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خالصه پالیسی دست داشته روابط  دو جانبه ترکیه با افغانستان را در میان ابهام در مورد ماهیت خروج نیروهای نظامی امریکا و تأثیر آن بر امنیت ملی و 

منطقه ای، منعکس می مناید. خالصه پالیسی مذکور منافع و مسیرهای پالیسی انقره را در همسایگی رشقی آن نشان می دهد و به این موضوع می پردازد 

که چرا ترکیه، با وجود اینکه به عنوان یک میانجی طبیعی در روند صلح افغانستان مورد استقبال گسرتده قرار گرفته است، هنوز نتوانسته یک اسرتاتیژی 

روشنی را در این زمینه ارائه دهد. مزید برآن، با مترکز بر نگرانی های مشرتک در مورد آوارگی و مهاجرت، این خالصه پالیسی به بررسی امکان بالقوه 

همکاری های بیشرت بین افغانستان و اتحادیه اروپا می پردازد. 

ترکیه به عنوان متحد دیرینۀ افغانستان و هفتمین بزرگرتین کشور که نیروهایش در چوکات 

از چندین جهت   و  قابل مالحظه  به شکل  دارند،  فعالیت  این کشور  در  ناتو  مأموریت 

با  زبانی  و  فرهنگی  پیوندهای عمیق  دارای  ترکیه  داشته است1.  افغانستان مشارکت  در 

ترک  قومی،  لحاظ  از  آن  جمعیت  از  ای  مالحظه  قابل  فیصدی  زیرا  است،  افغانستان 

تبار استند. در جنگ جهانی اول ، تصمیم کابل در پشتیبانی از امپراتوری عثامنی بنیاد 

و اساس روابط دوستانه بین دو کشور را تشکیل داد که هنوز هم اول  مارچ  را به عنوان 

روز دوستی ترکیه و افغانستان جشن می گیرند. در دهه 1930، انقره با اعزام کارشناسان 

انکشافی و آموزش نظامیان افغان از اقدامات نوسازی افغانستان حامیت منود. کشور 

ترکیه با تهاجم شوروی به افغانستان در سال 1979، به شکل فعال آن مخالفت کرده و 

در طول جنگ های داخلی طی دهه 1990 از اتحاد شامل، به ویژه حزب جنبش ملی به 

رهربی عبدالرشید دوستم، از رهربان قومی ازبک در افغانستان، که پس از تسلط طالبان 

به ترکیه فرار کرد، حامیت منود. در نوامرب 2001 م، ترکیه اولین کشور مسلامن بود که 

به مبارزات نظامی تحت رهربی ایاالت متحده در افغانستان پیوست و در حال حارض 

قوماندانی تعلیمی، مشاورت و همکاری کابل، را بعهده دارد. برعکس کشورهای دیگر 

هنوز  تا   ، اما  دهد.  ادامه  افغانستان  در  نقش خویش  به  تا  است  آن  انقره خواهان  ناتو، 

نتوانسته سیاست واضحی فراتر از تأیید رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، طی سال 

2015 را مبنی بر اینکه "مشکالت افغانستان مشکالت ماست و موفقیت آنها موفقیت 

ماست" ، ارایه مناید 2.

تعامل پالیسی چند پهلوی ترکیه در افغانستان

استوار ساخته  روی چهار هدف  افغانستان  به  رابطه  در  را  انقره سیاست خارجی خود 

است: 1( حفظ ثبات سیاسی و وحدت ملی در کشور، 2( تقویت ساختارها و نهادهای 

سیاسی موجود، 3( حامیت از ثبات وضعیت امنیتی افغانستان 4( باز گرداندن صلح و 

رفاه با از بین بردن تروریزم و افراط گرایی3. ترکیه از طریق سازمان ملل و ناتو در سطح 

دو جانبه آن کمک های مالی قابل توجهی را به افغانستان فراهم می مناید. انقره از سال 

2001 ، حدود 1.1 میلیارد دالر را در بخش امنیت، صحت، آموزش و زیربناها رسمایه 

گذاری کرده است۴. تا ماه می 2019 ، کشور ترکیه نزدیک به 86 میلیون دالر به نیروهای 

1-  ونیا کورا، )2017( "ترکیه نقش توسعه ای را در افغانستان دارا می باشد"، انستیتوت مدل ایست ، 26 سپتمرب، 2017.

