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2- د افغانستان د سولې په پروسه کې د ترکیې رول  او اهمیت

د دغې پالیسۍ نچوړ) لنډیز(،  د امریکايي پوځي ځواکونو د وتلو  ماهیت او پر ميل او سیمه ییز  امنیت د هغه د اغېزو ابهام په ترڅ کې، د ترکیې او 

افغانستان دوه اړخیزې اړیکې څرګندوي. د یادې پالېسی لنډیز، په خپل ختیځ ګاونډ کې د انقرې ګټې او د پالیسی مسیرونه په ډاګه کوي  او د دغې 

موضوع ارزونه کوي، چې ترکیې رسه  د دې چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ېې د یوه باوري او طبیعي منځګړي په توګه هرکلی کېږي، ال  هم نه 

دی توانېدلی چې په دې برخه کې یوه روښانه او مشخصه سرتاتیژي وړاندې کړي.  پر دې رسبېره؛   د کډوايل په اړه پر ګډو اندېښنو د مترکز ترڅنګ، د 

پالیسی دا لنډه څېړنه د افغانستان او اروپايي ټولنې ترمنځ د ال زیاتو همکاریو د  بالقوه امکاناتو او ظرفیتونو څېړنه کوي. 

ترکیې د افغانستان د تاریخي متحد او د اووم سرت هېواد په توګه چې ځواکونه ېې د ناټو 

د ماموریت په چوکاټ کې په دې هېواد کې فعالیت لري په ډېره پراخه او څو اړخیزه بڼه 

افغانستان کی مشارکت لرلی دی1. ترکیه له افغانستان رسه ژورې فرهنګي او ژبنې اړیکې 

په  له قومي لحاظه ترک توکم دي.  پام وړ سلنه وګړي   د  افغانستان  د  لرِي؛ ځکه چې 

امپراتوري څخه د کابل د مالتړ پرېکړې، د دواړو  لومړۍ نړیواله جګړه کې له عثامين 

ترکیې  د  نېټه،  د مارچ 1  بنسټ کېښود چې ال هم  اړیکو  او  د دوستۍ  ترمنځ  هېوادونو 

- افغانستان د دوستۍ ورځ په نامه ملانځل کېږي.  په 1۹۳۰ لسیزه کې، انقرې د افغان 

پوځیانو په روزلو او د پرمختیايي کارپوهانو په لېږلو رسه، د افغانستان د عرصي کېدو له 

اقداماتو څخه مالتړ وکړ. ترکیې، په 1۹۷۹ ز. کال کې پر افغانستان د شوروي له یرغل 

رسه په ښکاره مخالفت وکړ او د کورنیو جګړو د اوږدو په ترڅ کې ېې، د شامل  اتحاد،  

دوستم  عبدالرشید  اسالمی مرش  توګه حزب جنبش  په ځانګړې  قومي مرشانو  ازبک  د 

څخه، چې پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته ترکیې ته وتښتېد، مالتړ وکړ. ترکیه 

لومړنی مسلامن هېواد و، چې د ۲۰۰1ز. په نومرب کې، په افغانستان کې د متحده ایاالتو 

تر مرشي الندې پوځي عملیاتو رسه یوځای شو او اوسمهال  د کابل د ښوونېز، مشاورت 

او همکاری مسؤلیت)بولندويي(  پرغاړه لري. انقره؛ د ناټو د نورو هېوادونو پرخالف، دې 

ته لېوالتیا لري، چې په افغانستان کې خپل رول ته دوام ورکړي.

په همدې حال، تراوسه پر دې نه دی توانېديل چې د ولسمرش اردوغان د ۲۰1۵ ز. کال د 

دې وینا »چې د افغانستان ستونزې زموږ ستونزې دي او  د افغانستان بریا زموږ بریا ده«، 

یو روښانه پالیيس وړاندې کړي2.

په افغانستان کې د ترکیې د څو اړخیز سیاست تعامل

افغانستان په تړاو د انقرې بهرين سیاست د څلورو موخو پر محور راڅرخېږي: 1( د دغه 

هېواد د ثبات او وحدت ساتنه؛ 2( د موجودو سیايس جوړښتونو او بنسټونو پیاوړتیا؛  3( 

د افغانستان د امنیتي چاپېریال د ثبات مالتړ؛ او 4( د تروریزم او توندالریتوب په له منځه 

وړلو رسه، د سولې او هوساینې ټینګښت3. ترکیه د ملګرو ملتونو سازمان او د ناټو له الرې 

په دوه اړخیزه کچه، افغانستان رسه د پام وړ مرسته کوي. انقرې له ۲۰۰1ز. کال راهیسې 

په دغه هېواد کې د امنیت، روغتیا، پوهنې او زېربناوو په برخو کې شاخوا  1,1 میلیارد 

امریکايي ډالرو پانګونه کړې ده4. ترکیې د ۲۰1۹ ز. کال تر مي پورې د ملګرو ملتونو 

1- ونیا کورا)۲۰1۷(»ترکیه په افغانستان کی پراختیایی نقش لري «د مډل ایست انسټېټوټ ۲۰1۷ د سپتمرب ۲۶ مه.

