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 ۱۵/۰۴/۲۰۱۸                                      ییزو څېړنو مرکز  د ستراتېژیکو او سیمه

 

 په کوم لور؟ رتياګترک مل-افغان

 

 ېړنو مرکز ییزو څ د ستراتېژیکو او سیمه / حکمت هللا ځالند

بېلګه »د ترکیې او افغانستان د اړیکو په اړه همدومره بس ده، چې وتلي ترکي سیاستوال احمد داوود اوغلو دا اړیکې 

 او یو بل ته نژدې هېوادونه بلل کېږي. «ګاونډي»بللې دي او له ګډې پولې پرته  «اړیکې

اړیکې د تاریخ په اوږدو کې دوستانه پاتې شوې دي. دا اړخیزو اړیکو اوږد تاریخ لري او دا  ترکیه او افغانستان د دوه

چې ترکیه اوسمهال نه یوازې د اسالمي هېوادونو په منځ کې، بلکې د نړۍ په کچه له ځواکمنو هېوادونو شمېرل کېږي 

اړخیزو اړیکو ته یې ځانګړی اهمیت  او د افغانستان ترڅنګ د سیمې له هېوادونو سره هم ښې اړیکې لري، دغو دوه

 ربښلی.و

اړخیزو اړیکو اهمیت په بېالبېلو وختونو کې د دواړو هېوادونو د چارواکو له سفرونو هم جوت دی، چې  د دغو دوه

( کابل ۲۰۱۸مه ۸یلدریم سفر و. نوموړي تېره اوونۍ )د اپرېل  وروستی هغه یې کابل ته د ترکیې د لومړي وزیر بنعلي

یس ډاکتر عبدهللا او نورو افغان چارواکو سره وکتل او له اجرائیه رئیس ته د سفر پر مهال له ولسمشر غني، اجرائیه رئ

 سره یې په یوه ګډ خبري کنفرانس کې هم ګډون وکړ.

نیمه لسیزه کې د دواړو هېوادونو سیاسي، اقتصادي او  انقرې د تاریخي اړیکو شالید، په تېره څه باندې یوه –د کابل 

 کو راتلونکی، هغه موضوعات دي، چې دلته یې په اړه شننه لولئ.اړخیزو اړی فرهنګي اړیکې او د دغو دوه

 

 انقرې اړيکو ته کتنه-د کابل

له السلیک کولو سره  والي تړوند یوافغانستان -کال کې د ترکیې ۱۹۲۱د ترکیې او افغانستان دیپلوماتیکي اړیکې په 

پیلېږي؛ خو له تاریخي پلوه، د ترکیې او افغانستان د تړاو په اړه همدا ویل کافي دي، چې د تاریخ په اوږدو کې ځینې 
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ستر شخصیتونه یا له افغانستانه ترکیې ته تللي او یا هم له ترکیې څخه افغانستان ته راغلي، چې یوازې د موالنا جالل 

 ي رومي یادونه یې بسنه کوي.الدین بلخ

هللا  په معاصر تاریخ کې هم، افغانستان له لومړنیو هېوادونو څخه و، چې ترکیه یې په رسمیت وپېژندله او بیا د شاه امان

خان په دوره کې د افغانستان لومړنی سفارت هم په ترکیه کې پرانېستل شو؛ خو په بل اړخ کې ترکان بیا د افغان جهاد 

 طرفه پاتې شول. افغانانو په څنګ کې ودرېدل او د کورنیو جګړو پر مهال بېپر مهال د 

واستول او یوازې د بیارغونې راپوځیان افغانستان ته  ۴۰۰کال وروسته ترکیې د ناټو په چوکاټ کې تقریبا  ۲۰۰۱له 

هېڅ ونډه نه ده لرلې او له په کارونو او د افغان پوځیانو په روزلو کې یې ونډه واخېسته؛ خو په پوځي عملیاتو کې یې 

 ځ او چلند لري.نرم دریهمدې کبله ترکان په افغان جګړه کې تلفات هم نه لري او افغان طالبان هم د ترکیې په تړاو 

اړخیزو اړیکو په رغولو کې رول ولوباوه او له  د حامد کرزي په دوره کې ترکیې د افغانستان او پاکستان د دوه

اړخیزې غونډې جوړې کړې. که څه هم عمال د دغې پروسې له کبله  درې ۸ل پورې یې کا ۲۰۱۳کال څخه تر  ۲۰۰۷

باورۍ ختمې نه شوې، خو بیا هم دا پروسه تر یوه بریده ګټوره وه او  اباد اړیکو کې شته اوږدمهالې بې اسالم–په کابل