2 -   به ویب سایت وزارت امور خارجه ترکیه ، مراجعه کنید. 

3- "قرار است ترکیه به شکل کمک مبلغ 75 ملیون دالر را برای پروژه های افغانستان فراهم مناید"، روزنامه صباح، 25 نومرب، 2020 م    

4- " فکت شیت، صندوق وجهی اردوی ملی افغانستان، ماه می، 2019م.   

Turkey to Provide Afghanistan $75M in aid for Projects"   - 5 "، روزنامه صباح، 25 نومرب، Turkey pledges $150M to Afghanistan" :2020"، انادولو اجنسی، 5 اکتوبر، 2016.2019.  

Syrian Mercenaries Sustain Turkey’s Foreign Policy"   - 6"، دویچوله، 30 سپتمرب، 2020. 

ملی دفاعی و امنیتی افغانستان از طریق صندوق وجهی نظم و قانون افغانستان )لتفا(5  

مانند سایر کشور  ترکیه  انکشافی ملل متحد، کمک کرده است.  پروگرام  نظارت  تحت 

های کمک کننده، کمک های خود را تدریجاً کاهش می دهد. تعهد 75 میلیون دالری 

کشور ترکیه در کنفرانس 2020 جنیوا، طی دو سال آینده تنها نیمی از تعهد 150 میلیون 

دالری2020-2018 را تشکیل می دهد. مقامات کشور ترکیه پیش بینی می منایند که 

چنین سطح حامیت مالی می تواند حفظ شود و حتی در صورت توافق سیاسی امکان 

دارد، افزایش یابد. 

اولویت پالیسی کلیدی انقره  در افغانستان بعد از سال 2021م ثبات در این کشور تشکیل 

می دهد که به نگرانی های خاصی در مورد گسرتده شدن فعالیت های گروه های افراطی 

"دولت  به  موسوم  داعش  کروه  طرف  از  گذشته  دهه  نیمه  در  کشور  این  دارد.  بستگی 

اسالمی"، حمالت تروریستی قابل مالحظه ای را متحمل گردیده که با تهدید افراط گرایی 

و هجوم میلیون ها پناهنده و کارگر مهاجر از سوریه و رسارس جهان، و یک دوره مرزهای 

نسبتاً باز درگیر نربد با بیش از یک کشور، مواجه گردید. روابط عميق تعاملی و تجارتی 

تركيه و دولت های آسيای مركزی با محدود كردن نگرانی های مربوط به تروریزم منطقه 

ای باالی اقدام آزاد و رسمايه گذاری متكی می باشد که سهم آن در ماموریت ناتو در 

افغانستان می تواند منحیث پالیسی بیمه غیرمستقیم در آن رسمایه گذاری می تواند دیده 

شود و با نگرانی های تروریزم جهانی که باعث انگیزه سایر اعضای ناتو برای ماندن در 

این کشور می شود، بی شباهت منی باشد.  