۲ - وینای کاورا )۲۰1۷(، »ترکیه په افغانستان کې خپله ونډه پراخوي«، د منځني ختیځ انستیتوت، سپتمرب ۲۶ ، ۲۰1۷ز. 

3- وګورئ، د ترکیې جمهوریت، د بهرنیو چارو وزارت وېبپاڼه.  

4- »ترکیې د پروژو لپاره افغانستان رسه د ۷۵ میلیون ډالرو مرسته کوي«، د صباح ورځپاڼه، د نومرب ۲۵، ۲۰۲۰.  

۵ - د افغانستان د ميل دفاعي ځواکونو وجهي صندوق، مي ۲۰۱۹.  

6 - »ترکیه د پروژو لپاره افغانستان رسه د ۷۵ میلیون ډالرو مرسته کوي«، د صباح ورځپاڼه، د نومرب ۲۵، ۲۰۲۰.  

پرمختیايي پروګرام - یو. ان. ډي. پي تر څارنې الندې د نظم او قانون د وجهې صندوق 

له الرې د افغانستان له ميل او امنیتي دفاعي ځواکونو رسه د شاوخوا  ۸۶ میلیونو ډالرو 

مرسته کړې ده5. ترکېه د نورو مرسته کوونکو هېوادونو په شان په تدریجي توګه خپلې 

مرستې راټيټوي همدارنګه د ۲۰۲۰ ز. کال  په جینوا کنفرانس کې د دوو راتلونکو کالونو 

اّلره د ترکېې  ۷۵ میلیون ډالرو د مرستې ژمنه د ۲۰1۸ – ۲۰۲۰  )تريو دوو کالونو پر تله( 

د1۵۰ ملیون ډالرو د ژمنې یوازی نیاميي برخه جوړوي6. د ترکیې چارواکي وړاندوینه 

کوي، چې د مايل مرستو دغه کچه کېدای يش وساتل يش او د سیايس هوکړې د ترالسه 

کېدو په صورت کې کېدای ، ان زیاتوايل ومومي. 

له ۲۰۲1 ز. کال څخه وروسته افغانستان کې، د ترکیې د پالیسی اسايس لومړیتوب د 

دې هېواد د ثبات ساتنه جوړوي، چې هغه د توندالرو ډلو د فعالیتونو غځېدنی په اړه 

له ځانګړو اندېښنو رسه نغښتې ده. دې هېواد د تېرې لسیزې په نیاميي کې په »اسالمي 

د  چې  دي؛  زغميل  بریدونه  تروریستي  ډیر  خوا  له  ډلی  داعش  شوې  نومول  دولت« 

توندالریتوب له ګواښ او له سوریې او ګردې نړۍ څخه  د میلیونونو  پناه وړونکو او 

کارګرو له  کډوالیز یرغل او یوه دوره هم د پرانېستو پولو  له څو نښتو رسه مخامخ شو. 

د  ترکیې او مرکزي اسیا هېوادونو ترمنځ ژورې تعاميل او سوداګریزی اړیکې،  سیمه ییز 

تروریزم پورې د اړوندو اندېښنو په محدودولو رسه،  په ازاده توګه په پانګونه باندی والړې 

دي؛ په دې توګه په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې د دغه هېواد ونډه، 

نړیوالې  د  اندېښنې  د هغوی  او  کېږي.  بیمه ګڼل  نامستقیمه  یوه  تړاو  په  پانګونو  دغو  د 

ترهګرۍ له اندېښنو رسه چې په دی هیواد کې د ناتو د نورو غړو پاتې کېدو لپاره د انګیزی 

المل ګرځي ورته والی او شباهت لري.

