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  :يادداشت

به نسبت مقالۀ تحقيقی که " ايمل خان فيضی"ضمن ابراز امتنان از نويسنده نام آشنا در رسانه ھای کشور آقای 
 تشريف آوری شان را به پورتال از صميم فرستاده اند،" آزاد افغانستان-آزادافغانستان "غرض نشر به پورتال 
  . است برای ھميشه از ھمکاری ھای شان مستفيد گرديمقلب خير مقدم گفته، اميد

                                                                                      با کمال محبت و امتنان
   AA-AA    اداره پورتال                                                                                 

  
ايمل خان فيضی                                                                                                              

٣٠/٦/٢٠١٠  
  
  
  

  دی ترکيه در تئاتر بين المللیُديپلوماسی فعال و چند بع
  

ان اتالنتيک  ازمان پيم سلمان در س شور م ه ک ه، يگان ه، ترکي تراتيژيک در منطق ه يک عمق س يدن ب رای رس ب
شمالی و کانديد برای عضويت در اتحاديۀ اروپا،  در تالش است تا از طريق يک ديپلوماسی قوی و يک موقف 

ران و پروسۀ صلح بينظير، در وقايع بسيار مھم جھانی، از مسا يل افغانستان و پاکستان گرفته تا برنامۀ اتمی اي
  .ميان اسرائيل و فلسطين، ميانجی گری نمايد

  
با توجه به موضعگيری ھای اخير ترکيه در ارتباط به مسايل 

بين المللی، اين سؤال ھا به ميان ميآيند که ترکيۀ تحت رھبری 

و احمد داوود ) صدراعظم(رجب طيب اردوغان 

، به کدام مسيردر حرکت است و )وزيرامورخارجه(اوغلو

 ئیکدام اھداف سياسی را در رقابت ھا ميان قدرت ھای منطقه 

 افغانستان چيست؟ قبالنقش ترکيه در و جھانی تعقيب ميکند؟ 

ری ھای  آيا ترکيه با ھمکاافغانستان و پاکستان چه ميخواھد؟ميان  يراجالس سه جانبه به ميزبانی خودترکيه با تدو

خود در عرصه ھای مختلف با کابل تنھا ميخواھد تا حمايت خود را از ستراتيژی غرب در افغانستان نشان دھد و 

  ، نقش خود را در سياست ھای جھانی به اثبات برساند؟ئیيا منحيث يک قدرت منطقه 

جھان عرب که باعث جلب برای روشن نمودن نکات فوق، در ابتداء نظرميآندازيم به ديپلوماسی جديد ترکيه در 

  .محبوبيت آنکشور درميان اعراب گرديده است
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  در جھان عربآن ترکيه و جلب محبوبيت 
برنامۀ اتمی  (ئیديپلوماسی فعال ترکيه درقبال دو موضوع بسيار داغ منطقه 

، باعث گرديده اند تا درميان اعراب، )ايران و پروسۀ صلح اسرائيل و فلسطين

مشھور " قھرمان جھان عرب" اعظم ترکيه، به رجب طيب اردوغان، صدر

حامل کمک " ماوی مرمره"بعد از حملۀ مرگبار اسرائيل بر کشتی ترکی . شود

 ترکی درآن، دولت ترکيه موضوع ٩ھای خيريه به غزه در ماه ميو کشته شدن 

صدر . است "اقدام اسرائيل را قتل عمد خوانده"را بسيار جدی گرفته و اين 

اسرائيل بايد قيمت خون ريخته شدۀ "ند روزبعد ازين حادثه، طی يک کنفرانس خبری، گفت که اعظم ترکيه، چ

اردوغان افزود که وقت آن رسيده است تا تحريم ھای اسرائيل باالی باريکۀ غزه برداشته ".  شھداء را بپردازد

ه دولت اسرائيل گرديده موضعگيری جدی استانبول دراين رابطه باعث افزايش فشارھای جامعه غربی علي. شوند

بشاراالسد، رئيس جمھور . و جامعۀ عربی و ديگر کشورھای اسالمی را بيشتر از پيش نزديک به ترکيه ساخت

. خون ترکی از خون عربی متفاوت نيست"سوريه در يک کنفرانس خبری مشترک با صدراعظم ترکيه، گفت 

چاپ لبنان، با توجه " دارالحيات"روزنامۀ . ١" بردخون ما يک است و اين آميزيش محاصرۀ غزه را ازبين خواھد