به قول بعضی از پالیسی سازان ارشد ترکیه و بدون در نظرداشت موضع گیری ناتو در 

از سال  انقره تعهدات مالی خود را بعد  تا  آینده اش، امکان آن وجود دارد  قبال تعامل 

2020م نیز ادامه داده دهد. همچنان ، پرسش هایی در این مسأله وجود دارد که آیا ادامه 

حضور نظامی ترکیه بدون رشکای ناتو عملی خواهد بود و یا خیر؟ اگرچه، ترکیه منافع 

اصلی خود را در زمینه سیاسی افغانستان دارد و تجارب اخیر انقره در مداخالت یکجانبه 

و همکاری با نیروهای محلی در لیبی و سوریه به نوبه خود می تواند بر روند کمک های 

امنیتی آینده اش در افغانستان تأثیر گذار باشد6. 
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از رهربان  تأکید منود. بسیاری  افغانستان  پاکستان و  بهبود روابط  انقره در  نقش حیاتی 

سیاسی افغانستان، پاکستان را میزبان و حامی دیرینۀ طالبان وکلید حل و فصل معضالت 

و صلح پایدار می دانند و امیدوارند تا کشور ترکیه در این زمینه بتواند از فشار بر اسالم 

با رهربان جوامع  را  رابطه خود  انقره در دهه گذشته  استفاده مناید. در عین زمان،  آباد 

قومی از شامل افغانستان ، به ویژه عبدالرشید دوستم، که به طور منظم در ترکیه اقامت 

داشت )ابتدا در 08/09/2009 و سپس 2015-2017( مستحکم ساخت. با این وجود، 

ارتباطات ترکیه به طور سنتی فراتر از همبستگی قومی توسعه می یابد. سیاستمداران برجسته 

دیگری چون حکمتیار به عنوان یکی از چهره های مخالف، طی سالهای گذشته از کشور 

ترکیه  بازدید کرده است.

تاکنون ، ترکیه هنوز به انتظارات برخی از رهربان افغانستان دست نیافته است، اما امیدوار 

است تا در این قسمت نقش فعالرتی داشته باشد. در واقع انقره، برخالف اتحادیه اروپا، 

چندین کشور اروپایی و چندین همسایه افغانستان، نه مناینده خاصی را بخاطر رشکت 

در روند صلح منصوب کرده و نه ارتباط آن با شخصیت های سیاسی افغان به اقدامات 

دوحه  در  که  املللی  بین  حامیت  عمومی  شبکه  یا  افغانستان  دولت  با  تری  مشخص 

انقره، فضای  ای  منطقه  به چالش های مربم  توجه  با  است.  تعبیر شده  آمده،   گِرد هم 

اقتصادی متزلزل و تالطم های سیاسی داخلی، این مسأله شاید تا اندازه ای به دلیل فقدان 

گسرتدگی توافق مربوطه باشد. اما، حتی در مواقع مساعدتر، در سیاست خارجی ترکیه 

هرگز افغانستان منحیث اولویت اصلی مورد حامیت قرار نگرفته و در این زمینه اهداف 

بلند پروازانه ای تحقق نیافته است.

روند قلب آسیا در استانبول: آیا نیازی به میکانیزم جدید منطقه ای وجود دارد؟

بین  های  قدرت  توسط  ای  منطقه  ابتکاری  طرح  چندین  درگیری،  اخیر  های  دهه  طی 

املللی، از جمله 6 + 2 )همسایگان افغانستان به عالوه ایاالت متحده و روسیه( و گروه 

هامهنگی چهار جانبه )افغانستان ، پاکستان ، چین و ایاالت متحده( به مشاهده رسیده 

است. در دو سال گذشته پس از آغاز گفتگوهای ایاالت متحده با طالبان، بخاطر فرایند 

صلح جاری، چندین گرد هامیی و گفتگو رویایی صورت گرفته است. در حالی که زمینه 

های اظهارات بین املللی و حامیت از صلح افغانستان ایجاد شده است، اما هیچ کدام 

از این ابتکارات اقدام محسوسی را رویدست نگرفته است. میکانیزم یکپارچه منطقه ای 

با  روابط  به  توجه  با  بالخصوص،  ندارد،  هنوز وجود  افغانستان  از صلح  برای حامیت 

بازیگران مهم منطقه ای نه تنها با ترکیه، بلکه با ایران ، هند ، روسیه - وضعیت ایاالت 

متحده را نگران کننده ساخته است10. 