د ترکیې د یو شمېر  مخکښه پالیسۍ جوړوونکو په وینا،  انقره ښايي بی لدې چې خپلې 

راتلونکي  تعامل په وړاندی د ناټو  دریځ په پام کې ونیيس،  تر ۲۰۲۰ ز. کال وروسته 

هم ) افغانستان په تړاو( خپلو مايل ژمنو ته دوام ورکړي. د ناتو شاتګ ته په پام رسه، ترکیه 

کېدای يش په دې هېواد د خپل پوځي حضور د غځېدا مسله وڅېړي. خو دلته دغه پوښتنه 

مطرحه ده، چې د ناټو له رشیکانو پرته د دغه هېواد پوځي دوام په افغانستان کې عميل 

ده؟ په هر حال ترکیه، د افغانستان په سیايس رشایطو کې خپلې اصيل ګټې لري او په دې 
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مستقیمې اړیکې ټینګې کړې، چې په ۲۰1۰ز. کال کې په لنډ ډول په انقره کې په دوحه 

د مصالحې  افغانستان  د  اړه خربې وشوي1۰.  په  پرانېستل کېدو  د  د دفرت  د طالبانو  کې 

ته د خپل سفر  انقرې  په نومرب کې  د عايل شورا رییس عبدالله عبدالله، د ۲۰۲۰ کال 

پرمهال، د افغانستان او پاکستان د اړیکو په پراختیا او ښه وايل کې د انقرې پر حیايت رول  

ټینګار وکړ. د افغانستان زیاتره سیايس مرشان، د طالبانو تاریخي کوربه او مالتړ هېواد 

پاکستان، د د ستونځو د حل او فصل او د تلپايت سولې د ټینګښت کيل ګڼي او هیله لري، 

چې ترکیه دې په دې برخه کې پر اسالم اباد د فشار له اهرم څخه ګټه واخيل. په همدې 

حال کې، ترکیی په تېره لسیزه کې د افغانستان په شامل کې د قومي ټولنې له مرشانو رسه 

په ځانګړې توګه عبدالرشید دوستم رسه، چې په منظم ډول په ترکیه کې اوسېده )لومړی 

پر ۲۰۰۹ او بیا له ۲۰1۵ تر ۲۰1۷( خپلې اړیکې ټینګې کړې دي. له دې رسه رسه، د 

ترکیې اړیکې په دودیزه توګه تر قومي تړلتیاو هاخوا پراختیا مومي. په  دې توګه  په تېرو 

کلونو کې لکه حکمتیار په څېر  یو مخالف سیايس څېرې نورو لویو سیاستوالو هم له 

ترکیې څخه لیدنه کړې ده. 

ترکیې تر اوسه پورې د ځینو افغان مرشانو انتظاراتو ته رسیدګی نه ده کړي، چې هیله لري، 

دغه هېواد د افغانستان په تړاو تر دې هم فعاله ونډه ادا کړي. په واقعیت کې انقرې، د 

اروپايي ټولنې او د افغانستان د څو ګاونډیو هېوادونو برخالف، تراوسه پورې د سولې په 

بهیر کې برخی اخیستو لپاره کوم ځانګړی استازی ګامرلی نه ده او نه  یې هم د افغانستان 

له سیايس شخصیتونو رسه  اړیکې لرلې،  چې دغه چاره له افغان دولت رسه  او یا  نړیوال 

مالتړ عمومی شبکی  رسه چې په دوحه کې  راټول شوي، د مشخصو اقداماتو په مانا 

تعبیر شوی دي. دغه چاره کېدای يش، د انقرې مهمو سیمه ییزو  ننګونو او کورين متزلزله 

اقتصادي فضا او سیايس النجو ته په کتو رسه، دا مسئله کېدی يش تر یوه بریده د اړوند 

هوکړی د ناپراخوايل له امله وي.  خو د ترکېې په بهرين سیاست کې حتا په ډېرو مساعدو 

حاالتو کې هم د اصيل لومړیتوب په توګه هیڅکله د افغانستان مالتړ  ته ځای نه دی 

ورکړی  او په دې برخه کې کومی لوړې هیلې پيل شوي نه دي. 

په استانبول کې د اسیا زړه پروسه: آیا نویو سیمه ییزو میکانیزمونو ته اړتیا شته؟ 

  په افغانستان کې د جګړې او نښتو په وروستیو لسیزو کې  نړیوالو قدرتونو له خوا ، له 

او د څلور  افغانستان ګاونډیان(  او روسیې رسبېره د  ایاالتو  دې ډلې ۲+۶  )په متحده 

اړخیزی همغږۍ د ډلې )افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایاالتو( په ګډون، د سیمه 

له  ایاالتو د خربو  له طالبانورسه  د متحده  ییز نوښتونو څو طرحې رامنځته شوي دي. 

