشــتند.1  تنــش هــای جیوپولیتیــک 

ــا زمــان ظهــور رژیــم  ــان روســیه و امپراطــوری انگلیــس ایــن روابــط تاریخــی را ت می

کمونیســتی افغانســتان در ســال هــای 1970 و تهاجــم روســیه در دهــه 1980 مختــل 

ســاخت. ســقوط اتحــاد شــوروی در ســال 1989، آزادی پیهــم کشــور هــای آســیای 

ــدی  ــیم بن ــه را تقس ــر منطق ــار دیگ ــتان، یکب ــی در افغانس ــای داخل ــگ ه ــه و جن میان

منــود: افغانســتان بــه یــک تهدیــد امنیتــی مبــدل گردیــد کــه کشــور هــای آســیای میانــه 

ــد.      ــل آن محافظــت مــی منودن ــد خــود را در مقاب بای

ــدل  ــه مب ــه ب ــی در رابط ــور ارشف غن ــس جمه ــدگاه رئی ــو، دی ــال 2016م بدینس از س

ــط  ــابه توس ــنهادات مش ــه و پیش ــی« منطق ــارراه ترانزیت ــه »چه ــتان ب ــودن افغانس من

شــوکت میرضیایــوف، رئیــس جمهــور ازبکســتان، کــه بــرای نظریــات واحــد در رابطــه 

ــرای  ــد ب ــات جدی ــد، امکان ــاه منطقــوی دادخواهــی مــی منای ــات و رف ــت، ثب ــه امنی ب

تقابــل میــان ایــن دو کشــور و فراتــر از آنــرا مبیــان آورده اســت. همچنــان ایــن فضــای 

تقابــل یــک نقطــه ورودی جدیــد را بخاطــر تســهیل ادغــام اقتصــادی منطقــوی عمیــق 

تــر بــرای اتحادیــه اروپــا پیشــکش مینامیــد کــه نشــانه هــای مهــم عالقمنــدی امریــکا 

بــرای خــروج از افغانســتان مــی باشــند.  

مذاکرات صلح ازبکستان و افغانستان: 

سهیم منودن متام جوانب:

ــرتده آن  ــت گس ــکارات آن در پیرشف ــتان و ابت ــری ازبکس ــو، ره ــال 2016 بدینس از س

1.پــروژه »از ابهــام تــا اســرتاتیژی: گزینــه هــای آینــده ســناریو هــای win-win در  مجــاورت افغانســتان کــدام هــا انــد؟« یــک تــالش مســتقالنه بنیــاد فریدریــش ایــرت  بــرای تدویــن و بحــث روی ســناریوی هــای احتاملــی بــرای همســایه هــای افغانســتان، 
تعدیــل پالیســی هــا، و نیــاز بــه یــک اســرتاتیژی جامــع در میــان پالیســی ســازان خارجــی اروپائــی مــی باشــد. ایــن خالصــه پالیســی بخشــی از  رسیالــی اســت کــه توســط تیمــور شــاران و اندریــو واتکینــز بــرای بحــث روی تأثیــرات خــروج نیــرو هــای 
امریکائــی و مذاکــرات جــاری صلــح در ابــراز موجــوده، منافــع اســرتاتیژیک و چالــش هــا بــرای مراجــع ذیدخــل در داخــل و خــارج افغانســتان، نوشــته شــده اســت. فهرســت مکمــل ایــن خالصــه هــای پالیســی از آدرس ذیــل قابــل دسرتســی مــی باشــد: 

.http://www.afghanistan.fes.de/publications
2. قشلق اووزی )2019(، »تجارب ازبکستان مشکالت ایجاد صلح در افغانستان«، رادیو آزادی اروپا، 24 آگست 2019.

3. امیده هاشموف، )2020(، »فراتر از گفتگو های بین االفغانی، ازبکستان یک آینده روشن را می بیند«، دپلومات، 21 سپتمر 2020.

کشــور و تأمیــن روابــط نزدیکــرت بــا افغانســتان نقــش داشــته اســت. ایــن پالیســی پیــش 

فعــال منجــر بــه ایجــاد روابــط فعــال تــر بــا کابــل گردیــده کــه در زیربنــاء هــا و برنامــه 

هــا و پــروژه هــای اتصالــی ریشــه دارد. تاشــکند همــراه بــا فعالیــن جهانــی و منطقــوی 

ــتان  ــح افغانس ــه صل ــد، در پروس ــالش دارن ــتان ت ــازی افغانس ــات س ــا ثب ــرای ب ــه ب ک

نقــش ســازنده داشــته اســت. 