فرایند قلب آسیا استانبول، که طی سال 2011 آغاز شده ، از جمله گسرتده ترین ابتکار 

عمل تاکنون می باشد که بر عالوه 15 کشور حامی و سازمان های بین املللی ، از جمله 

برای گسرتش  برنامه  این  است.  آورده  هم  گرد  را  ای  منطقه  اروپا،  17 کشور  اتحادیه 

امنیت منطقه ای، همکاری اقتصادی و سیاسی با محوریت افغانستان، از طریق گفتگو و 

اقدامات اعتامد سازی11، توسط کابل و انقره ایجاد شده است. با وجود تعهدات احیا و 

به روزرسانی بسرت قلب آسیا برای تقویت هامهنگی منطقه ای و ایجاد اعتامد به نفس ، 

منتقدان خاطرنشان می کنند که روند قلب آسیا ، یک دهه از آغاز به کار مجمع ، "اعالمیه 

به  تواند  می  ترکیه  و  اروپا  اتحادیه  ابتکار مشرتک  یک  آیا  نشد".  اما هرگز عملی  بوده، 

احیای برنامه یا ایجاد میکانیزم جدید منطقه ای برای گفتگوهای افغانستان کمک کند؟

7 -   "در حمله بر موتر سفارت در شهر کابل، رسبازترکی کشته شد"، اسوشیتد پرس، 26 فربوری، 2015.

8 -   " حکمتیارتبرصه مکرون را در مخالفت با ترکیه، تقبیح می کرد"، انادولی اجنسی، 11 سپتمرب، 2020.

9 -   ایاز گل، )2019(، " ترکیه در نظر دارد تا کنفرانس سه جانبه در مورد صلح افغانستان را میزبانی کند". 

10-   دیگو کوپلو، )2021( "روابط ایاالت متحده – ترکیه با اداره بایدن، متوازن و حساس می باشد."، املونیتور، 20 جنوری، 2021. 

موضع گیری ترکیه در روند کنونی صلح: یک کارگزار ایده آل فقط به نام؟ 

به نظر می رسد پالیسی سازان کشور ترکیه نسبت به روند صلح که توسط ایاالت متحده 

نظر می رسد که  به  اما چنین  استند،  بین  به شکل محتاطانه آن خوش  آغاز شده است 

بعضی از تردیدها نیز در این زمینه وجود دارد. برخی مقامات نگرانی های جدی را در 

این پرسش  اند و  انجام هرگونه مصالحه اساسی اظهار داشته  مورد متایل طالبان برای 

برای تحت  کافی  فشار  از  افغانستان  و دولت  املللی  بین  آیا جامعه  که  دارد  نیز وجود 

فشار قرار دادن طالبان برای پیروی از روند صلح برخوردار استند و یا خیر. کشور ترکیه 

مستقیامً با طالبان در ارتباط بوده است ، اما اقدام اصلی آن در روند صلح ، صدور بیانیه 

ها و نشانه های توامنندسازی دولت افغانستان را نشان می دهد. این که آیا این موضوع 

بخاطر بسیاری از مسائل اقتصادی و سیاسی مورد توجه انقره باشد و یا به لحاظ اهمیت 

سایر میانجی ها مانند قطر متحد ترکیه ، به مقایسه آنچه که در پروسه آستانه در سوریه 

برگزار می شود، به نظر منی رسد که ترکیه در روند صلح افغانستان به دنبال نقشی باشد. 

با این حال، قابل ذکر است که باوجود تیرگی روابط دو جانبه بین ترکیه و ایاالت متحده، 

زملی خلیل زاد فرستاده ویژۀ ایاالت متحده برای صلح افغانستان در اواخر سال 2020م، 

چندین بار از انقره بازدید بعمل آورد و در این زمینه هامهنگی های مداوم صورت گرفت.