 له.ترڅنګ یې د افغانستان په لور د ترکیې د زیاتې لېوالتیا او ملګرتیا ښودنه هم کو

 

 

 

 د ملي يووالي حکومت او ترکيه

د ملي یووالي حکومت له جوړېدو راوروسته د افغانستان او ترکیې اړیکې یوه نوي پړاو ته داخلې شوې او ترکي 

سره دغه پړاو پرانیست. اردوغان د ملي یووالي حکومت له  تاریخي سفرولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل 

مه( کابل ته راغی. دا له نژدې پنځو لسیزو وروسته ۱۸کال د اکتوبر په  ۲۰۱۴جوړېدو کابو یوه میاشت وروسته )د 

پوړی چارواکی هم شو، چې د  ی بهرني جګافغانستان ته د یوه ترکي ولسمشر سفر و او له بله پلوه، اردوغان لومړن

ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته یې کابل ته سفر وکړ. په دغه سفر کې د افغانستان او ترکیې ترمنځ د ملګرتیا 

 او همکارۍ ستراتېژیک تړون هم السلیک شو. 

ې اوږدمهال حضور ولري او له پولیټیک موقعیت ته په کتلو سره غواړي په افغانستان ک-ترکیه هم د افغانستان جیو

، ویناکال وروسته هم په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمېر کم نه کړ او خپله د اردوغان په  ۲۰۱۴همدې کبله یې له 

اد کې چې له چین، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا له یو شمېر هېوادوونو سره په ګاونډ کې پروت ترکیه په هغه هېو

 دی، د اوږدمهال حضور په لټه کې ده.

باوریو زمینې هم رامنځته شوې؛ ځکه  له دې سره سره، له تېر کال راهیسې د دواړو هېوادونو ترمنځ په اړیکو کې د بې

مرستیال جنرال دوستم په ترکیه کې په یو ډول د تبعید ژوند تېروي او له بله پلوه، څو له یوې خوا د ولسمشر لومړی 

خوا د ملي یووالي حکومت پر ضد یو  میاشتې وړاندې د دوستم په ګډون له ترکیې څخه د څو تنو افغان سیاسیونو له

 اېتالف هم اعالن شو.

د راتګ تر شا د جنرال دوستم د واک ته رسېدو قضیه د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته کابل ته د اردوغان 

هم مطرح وه او له همدې کبله له حکومت سره د جنرال دوستم د اړیکو خرابېدو او ترکیې ته تبعید یې پر دغو 

باورۍ د له منځه وړلو لپاره یو لړ ګامونه هم  اړخیزو اړیکو هم خپل اغېز لرلی دی. افغان حکومت د دغې بې دوه
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د مدیریت قضیه هم د یادولو وړ  ښوونځوترک  –، چې له دې جملې په فتح هللا ګولن پورې د تړلیو د افغان پورته کړل

 ده.

د ډسمبر میاشت  ۲۰۱۵دوو کلونو کې دوه ځله ترکیې ته سفر کړی. لومړی سفر یې د  ولسمشر اشرف غني هم په تېرو

کال  ۲۰۱۷کې و، چې هلته یې د دواړو هېوادونو د سوداګریزې شورا په غونډه کې هم ګډون وکړ او دویم هغه یې د 

 په ډسمبر کې د قدس په اړه د اسالمي هېوادونو د مشرانو په کنفرانس کې ګډون و.

 

 ي او سوداګريزې اړيکېاقتصاد

مېلیارده ډالر  ۱.۶کال پورې په ټولیز ډول  ۲۰۱۶کال څخه تر  ۲۰۱۰په اقتصادي ډګر کې دواړو هېوادونو یوازې له 

اړخیز تجارت لرلی، چې ډېره برخه یې له ترکیې څخه وارد شوي توکي دي او کمه برخه یې له افغانستانه ترکیې  دوه

ځای لري او تر هند،  پنځمد افغان صادراتو د واردوونکو هېوادونو په کتار کې  ته صادر شوي توکي جوړوي. ترکیه

 پاکستان، ایران او عراق راوروسته ډېر افغان توکي واردوي.