ازبکســتان مســاعی خــود را بــرای نزدیکــی بــا هــر دو طــرف منازعــه آغــاز منــوده، بــا 

کابــل روابــط صمیامنــه قایــم منــوده و در حــال ایجــاد روابــط نزدیکــرت بــا طالبــان مــی 

باشــد. بعضــاً ایــن روابــط تــا حــدی مشــکل ســاز بــوده و عــاری از مشــکالت نبــوده 

ــان در  ــه اســتقبال از هیــأت دفــرت سیاســی طالب اســت. چنانچــه، در عکــس العمــل ب

ــده  ــا در آین ــوت ه ــه دع ــه اینگون ــدار داد ک ــل هوش ــال 2019م، کاب ــت س ــاه آگس م

تــالش هــای صلــح را مختــل خواهــد ســاخت2.    

ــاه ســپتمر 2020،  ــح افغانســتان در دوحــه در م ــد از آغــاز مذاکــرات صل دو روز بع

ــه ازبکســتان و ســایر کشــور هــای  ــان ب ــرادر، رئیــس دفــرت سیاســی طالب مــال غنــی ب

ــادی آن کشــور  ــع اقتص ــت و مناف ــرا راه امنی ــا ف ــد ه ــه تهدی ــه در رابطــه ب ــیای میان آس

ــوادث  ــه ح ــوده و در آن ب ــل ب ــیار مفص ــان بس ــای طالب ــده ه ــان داد.3 وع ــا اطمین ه

ــونت  ــا و خش ــی ه ــرتش ناامن ــرس از گس ــه ت ــتقیامً ب ــده و مس ــاره گردی ــخص اش مش

هــای فرامــرزی متمرکــز بــود. مــال بــرادر حتــی وعــده منــوده کــه پیشــنهاد هــا در مــورد 

انتقــال محــل گفتگــو هــا بــه ســمرقند را نیــز بــه دیــده قــدر مینگــرد. در مقابــل تاشــکند 

ــه هــدف  ــه یــک روش ب ــه مثاب ــان، کــه ب ــه طالب ــه اعطــای مرشوعیــت دپلوماتیــک ب ب

کاهــش خطــرات ناشــی از ســناریو هــای احتاملــی کــه ذیــالً مــورد بحــث قــرار مــی 

گیرنــد پنداشــته مــی شــود، ادامــه داده اســت.



3. ثبات و اتصال: اسرتاتیژی دوگانه ازبکستان در قبال افغانستان. 

فضای همکاری: منافع متمم

ــا همدیگــر  ــا، ایــاالت متحــده، ازبکســتان و افغانســتان فضــای واقعــی وجــود دارد، متــام ایــن کشــور هــا بعــوض رقابــت ب ــه اروپ ــان اتحادی ــرای مشــارکت و همــکاری می ب

ــو  ــاالت متحده/نات ــی فعالیــت هــای ای ــوده و منتظــر قطــع احتامل ــات منطقــوی ب ــرای حفــظ ثب ــد ب ــه هــای جدی ــب در تــالش ایجــاد زمین ــد: همــه جوان همــکاری مــی مناین

در افغانســتان مــی باشــند. بعــد از کاهــش نقــش نظامــی ایــاالت متحــده در افغانســتان در ســال 2014م، دولــت افغانســتان تحــت رهــری رئیــس جمهــور غنــی بــرای ادغــام 

اقتصــادی و تجــارت منطقــوی تــالش منــوده و بــا کشــور هــای ازبکســتان، تاجکســتان و ترکمنســتان روابــط کاری نزدیــک ایجــاد منــوده اســت. امــروز، ایــن جهــت یابــی در 

میــان ارزیابــی روابــط خارجــی کــه جهــت حصــول اطمینــان از بقــای سیاســی کابــل مبیــان آمــده اســت از طــرف ایــاالت متحــده و اتحادیــه اروپــا نیــز بشــکل فعاالنــه تشــویق 

مــی شــود. بــرای اتحادیــه اروپــا، روش تشــویق کننــده منطقــوی کابــل بــا روابــط مشــرتک ســال 2019 میــان اتحادیــه اروپــا و آســیای میانــه کــه مشــارکت بــرای انعطــاف پذیــری، 

ســعادت و اتصــال را وعــده منــوده اســت، هامهنــگ مــی باشــد.