روابط مطلوب کشور ترکیه با اسالم آباد، دوحه و کابل و روابط پایدار با مسکو، با وجود 

عضویت در ناتو، این همه موقعیت مناسب و تأثیرگذاری الزم را در اختیار ترکیه قرار 

می دهد. و برعکس همسایگان مستقیم افغانستان، روابط دو جانبه با دولت افغانستان 

تحت الشعاع اختالفات ارضی یا سایر اختالفات منی باشد. در حقیقت امر، ترکیه ادعا 

می کند که یکی از معدود کشورهایی است که مرصوف کار در افغانستان بوده و هیچ 

آجندای پنهانی یا "بازی بزرگی" در این قسمت ندارد. یکی از دالیلی که باوجود حضور 

رسبازان ترکی در خاک افغانستان طی نزدیک به دو دهه که نزد بسیاری ها طنین انداز 

به  تواند  ترکیه می  باشد.  ترکیه در سازمان همکاری اسالمی می  فعال  است، عضویت 

عنوان عضوی از سازمان همکاری اسالمی و ناتو، منحیث یک پل اعتامد، بالخصوص 

بین همسایگان افغانستان و رشکای بین املللی، عمل کند. افغانها به دلیل زمینه اشرتاک 

فرهنگی دو کشور با جمعیت اکرثیت مسلامن و اصطالحات مشرتک به زبانهای ترکی 

مثبت  استقبال  آموزشی  های  بخش  در  و  ترکیه  مردمی  نیروهای  از  مشرتکاً  محلی،  و 

بار،  ناتو، در 19 سال گذشته فقط یک  اند. برعکس بسیاری از کشورهای عضو  کرده 

ماه  در  است7.  شده  کشته  افغانستان  در  طالبان  هدفمند  حمله  یک  در  ترکی  مقام  یک 

فربوری، 2020 ، گلبدین حکمتیار رهرب حزب اسالمی به صورت آشکار آن از این نظر 

حامیت کرد که ترکیه باید به جای آملان متحد و هم پیامن ناتو، میزبان مذاکرات صلح 

بین االفغانی باشد و به صورت علنی آن در اختالف با اردوغان با امانوئل مکرون رئیس 

جمهور فرانسه بر رس لیبی در کنار اردوغان قرار گرفت8. 

ترکیه در گذشته نیز در تِنش ها میان افغانستان و همسایگانش، از جمله اختالفات مرزی 

بین ایران و افغانستان، در دهه 1960 نقش میانجی را بازی کرده است. در جریان دو دهه 

گذشته ترکیه به رسمایه گذاری در روابط دیپلامتیک خویش با پاکستان ، دولت افغانستان 

و حتی )بطور مخفیانه( با طالبان ادامه داده است. انقره با موفقیت میزبان چندین نشست 

بوده  ها  خشونت  کاهش  برای  جانبه  سه  تالش  یک  در  کابل  و  آباد  اسالم  بین  ساالنه 

اوایل سال 2010 م به صورت  با رهربی طالبان برقرار کرده که در  ارتباط مستقیمی  و 

خالصه در مورد افتتاح دفرت در انقره، در دوحه9 صحبت گردید  و عبدالله عبدالله، رئیس 

شورای عالی مصالحه ملی در آخرین سفر خود به انقره در ماه نوامرب سال 2020م ، بر 
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4- نقش و اهمیت ترکیه در روند صلح افغانستان

افغان افزایش یافته و میزان پذیرش آنها کاهش یافته است. بروکسل به طرز آشکاری با 

کشورهای ترانزیت ارتباط برقرار کرده است تا پناهندگان و مهاجران چندین کشور را در 

ترکیه نگه دارد. این کشور به لنگرگاهی تبدیل شده است که توانایی کاهش روابط اتحادیه 

اروپا و ترکیه را دارد و این مسأله بر افغانهای مقیم در ترکیه نیز تأثیر گذاشته است. به نظر 

می رسد با توجه به اعالمیه مشرتکی که در مورد همکاری های مهاجرتی بین بروکسل و 

کابل که اخیراً توافق شده، این موضع گیری ادامه خواهد داشت13.  