به ديپلوماسی فعال ترکيه به نفع فلسطين، در يکی از شماره ھای اخير خود نوشت  که بھتر است تا ترکيه 

کشورھای افغانستان، پاکستان، . امپراطوری عثمانی را دوباره اعاده کند و خالفت جھان اسالم را برعھده گيرد

در نتيجه، . يکی بعد ديگر حمايت خود را از موقف ترکيه عليه اسرائيل اعالم نمودند... ان، قطرآذربايجان، اير

 ٢٠٠۵فشارھای جھانی عليه دولت اسرائيل باعث شد تا آنکشور محاصرۀ اقتصادی باريکۀ غزه را که از سال 

ًظم ترکيه اخيرا در ، صدراعبيشتر محبوبيت در ميان اعرابجلب  برای.  بدينسو ادامه داشت، کاھش بخشد

  :، گفتی کشور عرب٢٢ ترکيه و اجالس اقتصادی

  ٢"عرب چشم چپ ترک است. ترک نميتواند بدون عرب زندگی کند "

 را در توسعه و بھبود  روابط اقتصادی با کشور ھای ئیدولتمردان ترکيه يکی از راه ھای نفوذ در مسايل منطقه 

ر اھميت پيشرفت اقتصادی در سياست خارجی ترکيه بيشتر اتکاء منطقه ميبينند و روی ھمين ملحوظ است که ب

ًدولت ترکيه اخيرا نظريۀ ايجاد يک منطقۀ آزاد تجاری ميان ترکيه و کشور ھای عربی را اعالم نمود . شده است

ِکه اين کار عبور و مرور اموال تجارتی و اتباع کشور ھای عضو را سھلتر خواھد ساخت و گام مثبت خواھد بود 
  :وزيرخارجۀ ترکيه ميگويد. رای تقويت اقتصاد ميان ترکيه و جھان عربب

    ٣."ما ميخواھيم که يک وسيلۀ انتقال ترکيه را ترک کند و بدون کدام موانع سرحدی  به مراکش برسد "
  

ترکيه در گذشتۀ نه چندان دور خود، تاثيرات منفی بحران ھای 

 را تجربه کرده است و ،ئیً، قسما ناشی از پاليسی امريکائیمنطقه 

اکنون ترکيه ميخواھد .  را نيز ازين جھت پرداخته استیقيمت بزرگ

دست گيرد و ازطريق بھبود ه تا ابتکار عمل در منطقه را خود ب

                                                 
1 http://us1.harunyahya.com/Detail/T/RORJ0CVO305/productId/25804/ 
2http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2010/06/middle-east-turkey-jordan-syria-lebanon-to-open-free-trade-zone.html 

 3power-regional-a-as-awakes-turkey/2010/06/com.atlanticsentinel://http  
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روابط اقتصادی ميان کشورھای منطقه، ھم نفوذ قدرت ھای غربی را درناحيه اطراف خود کم سازد و ھم تھديد 

اتکاء به اقتصاد بھترين راھی است "وزير امور خارجه ترکيه به اين باور است که . ھای امنيتی را کاھش دھد

  . در منطقه٤"برای رسيدن به صلح

ليونی را تشکيل ميدھند، طی سالھای  م٣۵٠ًی عربی که يک نفوس تقريبا روابط تجارتی ميان ترکيه و کشور ھا

به بھبود روابط تجارتی در " د تجارتی در خاورميانهمنطقۀ آزا"اخير پيشرفت مھم داشته است و اکنون با ايجاد 

با اين کار پاليسی خارجی جديد ترکيه که روی توسعۀ روابط اقتصادی با کشورھای . منطقه افزوده خواھد شد

بد و حزب تحت رھبری صدراعظم ترکيه که متشکل از تاجران و سرمايه داران  يامنطقه استوار است، تحقق می

  . منفعت خواھد برداست، نيزازاين کار
درحاليکه سياست ھای ترکيه در منطقه باعث جلب محبوبيت آنکشور در ميان اعراب گرديده است، واشنگتن از 

  .اھداف سياسی ترکيه نگران ميباشد

  

  نگرانی واشنگتن از بلند پروازی ھای استانبول در منطقه
ه اين متحد خوب و ديرينۀ امريکا اکنون به نزديکی ترکيه با سوريه، حزب هللا، حماس و ايران نشان ميدھد ک