ییزو اقتصادي همکاریو په اوو  ه د سیمهد افغانستان لپار( یا RECCAریکا )کال راهیسې د  ۲۰۰۵ترکیې له 

په نوامبر کې جوړ شو، د ترکیې،  ۲۰۱۷کې، چې د  وروستي کنفرانسکنفرانسونو کې فعال حضور لرلی او په 

 و.لیک هم السلیک ش هوکړه «الجوردو الرې»ترکمنستان، اذربایجان او ګرجستان ترمنځ د 

 ۶۲۷میلیارده ډالرو په ارزښت  ۶ترکي کمپنیو په افغانستان کې د  ۱۲۷کال پورې  ۲۰۱۶کال څخه تر  ۲۰۰۳له 

دی، چې د دواړو  (DTPAمالیاتو د مخنیوي تړون یا )؛ خو په اقتصادي برخه کې مهم ګام د پلې کړې ديپروژې 

 کال په جون کې په انقره کې وشوې.  ۲۰۱۶لورو ترمنځ السلیک شي او په اړه یې لومړی پړاو خبرې اترې د 

که څه هم د ترکیې او افغانستان په اړیکو کې اقتصادي او تجارتي اړیکې خورا مهمه برخه جوړوي؛ خو له بده مرغه د 

 ۲۰۱۶میلیون ډالره وه؛ خو دا کچه په  ۲۶۵کال کې  ۲۰۱۰ادونو د سوداګرۍ کچه کال په کال په کمېدو ده. په دواړو هېو

ه ټاکل شوې د دواړو هېوادونو د ګډ اقتصادي کمیسیون . له همدې کبلراکمه شوې دهمېلیون ډالرو ته  ۱۵۵کال کې 

(JEC غونډه راتلونکې میاشت په انقره کې جوړه شي او له افغانستانه به ډاکتر عبدهللا پکې )وکړي. د دغه  ګډون

 کال په اپرېل کې جوړه شوې وه. ۲۰۰۵کمیسیون لومړۍ غونډه د 

 

 ترک اړيکو راتلونکی –د افغان 

ترکیه په اوسني وخت کې د اسالمي نړۍ ځواکمن هېواد دی او له همدې کبله په افغانستان کې هم خپل رول او نفوذ ته 

ارزښت ورکوي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ازبکانو او ترکمنانو شتون هم هغه المل دی، چې د دواړو هېوادونو 

کي به اغېز ولري. ترکیه دا مهال د افغان حکومت او جنرال دوستم قضیه هم له نژدې څاري او له د اړیکو پر راتلون

کې هم دا خبره مطرح شوه او که دا  مالقاتهمدې کبله د ترکیې د لومړي وزیر او اجرائیه رئیس ډاکتر عبدهللا په 

 ، ښایي د ترکیې او افغانستان پر اړیکو هم اغېز ولري.قضیه هواره نه شي

ترکیه به یو ځل بیا هڅه وکړي، چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په رغولو کې خپل رول ولوبوي. په دې تړاو 

جوړه شي. له بله پلوه د طالبانو او افغان  اړخیزه غونډه درېترکیې -پاکستان-ټاکل شوې په انقره کې د افغانستان

حکومت مخامخ خبرو اترو ته د زمینې جوړېدو پر مهال که د طالبانو د قطر دفتر په رسمیت ونه پېژندل شي، د 

تله ترکیه د داسې خبرو اترو لپاره مناسب ځای بلل کېږي؛ ځکه دا هېواد له طالبانو سعودي او نورو هېوادونو په پر
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سره نسبي تفاهم لري او له پاکستان سره هم ښې اړیکې لري. له همدې کبله ترکیه د افغانستان د سولې په بهیر کې هم 

 رغند رول لوبولی شي.

ړیکو راتلونکی د سیاست د ډګر ترڅنګ په کلتوري او اقتصادي ډګرونو هم راڅرخي. دواړو د افغانستان او ترکیې د ا

ورکړه په وروستیو کلونو کې له ځینو ستونزو سره مخ وه؛ خو له وروستیو هلو ځلو څخه  هېوادونو سوداګریزه راکړه

 ړېدو په حال کې دي.داسې ښکاري، چې د دواړو هېوادونو اقتصادي او سوداګریزې اړیکې د پراخېدو او غو

له یوې خوا د ترکیې او سعودي ترمنځ په اسالمي نړۍ کې د مسلمانانو د مشرۍ په تړاو هم سیالي روانه ده او له بلې 

خوا افغانستان د ترکیې لپاره خپل ځانګړی ارزښت هم لري. ځکه نو که څه هم په منځني ختیځ کې د ترکیې ښکېلتیا مخ 

ودي عربستان ورو ورو په اسالمي نړۍ کې خپل نرم ځواک بایلي او ترکیه بیا د خپل نرم په زیاتېدو ده؛ خو دا چې سع

ځواک د زیاتوالي ترڅنګ د اقتصادي پرمختګ له کبله هم پیاوړې کېږي، له افغانستان سره هم د ترکیې اړیکې په ټولو 

 برخو کې د پیاوړتیا په لور روانې دي.
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