پیلېدو دوه کاله وروسته، د روانی سولې بهیر په خاطر  څو ناستې او مخامخ خربې شوې 

دي. په داسې حال کې چې په دغو نویو طرحو او نوښتونو کې د نړېوالو څرګندونو او 

د افغانستان د سولې له پروسې څخه د مالتړ زمینه برابره شوې ده، خو دغه نوښتونه په 

دې برخه کې کوم ملموس اقدام او  السته راوړنه نه لري. د افغانستان د سولې له پروسې 

څخه د مالتړ لپاره ال تر اوسه کوم یوه موټۍ او متحد سیمه ییز میکانیزم شتون نه لري، 

په ځانګړې توګه د سیمې مهمو لوبغاړو )هېوادونو( لکه ایران، هند، روسیې او په خپله 

ترکیې رسه  اړیکو ته په کتو ،  د متحده ایاالتو وضعیت ېې اندېښنو رسه  مخامخ کړی 

دی11. 

تر ټولو   تر اوسمهاله  په  ۲۰11 ز. کال پیل شوې،  د استانبول - اسیا زړه پروسه، چې 

پراخه طرحه او عملی نوښت دی، چې په دې پروسه پر  1۵ مالتړو هېوادونو او نړیوالو 

دغه  لري.  برخه  هیوادونه  ، 1۷ سیمه ییز  په ګډون  ټولنې  اروپايي  د  سازمانونو رسبېره  

پروسه، چې د افغانستان په محوریت، د سیمه ییز امنیت او اقتصادي او سیايس همکاریو 

د پرمختیا په موخه1۲، د خربو او باور جوړونې اقداماتو له الرې، د کابل او انقرې له خوا 

جوړ شوی دی. د سیمه ییزو همغږیو او باور جوړونې په موخه ، د اسیا زړه پروسې د ارتقا 

۷ - د سوریې اجیران د ترکیې د بهرين سیاست ساتنه کوي، دویچه وله، ۳۰ سپتمرب ۲۰۲۰.

۸ -   د ترکیې د سفارت پر موټر ناستو د برید له امله، یو ترکي رستیري ووژل شو، آسوشیتدپرس ، د فربوري ۲۶ مه ۲۰1۵ ز.کال.

۹ - "حکمیتار، د ترکیې پر وړاندې د ماکرون خربې د نه منلو وړ دي، انډوال خربي آژانس، د سپتمرب 11 مه ۲۰۲۰. 

1۰- ایاز گل، )۲۰1۹( ، "د افغانستان د سولې په تړاو ترکیې د درېو اړخیزو ناستو کوربه" ، امریکا غږ، د جنوري ۴ مه  ۲۰1۹ ز. کال. 

ده؟ په هر حال ترکیه، د افغانستان په سیايس رشایطو کې خپلې اصيل ګټې لري او په دې 

وروستیو کې په لیبیا او سوریه کې د ترکیې یوه اړخیزه مداخله او له سیمه ییزو ځواکونو 

رسه مرسته، کولی يش په افغانستان کې د راتلونکي امنیتي مرستو لپاره یوه بېلګه وي۷. 

د سولې په روان بهیر کې د ترکیې دریځ: یوازې په نوم  یو ایډیال لوبغاړی؟ 

داسې ښکاري چې  د ترکیې پالیيس جوړونکي، د سولې  پروسې په اړه چې د متحده 

ایاالتو له خوا  پیل شوې ده، په احتیاطمنه توګه خوشبین دي، خو په دې برخه کې یو 

لړ شکونه او تردیدونه هم لري. یو شمېر چارواکو، د هر ډول بنسټیزې روغې جوړې په 

تړاو د طالبانو د لېوالتیا په اړه جدي اندېښنې بیان کړي او په دې اړه دغه پوښتنه هم شتون 

لري، چې آیا نړیواله ټولنه او افغان دولت   سولی بهیر ته غاړې اېښودلو او منلو کار کې 

د طالبانو تر فشار الندې راوستلو الزمه او کايف وړتیا لري او کنه؟ ترکیه په مستقیمه توګه 

له طالبانو رسه اړیکه لري، خو د سولې په پروسه کې اصيل کړنه یې، د بیانیو او اعالمیو 

خپرول او د افغان دولت دځواکمنولو نښې نښانی څرګندوي. دا چې دا موضوع  ایا د 

زیاترو اقتصادي او سیايس مسایلو په خاطر د انقرې د پام وړ وي او یا د ترکیې متحد د 

قطر په څېر د نورو منځګړو اهمیت له امله،  داسې نه ښکاري، چې ترکیه د افغان سولې 

په پروسه کې د داسې  رول اداکولو په لټه کې وي، کوم چې ېې د سوریې په اړه  د استانې 

په پروسه کې تررسه کړ. دې رسه رسه د یادونې وړ ده، که څه هم په تېره لسیزه کې د ترکیې 

او متحده ایاالتو ترمنځ په دوه اړخیزی اړیکې ترینګلی وې ، د ۲۰۲۰ ز. کال په وروستیو 

کې، د سولې په برخه کې د متحده ایاالتو ځانګړی استازي زملي خلیلزاد څو ځلې له 

ترکیې څخه لیدنه وکړه او په دې برخه کې په پرلپسې توګه همغږئ رامنځ ته شوې. 