تاريخ ه ب. سمت مخالف از سياست ھای امريکا در جھان عرب و در قبال برنامۀ اتمی ايران در حرکت است

 موضعگيری کشورھای غربی عليه برنامۀ اتمی ايران،  ترکيه و برازيل ، علی رغمھفدھم ماه می سال روان، 

ن را به ترکيه می ئيايران برخی از يورانيم غنی شدۀ درجه پا"يصله نمودند که  با ايران، فهطبق يک موافقتنام

دست می ه فرستد و در برابر آن يورانيم غنی شده به درجۀ باالتر را برای مواد سوخت ريکتر ھای اتمی خود، ب

ۀ مواد سوخت اتمی  وزير امورخارجۀ امريکا، ھيلری کلينتن، اين فيصلۀ ترکيه و برازيل را در مورد تبادل". آورد

  .٥ايران سخت محکوم نمود و اين کار را برای امنيت جھانی خطرناک دانست

ترکيه ھمچنان در اين اواخر از والديمير پوتين، صدراعظم روسيه و محمود احمدی نژاد، رئيس جمھور ايران، 

  .برای گفتگو روی مسايل امنيتی منطقه، به استانبول دعوت نمود

  بزرگ میئیترکيه درمنطقه را ناشی از اھداف چندگانۀ اين کشور منحيث يک قدرت منطقه واشنگتن اين جنبش 

مشی جديد ترکيه در . ند و ميخواھد تا پاليسی خارجی ترکيه در منطقه در تطابق با سياست ھای امريکا باشديب

نکشور به اين حد  ھمچنان باعث شده است تا سر و صدا ميان اعضای کانگرس امريکا عليه آئیمسايل منطقه 

قول ه ب. ٦بلند شود که حتی بعضی ھا پيشنھاد نمودند تا ترکيه از سازمان پيمان اتالنتيک شمالی بيرون رانده شود

چطورميتوانيم ترک ھا را "ستيون کاک، محقق در مرکز روابط خارجی امريکا، سؤال اصلی اکنون اينست که 

استانبول، به اين نظر " بيلگی"تاد روابط بين المللی در پوھنتون  اما سولی اوزيل، اس.٧"در کوچۀ شان نگھداريم؟

 ميخواھند حرف خود را در سياست ئی ھا نمتوانند با جھان نو که در آن قدرت ھای منطقه ئیامريکا"است که 

  ٨". و جھانی داشته باشند، عادت کنندئیھای منطقه 
  

                                                 
4 http://www.thomaspmbarnett.com/globlogization/tag/us-foreign-policy 
5 http://da.azadiradio.org/archive/international_news/20100528/1090/2119.html?id=2055321 
6 http://www.nysun.com/editorials/the-turkey-problem/86990/ 
7 http://www.nytimes.com/2010/06/09/world/middleeast/09turkey.html 

8 http://www.nytimes.com/2010/06/09/world/middleeast/09turkey.html 
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داشته " ئی حرف خود را در سياست ھای منطقه ئیجھان نو که در آن قدرت ھای منطقه "نظريۀ فوق، يعنی 

جنگ افغانستان که به يک بازی بين المللی مبدل گرديده، . باشند، در قضيۀ افغانستان شکل عملی خود را ميگيرد

  .ترکيه را نيز واداشته است تا نقش خود را در اين بازی ايفاء نمايد

  

  نقش ترکيه در مسايل افغانستان
 مين امنيت و ثباتأترکيه در امر ت: "يانيۀ خود در سومين نشست کنفرانس سيکا گفترئيس جمھور کرزی طی ب

که اين  يکبار ديگر ثابت کرد  ميزبانی اين کنفرانس دست گرفتن رياست وه ترکيه با ب. در منطقه مصمم است

 آسيائی از راه ميان کشور ھای گفتگو و تقويت روابط ستراتيژيک کشور در راستای رشد اعتماد متقابل از طريق

خود در جھت  سودمندی به رھبری ترکيه به " سيکا"که  ھمچنين اطمينان دارم. ًکامال متعھد است اعتماد سازی

  .٩"سھمگيری و ھمکاری وسيع در منطقه ادامه خواھد داد

 صورت  کيدأحل مشکالت افغانستان ت اھميت نقش ترکيه در نيز برکابل جرگه مشورتی صلح ازسوی ديگر، در