با نگاهی به گذشته در این پالیسی ها ، در ماه مارچ، 2016 اتحادیه اروپا و ترکیه توافق 

میرسند،  یونان  به سواحل  قانونی  غیر  به شکل  که  را  پناه جویان  ترکیه  کشور  تا  کردند 

مجدداً بپذیرد. در عوض ، کشورهای عضو اتحادیه اروپا متعهد به پذیرش یک شهروند 

سوریه برای هر سوری بازگشت به ترکیه شدند ، وعده سپردند که روند آزادی ویزه برای 

شهروندان ترکیه را ترسیع کرده و کمک های مالی برای پذیرش پناهندگان در ترکیه را به 6 

میلیارد یورو افزایش دهند1۴. افغان هایی که در مرحله اول برای ثبت نام منحیث پناهنده 

 ، اشتغال  ایجاد  بعدی  پروژه های  توسط  با چالش های شدیدی روبرو هستند، عمدتا 

آموزش های حرفه ای و اسکان مجدد15 کنار گذاشته شده اند )1۴(. هزاران نفر بدون 

11 -   جهت معلومات بیشرت، به این Heart of Asia Website ویب سایت مراجعه کنید . 
12 -    به این لینک Speech of H.E. Ambassador Oğuzhan Ertuğrul delivered at the 29 October Republic Day Reception,  مراجعه کنید. سفارت ترکیه در کابل، 30 سپتمرب، 2019م.  

EU: Renewed deportation agreement with Afghanistan close to approval"   - 13"، ستیت واچ، 1۴ جنوری، 2021.  
 .)/https://helprefugees.org/news/eu-turkey-deal-explained( 2018 ،1۴    "تعامل اتحادیه اروپا- ترکیه: توضیح شده" کمک به پناهندگان، 5 اپریل

15-   ایزا لگتاس و جیسیکا تی، )You Cannot Exist in This Place: Lack of Registration Denies Afghan Refugees Protection in Turkey" ،)2018"، سازمان پناهندگان بین املللی 13 دسمرب، 2018م

افغان های در حال ورود به اروپا

Eurostat Database :منبع 

ورود افغان ها به اروپا در ماه اپریل به دلیل محدودیت های 
ویروس کووید – 19 کاهش چشمگیر داشته است، اما  این 
روند آهسته آهسته از رس گرفته می شود. شواهد نشان می 
دهد که برگرداندن پناهجویان توسط نیروهای بحری یونان 
می تواند در امرکاهش تعداد افراد که می خواهند وارد اروپا 

گردند، نتیجه بخش باشد. 

آیا فضایی برای همکاری اتحادیه اروپا و ترکیه وجود دارد؟

هنگامی که توسعه اقتصادی و پایداری سیاسی در افغانستان پس از سال 2021 ، مد 

نظر باشد، ترکیه و اتحادیه اروپا در موارد ذیل همکاری خواهند داشت: مبارزه با تروریزم 

و جرایم فرا منطقوی ، صحت ، مهاجرت و به ویژه آموزش. کمک های انقره در سکتور 

های صحی و رسمایه گذاری در بخش خصوصی قابل مالحظه می باشد. مساعی کشور 

ترکیه در زمینه آموزش در رسارس افغانستان موضوع دیگری را تشکیل می دهد. دولت 

ترکیه و سازمان های غیرانتفاعی وابسته مکاتب، 17 سایت را مدیریت می کنند ، بیش از 

30-۴0 مکاتب که بیش از 5000 دانش آموز را آموزش می دهند و قصد دارند مساعی فعلی 

شان را در آینده گسرتش دهند. این تالشها در قسمت آموزش زنان نیز ادامه می یابد: جهت 

افتتاح پوهنتون زنان افغان-ترک، انقره در حال گفتگو با دولت افغانستان است12. 