له اسالم آباد، دوحې او کابل رسه  د ترکېې ډاډمنې  اړیکې او  په ناتو کې له غړیتوب 

رسه رسه  له مسکو رسه ټيکاومنی او پایداره اړیکی، ترکیې ته یو مناسب او اغېزلرونکي 

موقعیت ورپه برخه کوي؛ او د افغانستان د نورو پوله رشیکو ګاونډیو برخالف، افغانستان 

رسه یې دوه اړخیزه، اړیکې د ځمکني یا د نورو اختالفونو تر سیوري الندې نه دي. په 

واقعیت کې ترکیه ادعا کوي، چې له هغو ګوتو په شامر - کمو هېوادونو څخه دي، چې 

په افغانستان کې کار کوي او په دې برخه کې هېڅ ډول پټه برنامه »سرته لوبه« نه لري. 

له تېرو دوه لسیزو راهیسې د افغانستان په خاوره کې د ترکي پوځیانو شتون له دې امله 

د خلکو پام وړ دي، چې دا هېواد د اسالمي همکاریو سازمان فعال غړی هم دي. ترکیه 

کولی يش د دغه سازمان او ناټو د فعال غړي په توګه، د افغانستان د ګاونډیانو او نړیوالو 

افغانان، د دواړو هېوادونو د ګډو  په توګه عمل وکړي. ټول  باور پل  رشیکانو ترمنځ د 

فرهنګي زمینو په دلیل چې اکرثیت وګړي ېې مسلامن دي او په ترکي او سیمه ییزو ژبو د 

ګډو اصطالحاتو د شتوايل له امله ېې ښوونې په برخو کې د ترکي د وليس ځواکونو مثبت 

هرکلی کړی دی. د ناټو د نورو غړو هېوادونو برخالف، په تېرو 1۹ کالونو کې د ترکیې 

یوازې یو چارواکي په افغانستان کې د طالبانو د هديف بریدونو په پایله کې وژل شوی 

دی۸. د اسالمي حزب مرش ګلبدین حکمتیار د ۲۰۲۰ز. کال په فربوري کې په ښکاره 

اعالن وکړ، چې ترکیه باید د ناټو د غړي په توګه د جرمني پرځای، د بین االفغاين خربو 

کوربه وي او د فرانسې له ولسمرش امانول مکرون رسه د اردوغان د ټکر پرمهال ېې، په 

ښکاره له اردوغان څخه خپل مالتړ اعالن کړ۹. 

ترکېې، په تېرو وختونو کې هم د افغانستان او ګاونډیانو ترمنځ  په النجو کې، په ځانګړې 

توګه په 1۹۶۰ ز. کال کې د افغانستان او ایران ترمنځ د رسحدي اختالفاتو په اوارې کې، 

د منځګړي په توګه خپل رول ادا کړې دی؛. ترکېې په تېرو دوو لسیزو کې، له پاکستان، 

افغان دولت او ان )په پټه( له طالبانو رسه خپلو  دېپلوماتیکو اړیکو کې پانګونې ته دوام 

ورکړی دی. انقرې په بریالیتوب رسه  د تاوتریخوايل کمولو لپاره په یوه درې اړخیزه  هڅه 

له مرشتابه رسه یې  او د طالبانو  ناستو کوربه و  اباد ترمنځ  د څو  او اسالم  کې د کابل 
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هغه ګډه ننګونه چې افغانستان کې د اروپايي ټولنې او ترکیې پالیسی ته جوله ورکوي 

ډله  دویمه  وګړيزه  زیات   کډوالو  مېشت  د  کې  ترکیه  په  مهال،  دا  افغانان  ده.  کډوالی 

جوړوي او په ۲۰1۹ او ۲۰۲۰ کلونو کې د یونان په جزایرو کې  د وارد شویو کډوالو تر 

ټولو زیاته برخه جوړوله. په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه  ۲۰1۵ ز، کال څخه 

وروسته، د افغان پناه غوښتونکو په تړاو د اروپايي ټولنې لېوالتیا کمه شوې او د کډوالو 

هېوادونو  ترانزیټ  له  توګه  ساري  بې  په  بروکسل  ده.  شوې  ټیټه  هم  کچه  کېدو  منل  د 

رسه اړیکه ټینګه کړې، ترڅو د څو هېوادونو کډوال په ترکیه کې تم وسايت. دغه هېواد 

اوسمهال د کډوالو په متځای بدل شوی دی، چې کولی يش د اروپايي ټولنې او ترکیې 

اړیکه هم کمرنګه کړي. دغه چاره پر هغو افغانانو هم اغېزه کوي، چې په ترکیه کې اويس. 