  اما آيا اين نقش ترکيه به ھدف حمايت از جنگ امريکا در افغانستان موافق است؟. گرفت

باروی کار آمدن حکومت اوباما، ادارۀ وی از ترکيه خواست تا با افزايش تعداد عساکر خود در افغانستان، تالش 

عمومی در ترکيه حمايت اما به نقل از رسانه ھای ترکی، رضايت . ١٠ھای امريکا را در افغانستان تقويت بخشد

افکار . ١١، نيست"فق خواھد رسانيدواين جنگ را به يک نتيجۀ م"ازين طرح جديد، که اوباما باور دارد توسط آن 

قول منابع ه  را به افغانستان اعزام دارد و بئیعامه در ترکيه طرفدار اين امر است که اوباما بايد عساکر امريکا

  ".که شما شکستانده ايد، بايد خود ترميم کنيد" ست تا چيزی را خبری، پيام ترکيه به امريکا اين

يک نظرپرسی از سوی بی بی سی نشان ميدھد که ھفتاد فيصد مردم ترکيه از سياست ھای اياالت متحدۀ امريکا 

اين چنين برآشفتگی در افکارعامه ازيکسو به دليل جنگ امريکا در عراق، ھمسايۀ ترکيه، است . ديد منفی دارد

  .  آميز قرار دارد و ترکيه از عواقب اين جنگ متضرر گرديده استت اکنون در يک حالت مصيبکه

امريکا و ناتو بايد از "به اين باور است که  سسۀ بين المللی تحقيقات ستراتيژيکؤداکتر سيدت الثينير، رئيس م

دست آوردن قلوب و اذھان ه  بموقف خاص ترکيه، نه به ھدف افزايش تعداد عساکر آن در افغانستان، بلکه برای

وی ميگويد که ناتو بايد از قابليت ھای نظامی ترکيه به ھدف تربيه و بازسازی ". عامه در افغانستان استفاده کنند

عوض اعزام عساکر به افغانستان، ه صاحبنظران ترکی به اين عقيده اند که ب. ١٢اردوی افغانستان استفاده کند

  .درعرصۀ بازسازی بيشتر سازدترکيه بايد کمک ھای خود را 

. ًدر افغانستان شديدا مصروف اعمار مکاتب ميباشد(TIK) سسۀ امداد رسانی ترکيه مؤبعد از سقوط رژيم طالبان، 

ترکيه قرار " تحت پوشش کامل آموزشی"افغانستان که ازسوی ترکيه تمويل ميشوند و " افغان ترک"ليسه ھای

ھر سال موفقيت  "النه شاگردان ممتاز را به جامعه آماده ميسازد و ھمچنان ، از بھترين ليسه ھايست که سا١٣دارند

ترکيه برای تعداد بورس ھای تحصيلی ". ھای چشم گيری را در رقابت ھای علمی دنيا نصيب افغانستان می کند

                                                 
9 http://president.gov.af/Contents/126/Documents/1864/statement%20of%20president.html 
10 http://www.turkishweekly.net/news/93610/-jtw-analysis-what-should-turkey-39-s-role-in-afghanistan-encompass.html 
11 http://www.turkishweekly.net/news/93610/-jtw-analysis-what-should-turkey-39-s-role-in-afghanistan-encompass.html 
12 http://www.turkishweekly.net/news/93610/-jtw-analysis-what-should-turkey-39-s-role-in-afghanistan-encompass.html 
13 http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4000471,00.html 
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طبق آمار  . ازپيش روانۀ ترکيه ميشوندن افغان به تعداد بيشتر محصال ساالنه وافغانستان در حال افزايش است

    .بود را به افغانھا تخصيص داده  تحصيلی پنجصد بورسسال گذشته، ترکيه بيش از
  

 قبل يک پروگرام وسيع کمک ھای ترکيه چھارسال

 صد مليون دالر،  را به ھزينۀ دو برای افغانستاناقتصادی

پنجصد و سی حدود  ترکيه طی سالھای اخير. آغاز کرد

اختصاص داده است انستان پروژه عام المنفعه را برای افغ

چھل و دو مکتب در اين قسمت ميتوان از تأسيس حدود  که

،  شش ھزار متعلم آموزش ميبينندپنجاه وًتقريبا که در آنھا 

  نويسندۀ مطلب در حالی مصاحبه با وزير خارجۀ ترکيه                 که از خدمات صحیبيش از بيست شفاخانه و کلينيک صحی 