توسعه همکاری های اقتصادی 

تاشــکند فرصــت هــای گســرتده اقتصــادی و سیاســی را در افغانســتان پیشــبینی 

مینامیــد، خاصتــاً بعــد از تأمیــن صلــح کــه بــا رویــای بلنــد پروازانــه آن بــرای تبدیــل 

ــر از آن گــره خــورده اســت.  ــرا ت ــه و ف ــدرت حاکــم در آســیای میان ــک ق ــه ی شــدن ب

ایــن حقیقــت از پیشــنهاد میزبانــی گفتگــو هــای بیــن االفغانــی، کــه بــرای ازبکســتان 

زمینــه تبــارز آن کشــور را بــه مثابــه یــک قــدرت آینــده منطقــوی و بلنــد بــردن شــناخت 

ــر سیاســت افغانســتان مســاعد  ــر گــزاری ب ــار آن در ســطح بیــن املللــی و تأثی و اعتب

ــایه  ــور همس ــا کش ــادی ب ــدرت اقتص ــل از ق ــکند از قب ــت. تاش ــدا اس ــازد، هوی میس

خــود برخــوردار اســت: در ســال 2019م، ارزش مجموعــی صــادرات ازبکســتان بــه 

افغانســتان از رسحــد یــک میلیــارد دالــر گذشــت و احتــامل میــرود کــه ایــن مبلــغ الــی 

ســال 2024 م تــا ســه برابرافزایــش یابــد. بــا توجــه بــه زمینــه مســاعد روابــط موجــوده، 

امیــدواری هــای ازبکســتان و اهــداف اتحادیــه اروپــا در آســیای میانــه، اتحادیــه اروپــا 

ــای  ــو ه ــکارات و گفتگ ــوی را در ابت ــف منطق ــالت مختل ــی تعام ــه راحت ــد ب میتوان

ــه  ــل را ب ــکند و کاب ــش داده و تاش ــی افزای ــیای جنوب ــتان - آس ــه - افغانس ــیای میان آس

عیــن شــکل کمــک منایــد.     

در حالیکــه تاشــکند تشــویق و تعامــل بــا اتحادیــه اروپــا و ایــاالت متحده را مــی پذیرد، 

خــود را بــه عنــوان رشیــک منافــع منطقــوی چیــن نیــز قــرار مــی دهــد - و قــدرت هــای 

غربــی بایــد ایــن رویکــرد چنــد جانبــه دیپلوماســی و انکشــافی آنــرا بپذیرنــد. ازبکســتان 

ــه یــک مرکــز  ــه مثاب ــدوار اســت ب ــروژه تحــت کار راه آهــن، امی ــن پ ــا داشــن چندی ب

تجارتــی بــرای کاال هــای روســی و چینائــی و بــه پیامنــه کمــرت محصــوالت داخلــی، 

ــه  ــان ب ــرزی حیرت ــه م ــون از نقط ــتان اکن ــی ازبکس ــن مل ــد. راه آه ــدام منای ــرض ان ع

ــف  ــی مزاررشی ــا شــهر مهــم و مرکــز تجارت ــن کشــور را ب ــه و ای ــر رفت افغانســتان فرات

ــرات در  ــهر ه ــا ش ــن ت ــط آه ــن خ ــرتش ای ــرای گس ــا ب ــه ه ــد. برنام ــی منای ــل م وص

ــه را  ــیای میان ــه آس ــد ک ــود دارن ــت وج ــران اس ــا ای ــرز ب ــم م ــه ه ــتان ک ــرب افغانس غ

ــد. برعــالوه، اعــامر راه آهــن ازبکســتان –  ــارس وصــل مــی منای ــج ف ــادر خلی ــه بن ب

قرقزســتان - چیــن کــه ازبکســتان در آن وعــده کمــک هــای مالــی داده اســت نیــز بــرای 

ــی،  ــیای جنوب ــه آس ــی ب ــر دسرتس ــذاری ب ــرای تأثیرگ ــرتی را ب ــدرت بیش ــتان ق ازبکس

ایــران و آســیای میانــه فراهــم مینامیــد. همچنــان اینکاربــه ازبکســتان زمینــه را مســاعد 

میســازد تــا بــا دسرتســی بــه دهلیــز هــای اصلــی حمــل و نقــل بیــن املللــی، منجملــه 

ــرا را  ــه گ ــادرات و تعرف ــاد ص ــتان، اقتص ــوادر در پاکس ــران و گ ــار در ای ــادر چابه بن

تعقیــب منایــد.