داسې ښکاري، هغې اعالمېې نه په پام رسه، چې د کابل او بروکسل ترمنځ د کډوايل د 

همکاریو په تړاو صادره شوې، دا دریځ به  دوام ومومي1۴. 

تېر ته په کتو رسه، اروپايي ټولنه او ترکیه د ۲۰1۶ ز. کال په مارچ کې  پالیسیو  د دغو 

هوکړه وکړه، چې دغه )ترکیه( هېواد به د یونان سواحلو ته وروستي ورودي الرې تړي. 

په بدل کې د اروپايي ټولنې غړو هېوادونو ژمنه وکړه، چې ترکیه د بېرته ستنېدونکي هر 

سوري وګړي پر رس یو سوري وګړي قبلوي او همدارنګه د ترکیې وګړو لپاره د ازاد ویزې 

لړۍ چټکه کوي او د کډوالو د منلو په پار ترکیې ته د خپلو مرستو کچه ۶ میلیارد یورو 

11 - گو کوپولو، )۲۰۲1( ، "د بایدن په واکمني کې، د متحده ایاالتو او ترکیې اړیکې له ظریفانه انډول رسه مخ کېږي " ، املانیتور، د جنوري ۲۰ مه ۲۰۲1 ز. کال. 
1۲ -  د نورو جزییاتو لپاره، د اسیا زړه وېبپاڼې ته مراجعه وکړئ.  

1۳ - وګورئ: د جمهوري ورځ د اکتوبر ۲۹، د ترکیې سفیر وینا، په کابل کې د ترکیې سفارت، ۳۰ سپتمرب، ۲۰1۹.  
EU: Renewed deportation agreement with Afghanistan close to approval“  1۴” ، ستیټ واچ، 1۴ جنوري، ۲۰۲1. 

)/https://helprefugees.org/news/eu-turkey-deal-explained( 1۵- اروپا او ترکیې معامله: له کډوالو رسه مرسته وکړئ، د اپریل ۵- ۲۰1۸.  هـ  
1۶ - لیزا لیګتاس او جیسکا ټي، )You Cannot Exist in This Place: Lack of Registration Denies Afghan Refugees Protection in Turkey“،)۲۰1۸”,  نړیوال مهاجرت، د دسمرب 1۳، ۲۰1۸ز.کال.

اروپا ته تلونکي افغانان

Eurostat Database :رسچینه

ته د  اروپا  امله،  له  - 1۹ وایروس د محدودیتونو  د کوویډ 
افغانانو د تلو په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو 
دغه لړۍ ورو ورو بېرته پیلېږي. شواهد ښيي، چې د یونان 
د سمندري ځواکونو له خوا د پناه غوښتونکو بېرته ستنول، 
کولی يش د هغو کسانو د شمېر په کمېدو کې اغېزناکه وي، 

چې غواړي اروپا ته والړ يش.

لپاره له ژمنو رسه رسه، منتقدین وايي، چې د اسیا زړه پروسه رسه له دې چې له رامنځته 

کېدو څخه یې یوه لسیزه تېرېږي، یوازې اعالمیه صادره کړې، چې هېڅکله عميل شوي 

نه ده. آیا د اروپايي ټولنې او ترکیې یوه ګډه طرحه کولی يش، د افغانستان د خربو لپاره د 

یو نوی سیمه ییز میکانیزم له رامنځته کېدو رسه مرسته کوي؟ 

آیا د اروپايي ټولنې او ترکیې ترمنځ د همکاریو ګډ ټکی)ګډه فضا( شتون لري؟ 

کله چې   ۲۰۲1 ز. کال څخه وروسته افغانستان کې  سیايس ثبات او اقتصادي پرمختیا 

ګډه  کې  برخو  الندې  په  يش(  )کولی  به  ټولنه  اروپايي  او  ترکیه  کېږي،   خربې  اړه  په 

او  کډوايل  روغتیا،  مبارزه،  جرمونو رسه  هاخوا  پولو  له  او  تروریزم  له  ولري:  همکاري 