  .١٤ه اند وغيره، نام بردحال استفاده نموده ليون نفر تاب يک م آنھا نزديک به

 گفته .را در کابل تأسيس نمود " ترکيهبنياد فرھنگی" ًھمچنان در ساحۀ ھمکاری ھای فرھنگی، ترکيه اخيرا

 تا ترکيه ھمچنان پالن دارد. دارد مانند گويته انستيتيوت، برای ترويج روابط فرھنگی فعاليت ميشود که اين بنياد،

ان را محققين وسياسيون افغ نيز تأسيس نمايد و از طريق برنامه ھای اين بنياد، را در بلخيک مرکزفرھنگی ديگر 

  .ساالنه به ترکيه دعوت نمايد

قابل ياد آوريست که در پھلوی ھمکاری در ساحات ملکی، ترکيه ھمکاری ھای خود را در ساحۀ نظامی به 

با اين ھمه ميتوان افزود که کمک ھای ترکيه در عرصۀ بازسازی .  استاردوی افغانستان نيز افزايش داده

افغانستان طی سالھای اخيرقابل مالحظه بوده که نقش اين کشور را در مقايسه با کشورھای ديگر جھان 

  .درافغانستان، برجسته ساخته است

ی ميان افغانستان و پاکستان، درسلسلۀ ھمکاری ھای ياد شده، تالش ھای ديپلوماتيک ترکيه در جھت اعتماد ساز

  .نيز دارای اھميت خاص ميباشد

  

  تالش ھای ديپلوماتيک برای بھبود روابط ميان افغانستان و پاکستان
سومين نشست سران کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در احمد داوود اوغلو، وزيرخارجۀ جمھوری ترکيه، بعد از 

انبول به خبرنگاران گفت که ترکيه، افغانستان و پاکستان سعی دارند است  جون در٨تاريخ  ه  ب(CICA) اسيکا، آسي

 را ميان تاجران جلسه ای) ٢٠١٠ جوالی ٢٠تاريخ ه بعد از کنفرانس بين المللی کابل ب(تا در آيندۀ نزديک 

وزير خارجۀ ترکيه که . کشورھای مذکور، در کابل دايرنمايند

ول و شاه در يک کنفرانس خبری مشترک با داکتر زلمی رس

محمود قريشی، وزرای خارجۀ افغانستان و پاکستان، صحبت 

ِمينمود، گفت که ما ميخواھيم نشان بدھيم که شھر کابل تنھا 
ِشھر نيست که در آن نشست ھا روی مسايل امنيتی صورت 

                                                 
  14 مصاحبۀ نويسنده با داوود اوغلو، وزير خارجۀ ترکيه
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  .  دندميگيرند، بلکه نشست ھای اقتصادی نيز در آن برگزار ميگر

 عبارت از تالش ھای ديپلوماتيک ُه، بعد ديگر پاليسی ترکيه برای افغانستانبه اساس گفتۀ وزيرامور خارجۀ ترکي

 اجالس سه ميتوان از برگزاری  در اين قسمت انکشور برای بھبود روابط ميان افغانستان و پاکستان است که

اوود طی يک مصاحبۀ اختصاصی با نويسنده، د.  طی سالھای اخير ياد کردپاکستان - افغانستان - ترکيه ۀجانب

 )افغانستان(بخاطريست که در چنين يک وضعيت بحرانی، يک کشور تالش ھای ترکيه اين ھمه"اوغلو گفت که 

زيرا  ضرورت است ئیبه يک توافق منطقه مقصد برای اين .  نميتواند به بحران موجود خاتمه دھدئیبه تنھا

  .١٥"شما، در موجوديت يک ھمسايۀ غريب و بی ثبات، نميتوانيد در امن باشيد

 تنھا به  نه پاکستان که برای آن يک ميکانيزم خاص مد نظر گرفته شده است،-  افغانستان-اجالس سه جانبۀ ترکيه

ظامی و ميان مقامات ن( مالقات ھای ھم درسطوح پائين حکومات مذکور، بلکهسطح رھبران اين سه کشور بوده

ھدف تدوير اين اجالس ايجاد يک روحيه "به گفتۀ وزير خارجۀ جمھوری ترکيه، . وجود دارند...) استخباراتی