دیــدگاه تاشــکند تنهــا در صورتــی بدســت میایــد کــه جنــگ در افغانســتان بــه صــورت 

مســاملت آمیــز خامتــه یابــد - کــه در رشایــط امــروزی، بــه معنــای توافــق صلــح آمیــز 

و پایــدار بیــن کابــل و طالبــان مــی باشــد. پالیســی ســازان ازبــک درک مــی کننــد کــه 

یــک افغانســتان صلــح آمیــز مــی توانــد منافــع مشــرتک آنهــا را در توســعه و ســاخت 

پــروژه هــای چندیــن کشــوری خطــوط انــرژی، راه آهــن، پــروژه هــای عمــده اتصالــی 

و ســایر زیربنــاء هــا تأمیــن کنــد.

Major international rail routes in Central Asia, 2019
Source: Martin Russell, “Connectivity in Central Asia, Reconnecting 
the Silk Road,” EPRS | European Parliamentary Research Service, April 
2019, accessed September 12, 2019.

تقویت همکاری های امنیتی

ــیم،  ــل تقس ــوی غیرقاب ــت منطق ــورد امنی ــوف در م ــور میرضیای ــس جمه ــه رئی نظری

کنفرانــس هــای امنیتــی منطقــوی ســمرقند در ســال 2017 و تاشــکند در ســال 2018 

را هدایــت کــرد؛ کنفرانــس اخیــر کامــالً متمرکــز بــر افغانســتان بــود. برخــالف تــالش 

ــده  ــس کنن ــکند منعک ــل تاش ــتان، تعام ــر افغانس ــوذ ب ــامل نف ــرای اع ــیه ب ــای روس ه

ارزیابــی بدبینانــه مســکو از رونــد صلــح افغانســتان و گریزناپذیــری از بدتریــن ســناریو 

ــور  ــدم حض ــل ع ــه دلی ــتان ب ــت، ازبکس ــت. در حقیق ــتان نیس ــت افغانس ــقوط دول س

نزدیــک در مباحثــات عمومــی در مــورد بدتریــن ســناریوها در منطقــه، حایــز اهمیــت 

اســت. در عــوض، زبــان دیپلامتیــک آن منحــراً بــر مزایــا و انگیــزه هــای احتاملــی 

»ســود ســهام صلــح« متمرکــز اســت. در مباحثــات خصوصــی، پالیســی ســازان ازبــک 

ــی بیشــرت  ــامن عمومــی امنیت ــه کــردن ســازمان پی ــرای نهادین از فشــار هــای روســیه ب

انتقــاد کــرده انــد، کــه بــه نظــر آنهــا بیشــرت یــک موقــف توســعه طلبانــه اســت تــا یــک 

روش موثــر بــرای مبــارزه بــا تروریســم. آنهــا هــراس دارنــد کــه روســیه نگــران خــارج 

شــدن آســیای میانــه از حیطــه نفــوذ آن بــوده و ممکــن در مــورد تهدیدهــای مربــوط بــه 

بــی ثباتــی افغانســتان مبالغــه مناینــد تــا نیــاز کشــورهای آســیای میانــه بــه اتــکاء بــه 

کمــک هــای امنیتــی روســیه را افزایــش دهنــد.

افــراط گرایــی مذهبــی و رادیکالیزاســیون هنــوز هــم بــرای ازبکســتان و آســیای میانــه 

ــد و رهــری ایــن کشــور نتوانســته از نتایــج احتاملــی جنــگ  چالــش هــای مهمــی ان

ــی،  ــبکه حقان ــد ش ــده مانن ــات کنن ــی ثب ــای ب ــد. نیروه ــی کن ــم پوش ــتان چش افغانس



4. ثبات و اتصال: اسرتاتیژی دوگانه ازبکستان در قبال افغانستان. 