روزنه. په افغانستان کې د روغتیا په برخه او همدارنګه د خصويص سکتور په برخه کې 

د ترکیې پانګونه د پام وړ ده. د ترکیې هڅې د افغانستان په ټولو برخو کې د روزنې او 

غیرانتفاعي  هېواد  دغه  د  او  ترکیې دولت  د  ده.  بله مهمه موضوع  برخه کې  په  ښوونې 

موسسې په 1۷ برخو کې ښوونځي مدیریت کوي، چې له ۳۰ – ۴۰ پورې ښوونځي 

کېږي، چې تر ۵۰۰۰ زیات زده کوونکي لري، دوی هوډ لري، دغه هڅې او فعالیتونه نور 

هم پراخ  کړي دغه هڅې د ښځو روزنې ته هم دوام ورکوي: انقره په کابل کې د افغان – 

ترک ښځینه پوهنتون د پرانېستو په تړاو له کابل رسه په خربو بوخت دی1۳.  

د ۲۰۲۰ ز. کال له جنوري د همدې کال

تر اګست پورې، د ترکیي اړوندو ادارو له خوا

۲۹,۴۸۵ تنه ناقانونه کډوال نیول شوي دي. 

د ۲۰۲۰ ز. کال له جنوري تر اګست میاشت پورې؛
۶,۰۰۰ تنه افغان کډوال له ترکیې څخه

بېرته افغانستان ته استول شوي دي.  

پر ۲۰۱۹ز. کال ۲۳,۷۸۰ تنه
افغان کډوال ایستل شوي دي. 

۱۱۶,۴۰۳ تنه افغان پناه غوښتونکي

او  ۱,۱۹۲ تنه افغان کډوال

په ترکیه کې ژوند کوي.

په ترکیه کې افغان مهاجرین

 UNHCR :رسچینه
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ترکیه او اروپايي ټولنه باید د جوړښتونو په ځانګړې توګه د روغتیا او روزنې په برخه کې خپلو ژمنو ته دوام ورکړي او د کډوايل کچې د راټیټولو په موخه د امکان په صورت کې 	�

له ایران او پاکستان رسه په نږدې همغږي رسه، په دغه هېواد له تلپاتې او باثباته اقتصادي ودې څخه مالتړ وکړي. 

اروپايي ټولنه، غړي هېوادونه یې او ترکیه په افغانستان کې خپلو ګډو ګټو ته په پام رسه، په دغه هېواد کې خپلو پوځي او ناپوځي هڅو د همغږولو په موخه باید د ناټو له چوکاټه 	�

بهر موجودو شبکو)کانالونو( څخه کار واخيل.  اړوند اقداماتو له دوام ورکولو مخکی، په  سنحیده همغږی رسه کوالی يش ، د متحده ایاالتو البی کولو او د افغانستان  نظامی او 

سیاسی  سخت دریځیو کی د نرمښتوالی زمینو رامنځ ته کولو  په خاطر سرته ځواکمنی رامنځ ته يش.

اروپايي ټولنه او ترکیه د استانبول د اسیا زړه طرحه، باید له اوسني وضعیت څخه چې یوازې سمبولیکه بڼه لري، په یو اغیزناک عمل محوره میکانیزم بدل کړي، یا یو نوی سیمه ییز 	�

بسرت )پلټفورم،(  چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمه ییزو ګټو لرونکي لورې په کښې شامل وي، رامنځته کړي. په ایډیال حالت کې، دغه مسئله کېدای يش د امریکا  له 

نوي دولت رسه په همغږۍ کې تررسه يش، خو په دې پلتفورم کې د امریکا له براليس پرته، سیمه ییز لوبغاړو ته، چې ښايي  له امریکا رسه خصامنه اړیکې لري  یوه بشيړ فضا چمتو 

کیږي. له هغه ځایه، چې په دې وروستیو کې د هند او ترکیې ترمنځ اړیکې خرابې شوې، نو د اروپايي ټولنې منځګړیتوب په دې برخه کې ګټور متامېدای يش. 

ترکیه باید له اروپايي ټولنې رسه د افغانانو لپاره د کډوايل د یوې هر اړخیزې او جامع پالیيس په تدوینولو کې همکاري وکړي،  چې د پام وړ دغه پالیيس په مناسبه توګه برشپالو 	�

اړتیاوو ته رسېدنه وکړي،  او رښتیني خطرونه او ګواښونه په هغو  سیمو کې)افغانستان کې( چې په  نړۍ کې تر ټولو مرګونې سیمه ده تایید لو  درک کړي. له ۲۰۱۵ کال راهیسې 

ترالسه شویو تجربو او ګډو بریاوو ته په پام رسه، دغه پالیسۍ کولی يش د افغانستان د قانوين امنیت  ښه والی  څخه مالتړ په خاطر، په اروپا کې د زیات شمېر افغان پناه غوښتونکو 

د مېشتېدو،  خپلې خوښې پرته د ستنولو  لړۍ تعلیق،  د اقتصادي مشوقونو چمتو کول او د هغوی له  نړیوالو حقونو څخه مالتړ  نه یوازی په ترکیه کې د کوربه ټولنو  لپاره همدا 

راز ایران او پاکستان  لپاره راونغاړي.  