 ميان جوانب مطرح ئیميان افغانستان و پاکستان بوده و ھمچنان آوردن يک توافق منطقه ھمکاری و اعتماد 

  . "درمنطقه است

دخيل است و ھمچنان اين کشور در منطقه از نفوذ خاص برخوردار ترکيه ميداند که پاکستان در بحران افغانستان 

ه ًاست، پس با تدوير اجالس سه جانبه، ھدف اصلی اينست تا اوال يک فضای اعتماد ميان افغانستان و پاکستان ب

 اين با عملی شدن. وجود آيد و از طريق مذاکرات دوامدار به ميزبانی ترکيه، روابط ميان اين دوکشور بھبود يابند

 در ئیکار، ترکيه ميخواھد در نزديکی با مقامات دولتی افغانستان و پاکستان خود را منحيث يک قدرت منطقه 

اين کار به نفع ديپلوماسی ترکيه بوده، نقش آن در حل معضالت . مسايل مربوط به اين دو کشور سھيم سازد

  . مھم تلقی شده و تأثيرات خود را به سطح جھانی داردئیمنطقه 

 ترکمن افغانستان حمايت ٣% ازبک و ٩%ًھمچنان، ترکيه و ازبکستان ازتقريبا دو دھه به اينسو خواسته اند تا از

، به رھبری عبدالرشيد "جنبش ملی اسالمی افغانستان"اين امر باعث شده است تا ھردو کشور از حزب . ١٦نمايد

  .دوستم حمايت نمايند
  

  ستمترکيه و فاکتور حمايت ازعبدالرشيد دو
جنرال عبدالرشيد دوستم در يک مصاحبه با آژانس خبری ترکيه 

 داده شده ِما ھرگز کمک و حمايت": ، گفته بود٢٠٠٣، در سال "اناتوليا"

 گفته ما اين.  فراموش نکرده ايم رابه ترک ھای افغانستان توسط ترکيه

تصوير   (١٧."  که اين درست استکرديمثابت ما آزموده ايم و ) غيراز ترک ھا ندارندِترک ھا ھيچ دوست (را که 

  )، دوستم در ترکيهراست

درجريان سالھای اشغال افغانستان توسط شوروی، ترکيه از جھاد افغانستان کناره گيری کرد، اما بعد از 

فروپاشی اتحاد جماھير شوری، ترکيه منافع خود را در حمايت از ترکمن ھا و ازبک ھای آسيای مرکزی و 

                                                 
 مصاحبۀ نويسنده با داوود اوغلو، وزير خارجۀ ترکيه 15
16 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html#People   منبع فيصدی اقوام ازبک و ترکمن افغانستان از کتابخانۀ
                                                                                                                                                                                           .انترنيتی سی آی ای
                  
17 http://www.hurriyetdailynews.com/h.php?news=gen.-dostum-demands-political-support-from-turkey-2003-08-01 
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 در شمال افغانستان ١٩٩٢، در سال "جنبش ملی اسالمی افغانستان"الرشيد دوستم، رھبر حزب عبد. جنوبی ديد

ترکيه در ھمين زمان روابط خود را با مرکز نفوذ دوستم، يعنی . حدود شش واليت را تحت کنترول خود داشت

، در "جنبش ملی"مزارشريف، قايم نمود و حتی برای مدت کوتاھی قنسلگری خود را، تنھا به ھدف حمايت از 

انتونيو جيوستوزی، کارشناس افغانستان در مکتب اقتصاد و علوم سياسی لندن، مينويسد که ترکيه . ١٨آنجا بازنمود

. ١٩کمک مالی نمود" جنبش ملی اسالمی افغانستان" را به حزب ئی به مبلغ ده مليون دالر امريکا١٩٩٢در سال 

احمد رشيد، ژورناليست شناخته شدۀ . حال ادامه دارده ن تابسلسلۀ ھمکاری ھای ترکيه با دوستم ازھمان زما

  راه تدارکاتی ١١/٩ترکيه قبل از "پاکستانی و يکتن از متخصصين مسايل افغانستان و آسيای ميانه، مينويسد که 

 برای ترکيه حمايت از عبدالرشيد دوستم، حمايت از .٢٠"مخفی را از طريق ازبکستان برای دوستم بازکرده بود