القاعــده ، داعــش و جنبــش اســالمی ازبکســتان )IMU( هنــوز هــم امنیــت منطقــه را بــه خطــر مواجــه مــی ســازند. ازبکســتان بــرای ســال هــای متــامدی، و حتــی تعامــل عمیــق 

تــر بــا طالبــان، در قبــال گــروه هــای جهــادی یــک سیاســت فعــال را در پیــش گرفتــه اســت. دولــت ازبکســتان قبــالً ابــراز متایــل بــرای تعامــل و حتــی آشــتی احتاملــی بــا 

جنگجویــان IMU و داعــش در افغانســتان و ســوریه را اعــالم منــوده و آنهــا را تشــویق مــی کنــد تــا بــه کشــورهای اصلــی خــود بازگردنــد. همیــن نگــرش اســاس رویکــرد تاشــکند 

بــه رونــد صلــح افغانســتان را تشــکیل میدهــد: ازبکســتان مایــل اســت نــه تنهــا شــاهد ادغــام مجــدد جنگجویــان ســابق طالبــان در جوامــع شــان باشــد بلکــه میخواهــد باعــث 

نظامــی زدائــی گســرتده و کنــرتول اســلحه ســبک در افغانســتان شــود.

بایــد نتایــج ایــن سیاســت هــای جدیــد ، ادغــام گــرا و خــوش بینانــه بــه مشــاهده برســد. نکتــه قابــل توجــه اینســت کــه رویکــرد تاشــکند فراتــر از مترکــز بــر کنــرتول مرزهــا و 

مبــارزه بــا تروریســم اســت کــه ســایر کشــورهای آســیای میانــه را تحــت نظــارت امنیتــی روســیه تعریــف مــی کنــد. اتحادیــه اروپــا مــی توانــد ایــن اســرتاتیژی را بــه طــور گســرتده 

تــری در رسارس منطقــه تقویــت منایــد. طوریکــه قبــالً تذکــر یافــت، مشــخص نیســت کــه ازبکســتان تــا چــه حــد آمــاده پذیــرش بدتریــن ســناریوهای اســت کــه ممکــن پــس از 

عقــب نشــینی نظامــی ایــاالت متحــده و ناتــو یــا فرســایش احتاملــی حامیــت بیــن املللــی از دولــت افغانســتان، دریــن کشــور رخ دهــد. آنچــه واضــح اســت ایــن اســت کــه 

تاشــکند از حــدس و گــامن هــای عمومــی در مــورد بســیاری از نگرانــی هــای کــه ســایر کشــورها فعاالنــه در مــورد آن بحــث مــی کننــد، اجتنــاب منــوده اســت.

پیشنهادات

اتحادیــه اروپــا و ازبکســتان مــی تواننــد بــرای تقویــت ثبــات پایــدار در افغانســتان همــکاری موثرتــری داشــته باشــند. آنهــا مــی تواننــد بــر اســاس منافــع مشــرتک خــود  	

و تعامــل بــا رونــد صلــح افغانســتان نیازهــا و نگرانــی هــای دراز مــدت را بررســی مناینــد. بــا توجــه بــه نقــش تعییــن کننــده آن در حامیــت از افغانســتان و دیپلوماســی 

منطقــوی، اتحادیــه اروپــا بــرای تقویــت روابــط میــان مجامــع و ابتــکارات آســیای میانــه و آســیای جنوبــی از موقعیــت مناســبی برخــوردار اســت.

بــا اســتفاده از چندیــن تشــکیل دپلوماتیــک منطقــوی از قبــل موجــود، ایــاالت متحــده و اتحادیــه اروپــا بایــد کشــور هــا را بــرای ادغــام اقتصــادی و »همــکاری هــای  	

بیــن منطقــوی« در موضوعــات تأثیرگــذار بــر آســیای میانــه، منجملــه تغییــرات اقلیمــی و پیامدهــای کوویــد-19، بــرای انکشــاف و امنیــت منطقــوی تشــویق و ترغیــب 

مناینــد. ایــن تشــکیالت دپلوماتیــک بایــد از بحــث و گفتگــو فراتــر رفتــه و در نهایــت یــک مکانیــزم مشــرتک را بــرای تشــویق بــه اجــرای دقیــق اهــداف مشــرتک معرفــی 

منایــد. در یــک گام مثبــت، کشــورهای آســیای میانــه قبــالً از افغانســتان دعــوت کــرده انــد کــه در گفتگــو هــای سیاســی و امنیتــی در ســطح بلنــد اتحادیــه اروپــا و 

آســیای میانــه )HLPSD( نقــش خــود را از یــک مهــامن و ناظــر بــه یــک رشکــت کننــده متــام عیــار ارتقــا دهــد4. 