چالش مشرتکی که پالیسی اتحادیه اروپا و ترکیه در افغانستان را شکل می دهد، مهاجرت 

است. امروز، افغان ها دومین گروپ بزرگ از مهاجران ساکن در ترکیه و بیشرتین تعداد 

تازه وارد به جزایر یونان در سال های 2019 و 2020 را تشکیل می دهد. طی سال های 

گذشته و بالخصوص، از سال 2015 ، عدم متایل اتحادیه اروپا نسبت به پناهجویان 

به تعداد ۶,۰۰۰ هزار تن افغان
از ماه جنوری الی اگست ۲۰۲۰ م

از ترکیه به افغانستان دیپورت (اخراج) گردیدند.

حدود ۲۳,۷۸۰ تن افغان
در سال ۲۰۱۹ م اخراج گردیدند

۱۱۶,۴۰۳ تن از پناهجویان
و به تعداد ۱,۱۹۲ تن

از مهاجرین افغان
در ترکیه زندگی می کنند.

به تعداد ۲۹,۴۸۵ تن از مهاجرین غیر قانونی

از ماه جنوری الی اگست  ۲۰۲۰ م

توسط مقامات ترکیه دستگیر گردیدند.

مهاجرین افغان در ترکیه

UNHCR :منبع



5- نقش و اهمیت ترکیه در روند صلح افغانستان

ترکیه و اتحادیه اروپا باید به تعهد خود در ایجاد نهادها ، بالخصوص در بخش صحت  و تعلیم و تربیه ادامه دهند و در صورت امکان، برای کاهش آواره گی با هامهنگی نزدیکرت 	�

با ایران و پاکستان از رشد اقتصادی پایدار، حامیت منایند. 

اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن، من جمله ترکیه با توجه به منافع مشرتک در افغانستان، برای هامهنگی مساعی نظامی و غیرنظامی خود ، باید از کانال های موجود خارج از ناتو 	�

استفاده منایند. قبل از ادامه اقدامات مربوطه، برای البی کردن ایاالت متحده و بخاطر ایجاد زمینه های انعطاف پذیری نظامی و سیاسی سختگیرانه تر از افغانستان ، با هامهنگی 

دقیق تر، می تواند نیروی فزاینده ای را ایجاد شود.

اتحادیه اروپا و ترکیه باید روند قلب آسیا استانبول را از وضعیت فعلی اش، عمدتا از شکل منادین آن به یک میکانیزم موثر عمل محور مبدل ساخته یا بسرت جدید منطقه ای را 	�

که شامل مراجع ذینفع منطقه ای در روند صلح افغانستان باشند، ایجاد منایند. در حالت مطلوب و آیده آل آن ، این مسأله می تواند در هامهنگی با دولت جدید ایاالت متحده 

انجام شود. اما بدون تسلط ایاالت متحده در این گرد هامیی - برای بازیگران منطقه ای که شاید با واشنگنت روابط خصامنه داشته باشند، فضای کافی فراهم می شود. از آنجایی 

که در این تازه گی ها وخیم شدن روابط ترکیه و هند می تواند مانع چنین مساعی شود، میانجیگری اتحادیه اروپا در این عرصه می تواند مفید باشد. 

ترکیه باید با اتحادیه اروپا همکاری مناید تا پالیسی همه جانبه مهاجرت را برای افغانها ایجاد مناید که پالیسی مورد نظر به شکل الزم آن نیازهای برشدوستانه را برطرف کرده و 	�

خطرات واقعی را در مناطقی که مرگبارترین منطقه در جهان باقی مانده است، مورد تأیید قرار دهد. با در نظرداشت تجارب و موفقیت های مشرتک از سال 2015م، این پالیسی 

ها می تواند در برگیرنده اسکان تعداد بیشرتی از پناهجویان افغان به اروپا ، تعلیق بازگشت غیر داوطلبانه، ایجاد مشوق های اقتصادی و حامیت از حقوق جهانی آنها، نه تنها برای 

جوامع میزبان در ترکیه ، بلکه برای ایران و پاکستان ، بخاطر حامیت از بهبود امنیت قانونی افغانستان باشد.  