  . نفوس افغانستان است که گويا دوستم از آنھا نمايندگی ميکند١٢%ًريبا تق

سالھای (لمان، به اين نظر است که حمايت ترکيه از دوستم در آنزمان ااسد هللا اوگوذ، ژورناليست ترکی مقيم 

اشد و ھم يک به اين دليل بود که به باور مقامات ترکی، دوستم ميتواند ھم مدافع حقوق ترکمنان افغان ب) ١٩٩٠

دوستم درھردو مورد " اين صاحب نظر ترکی به اين عقيده است که .٢١"سپر در مقابل تھديد روبه افزايش طالبان

نه او توانست تا درمقابل طالبان ايستادگی نمايد و نه ھم توانست تا يک وحدت قوی را ميان ترک ھا و . ناکام شد

 را در افغانستان داشته باشد که از يک یجای دوستم، بديله ست تا باما آيا ترکيه حاضر ا". ازبک ھا برقرار نمايد

گذشتۀ پاک از جرايم ضد انسانی برخوردار باشد؟ اسد هللا اوگوذ، ميگويد که سازمان استخبارات ملی و وزارت 

 در خارجۀ ترکيه چندی پيش فيصله نمود تا يکی از ياران جنرال دوستم، فيض هللا ذکی، نمايندۀ واليت شبرغان

پارلمان افغانستان، که دارای درجۀ تحصيالت عالی بوده و در سياست ھم تجربه دارد، را به رھبری حزب 

ذکی موافقت نمود تا جايگزين دوستم شود و " هللا ذکی ميگويد که فيض نقل ازه اوگوذ ب. برسانند" جنبش ملی"

ن معاملۀ مخفی ميان ذکی و مقامات ترکی ، اما دوستم ازاي"آمادگی خود را منحيث رھبر جديد حزب جنبش گرفت

آگاھی حاصل نمود و فيض هللا ذکی را بعد از يک دعوت، مورد لت و کوب شديد خود و افراد خود قرار داد و 

   ٢٢."افراد تحت قوماندۀ جنرال بر ذکی تجاوز جنسی نمودند"حتی 
  فيض هللا ذکی :تصوير                                                                                                                 

اوگوذ می افزايد که موضوع لت و کوب فيض هللا ذکی و اکبربای، رئيس 

، توسط جنرال دوستم و افراد وی باعث دوری "اتحاديۀ ترک تباران افغانستان"

اما چنين به .  استبرخی از ازبک ھا و ترکمن ھای افغانستان از دوستم  گرديده

نظرميرسد که برخی از حلقات در ترکيه ھنوزھم به فکر ادامه حمايت از 

جنرال دوستم ميباشند و دوستم ھم، به ھرقيمتی که باشد، از لت و کوب گرفته تا 

وی حتی . ازبين بردن رقيبان خود، حاضرنيست تا اين حمايت را ازدست دھد

  .٢٣سر خود را مصطفی کمال گذاشتبرای جلب بيشتر حمايت ترکيه نام يک پ

                                                 
18http://www.esedullahoguz.com/afghanistan.asp  
19  Junbesh-i-Milli from its Origins to the Presidential Elections, Antonio Giustozzi 
20 Ahmed Rashid, Descent Into Chaos 
21 http://www.esedullahoguz.com/afghanistan.asp 
22 http://www.esedullahoguz.com/afghanistan.asp  ازطريق اين لينک : Esedullah Oguz برای جزيات بيشترمراجعه شود به نوشتۀ ژورناليست ترکی بنام  
  
23 http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=34242 
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 پوليس به دليل لت و کوب اکبربای توسط افراد وی از سویخانه جنرال دوستم  گفته ميشود که بعد از آنکه

 حکومت از بازداشت جنرال ،ترکيه گری با ميانجی"د، ني تا او را بازداشت نماگرفته شد  تصميمومحاصره شد 

 در روزھای ،٢٥ قصد داشت تا دوستم را به محکمۀ بين المللی بکشاند اکبربای، که زمانی.٢٤"دوستم منصرف شد

قبل از انتخابات رياست جمھوری، در يک مصاحبۀ با تلويزيون پيام افغان، گفت که دوستم توسط سازمان 

  .استخباراتی ترکيه حمايت ميشود

عالقه خود را در افغانستان برخی ھا به اين نظر اند که ترکيه با حمايت از دوستم ميتواند سياست ھای مورد 