وړاندیزونه: 

ته لوړوي . هغه افغانان، چې په لومړي پړاو کې، د پناه غوښتونکي په توګه د نوملیکنې 

لپاره له ننګونې رسه مخ دي، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او مسلکي زده کړو او بیا 

مېشتېدلو څخه بې برخه شوي دي . زرګونه کسان د کوم سند او مدرک له درلودلو پرته، 

د نیونې، توقیف او ایستلو له دایمي ګواښ رسه مخ دي. چارواکي باید دا هڅې وکړي، 

اروپايي ټولنه او ترکیه د افغان کډوالو په تړاو د خپل ۲۰1۶ ز. کال پر هوکړه لیکونو بیاکتنه 

وکړي. وړاندوینه کېږي، د بې ثباتۍ، پرمختیا او امنیت د نشتوالی له امله افغانان دې ته 

مجبور يش، چې خپل هېواد پرېږدي، دواړه؛ اروپايي ټولنه او ترکیه باید د کډوالو په تړاو د 

خپلې همغږی پر چارو بیاکتنه وکړي او په دې توګه د افغانستان رشایط، چې په نړۍ کې 

تر ټولو مرګونې او د جګړې سیمه ده، په پام کې ونیيس. 

چاپ ©۲۰۲1 په افغانستان کې د فریدریش ایربت بنسټ

www.afghanistan.fes.de  :وېب پاڼه

د لیکواالنو په اړه

داکټــر تېمــور شــاران د افغانســتان پــه امریکايــي پوهنتــون کــې د عامــه پالیســۍ مرســتیال پروفیســور دی او تــر دې 

پخــوا د افغانســتان لپــاره د کړکېــچ نړیوالــې ډلــې لــوړ پــوړی شــنونکی و.

ــه  ــدۍ څېړونکــی او شــنونکی دی او د شــخړو پ ــه من ــاره د هیل ــز د افغانســتان شــخړې او ســولې لپ ــو واټکېن انډری

مخنیــوي کــې ژوره ښــکېلتیا لــري. تــر دې پخــوا یــې پــه افغانســتان کــې د ملګــرو ملتونــو، بــرشي ټولنــې، د امریــکا 

متحــدو ایالتونــو حکومــت او خپلــواک څېړونکــي پــه توګــه دنــدې تــررسه کــړې دي.

د پښتۍ انځور په اړه

د افغانســتان ولســمرش ارشف غنــي او د ترکیــې ولســمرش طیــب اردوغــان پــه کابــل کــې د ګــډ مطبوعــايت کنفرانــس 

نــه مخکــې د الســلیک شــویو ســندونو تبادلــه، اکتوبــر 18 ، 2014. رویټــرز / احمــد مســعود

ــه، د  ــازې پرت ــۍ اج ــې مخکین ــه لیکل ــټ ل ــربت بنس ــش ای د فریدری

فریدریــش ایــربت بنســټ لــه خــوا هــر راز خپرونــو څخــه ســوداګریزه 

ــه لــري.  ــه اخیســتنه جــواز ن ګټ

ــربت  ــش ای ــې، د فریدری ــوي نظری ــدې ش ــې وړان ــه ک ــه خپرون ــه دغ پ

ــه دي.  ــوونکي ن ــورو منعکس ــټ د لیدل بنس

په افغانستان کې د ګډو ګټو له درلودلو رسه رسه، داسې ښکاري چې، د ترکیې او اروپايي 

ټولنې ترمنځ په لوړه کچه، د افغانستان د کډوايل او د سولې پروسې یا د راتلونکې پرمختیا 

په تړاو د کتو وړ همغږۍ شتون نه لري. په داسې حال کې، چې د ګډ اقدام دغه نشتوالی، 

نه يش کېدای د دواړو لورو د بحث وړ اجنډ نه بهر وي، خو د امریکا بالقوه وتل، چې 

ترکیې ظرفیت  او  اروپا  د  افغانستان کې  په  د وتلو المل کېږي هم،  ناټو  د  افغانستانه  له 

پلت  بدیل  او  میکانیزمونه  همغږي  د  ترڅو  وي،  کې  لټه  دې  په  دواړه  باید  محدودوي، 

فورومونه رامنځته کړي. 