ــد.  	 ــت دارن ــا یکدیگــر رقاب ــه گــذاران ب ــه رسمای ــرای کســب عالق ــرژی ب ــی، خطــوط آهــن و ان ــر رس مســیرهای تجارت ــه ب در حــال حــارض ، کشــورهای آســیای میان

اســرتاتیژی اتحادیــه اروپــا در مــورد آســیای میانــه و افغانســتان بایــد بــر تحــوالت مثبــت اخیــر اســتوار بــوده و بــا فشــار بــر »اتصــال بیــن منطقــوی« فرصــت هــای جدیــد 

را انعــکاس دهــد. الزم اســت تــا افغانســتان در ایــن برنامــه ریــزی دراز مــدت گنجانیــده شــود و از ایــن ابتــکارات بهــره منــد شــود.

برنامــه تاشــکند بــرای تدویــر یــک کنفرانــس منطقــوی در مــورد اتصــال در ســال آینــده )بــه عنــوان پیگیــری کنفرانــس اتصــال EU - CA بخارســت در ســال 2019(  	

یــک فرصــت عالــی بــرای پیرشفــت مباحثــات در مــورد همــکاری هــا مــی باشــد. اتحادیــه اروپــا بایــد حصــول اطمینــان منایــد کــه مســائل اضافــی، ماننــد زیربنــاء 

هــای فیزیکــی، مدیریــت منســجم مــرز هــا و پــروژه هــای ســه جانبــه بــرای آمــوزش افغــان هــا در موسســات آموزشــی آســیای میانــه )بــا مترکــز ویــژه بــر زنــان( را در 

مطابقــت بــا اســرتاتیژی جدیــد اتحادیــه اروپــا در مــورد آســیای میانــه در اجنــدای کاری خــود خواهــد داد. 

دربارٔه نویسندگان

ــری  ــدت در جلوگی ــه ش ــتان  و ب ــح افغانس ــای صل ــم اندازه ــات و چش ــر منازع ــق و تحلیلگ ــز، محق ــو واتکین اندری

ــرای ســازمان ملــل، نهــاد هــای برشدوســتانه، دولــت  ــن در افغانســتان ب ــل اســت. وی پیــش از ای از منازعــات  دخی

ــوان یــک محقــق مســتقل کار کــرده اســت. ــه عن ــاالت متحــده و ب ای

داکــرت تیمــور شــاران اســتاد الحاقــی پالیســی عاممــه در دانشــگاه امریکایــی افغانســتان اســت و پیــش از ایــن تحلیلگــر 

ارشــد گــروه بحــران بیــن املللــی در افغانســتان بوده اســت. 

دربارٔه عکس روی جلد: 

رسبازان ازبکستان به سمت پل دوستی در خارج از شهر جنوبی ترمز ، 12 دسامر 2001.  

تصویر:ریوترز / شمیل زوماتوواس

چاپ ©۲۰۲۱ بنیاد فریدریش ایرت در افغانستان

www.afghanistan.fes.de :ویب سایت

ــتفادۀ  ــه اس ــر گون ــرت ه ــش ای ــاد فریدری ــی بنی ــازۀ کتب ــدون اج ب

ــاز  ــرت، مج ــش ای ــاد فریدری ــده بنی ــرش ش ــات منت ــی از نرشی تجارت

ــت.  نیس

نظریــات ارائــه شــده در ایــن نرشیــه، لزومــاً بازتــاب دهنــدۀ نظریــات 

بنیــاد فریدریــش ایــرت منــی باشــد. 

4- این تشکیالت منطقوی باالی سه ساحه کلیدی برای همکاری ها متمرکز بوده اند: امنیت، مبارزه با خشونت ها و همکاری های اقتصادی