پیشنهادات:

سند و مدارک و بالتکلیفی در معرض خطر دامئی دستگیری، بازداشت و اخراج قرار 

دارند. سوال این است که آیا اتحادیه اروپا و ترکیه گسرتش توافق نامه های 2016 درمورد 

پناهجویان افغان را مورد بررسی قرار می دهند، آنها به بن بست داخل اتحادیه اروپا در 

مورد پالیسی مشرتک پناهندگی اشاره کردند. آیا مسأله مذکور این خطر را دارد که پالیسی 

ها تشویق به استقرار دامئی افغان ها در ترکیه  درکنار چالش های اقتصادی ترکیه، می 

تواند باعث عکس العمل ملی گرایان شود. پیش بینی می شود که عدم ثبات ، امنیت یا 

توسعه یا انکشاف در افغانستان، افغانها را مجبور به ترک خانه و کشور آنها مناید، هم 

اتحادیه اروپا و هم کشور ترکیه باید هامهنگی خود را در مورد مهاجرت مجدداً بررسی 

منایند تا زمینه جدیدی را در افغانستان که محل درگیری مرگبار جهان است ، در نظر 

داشته باشند. 

در باره نویسندگان

داکــرت تیمــور شــاران، پروفیــرس پالیســی عامــه در پوهنتــون امریکایــی افغانســتان اســت و قبــال تحلیلگــر ارشــد گــروه 

بیــن املللــی بحــران بــرای افغانســتان بود.

انــدرو واتکینــس محقــق و تحلیلگــر مســایل مربــوط بــه جنــگ و چشــم اندازهــای صلــح افغانســتان اســت؛ و در 

ــع  ــد، جوام ــل متح ــازمان مل ــا س ــتان ب ــال در افغانس ــد. او قب ــی باش ــل م ــق دخی ــۀ عمی ــه گون ــه ب ــری منازع جلوگی

ــوان محقــق آزاد کار کــرده اســت. ــه عن ــاالت متحــده و ب بــری، دولــت ای

درباره عکس روی جلد

ارشف غنــی رئیــس جمهــور افغانســتان و طیــب اردوغــان رئیــس جمهــور ترکیــه تبادلــه اســناد امضــا شــده قبــل از 

کنفرانــس خــربی مشــرتک در کابــل 18 اکتــرب 2014. رویــرتز / احمــد مســعود

با وجود منافع مشرتک در افغانستان ، به نظر می رسد که در مورد مهاجرت یا در مساعی 

فرایند صلح و انکشاف آینده افغانستان بین اتحادیه اروپا و ترکیه هامهنگی چمشگیری 

از  توان  آن منی  به شکل جدی  را  اقدام مشرتک  نبود  که چنین  در حالی  ندارد.  وجود 

ایاالت  اما خروج احتاملی  قابل بحث در آجندای دوجانبه درک کرد،  چندین موضوع 

متحده  که باعث خروج ناتو می شود و ظرفیت اروپا و ترکیه را در افغانستان محدود 

می کند، باید هر دو را تشویق مناید تا در جستجوی برنامه های بدیل و مکانیزم های 

هامهنگی باشند.

چاپ ©2021 بنیاد فریدریش ایربت در افغانستان

www.afghanistan.fes.de :ویب سایت

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

ــاز  ــربت، مج ــش ای ــاد فریدری ــده بنی ــر ش ــات منت ــی از نری تجارت

ــت.  نیس

نظریــات ارائــه شــده در ایــن نریــه، لزومــاً بازتــاب دهنــدۀ نظریــات 

بنیــاد فریدریــش ایــربت منــی باشــد. 