نميکند ولی حمايت قوی بعضی خلی افغانستان مداخله که ترکيه در امور دااما مقامات ترکی ميگويند  .تطبيق کند

 بيطرفی و نقش ترکيه را در مسايل افغانستان تحت یاز حلقات در ترکيه از جنرال دوستم و حزب وی، ادعا

  .سؤال قرارميدھد

  

  " عمق ستراتيژيک" رسيدن به يک ترکيه در تالش برای
ترکيه کنونی کشوری است ديموکرات، دارای يک اقتصاد قوی که درمقايسه با کشورھای اروپائی، در رديف 

، کانديد برای ئی ترکيه کنونی قدرتی است منطقه .٢٦شش از بزرگترين قدرت ھای اقتصادی اروپا قراردارد

روابط ترکيه با تمام ھمسايه ھايش، .  نفوذ بيشتر سياسی درجھانعضويت در اتحاديۀ اروپا و در حال جنبش برای

ترکيه ھمچنان با عضويت در بسياری از . چه در شمال، جنوب و چه درشرق و غرب، درحال بھبود است

 و غيره، نقش بسيار فعال را G-20مؤسسات بين المللی مانند ناتو، شورای امنيت سازمن ملل، گروه کشور ھای 

  .دارا ميباشد

، ٢٠٠٩خصوص با روی کارآمدن احمد داوود اوغلو، وزير امورخارجۀ فعلی در ه  بدينسو و ب٢٠٠٢از سال 

اوغلو که . ٢٧عدی مبدل گرديده استُلتر و دارای يک مشی جديد و چند بديپلوماسی ترکيه به يک ديپلوماسی فعا

قول ه و اکادميک است که ميخواھد، بنيز مينامند، يک دانشمند سياسی " ھينری کيسينجر ترکيه"بعضی ھا او را 

سوی يک کشور دارای ه  ميان اروپا و خاورميانه، بئیخودش، ترکيه را ازموقف فعلی، يعنی يک قدرت منطقه 

خصوص در رسانه ھای ه  به ھمين دليل، برخی ھا، ب.٢٨نفوذ و قدرت بيشتر درسياست ھای جھانی سوق دھد

استفاده از قابليت ھای نظامی و   (Neo-Ottomanism" تومانيزمنيواو"، او را به مفکورۀ سياسی ئیامريکا

ُديپلوماتيک به ھدف نفوذ بيشتر سياسی در منطقه، خاصتا محدودۀ تحت نفوذ امپراتوری عثمانی وقت و در کل  ً

  .متصل ميسازند) در جھان

ات ملکی ونظامی درحال  به اينسو درساح٢٠٠٢روابط ميان افغانستان و ترکيه که تاريخ ديرينه دارند، از سال 

با نقش فعال خود در مسايل افغانستان، ترکيه ھم ميخواھد تا از اقليت ھای ترکمن و ازبک . گسترش ميباشد

افغانستان حمايت نمايد و ھم خود را در جنگ افغانستان، پھلوی قدرت ھای ديگر قرار دھد که اين کار به تقويت 

کابل بايد از اين نقش ترکيه به نفع افغانستان استفادۀ اعظمی .  ميکندپرستيژ يا قدرت و منزلت جھانی ترکيه کمک

  .نمايد

                                                 
 2430=Itemid&4195=id&view=task&content_com=option?php.index/com.salamwatandar.www://http 

25 http://www.farsi.ru/doc/2108.html 
26 http://www.invest.gov.tr/en-US/turkey/factsandfigures/Pages/Economy.aspx 
27 http://en.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-476/_nr-1201/i.html 
28 http://news.bbc.co.uk/2/hi/8393516.stm 
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است که قدرت ھای ) به معنی مثبت آن( متجاوز ئیترکيه، بعد از سالھا، در حال مبدل شدن به يک قدرت منطقی 

تئاتر بين المللی ترکيه کنونی معتقد به تحرک قوی و بيشتر در . غربی بايد اين حقيقت جھان امروزی را بپذيرند

از ديد ترکيه، اين ديپلوماسی جديد ميتواند يکبار ديگر . است و ميخواھد تا حضورش را در ھمه جا احساس شود

پای ترکيه را در محدودۀ نفوذ تاريخی اش بکشاند و آھسته آھسته، با نفوذ سياسی استانبول در مسايل مھم منطقه و 

  .تن به اتحاديۀ اروپا، تحقق يابدجھان، آرزوی  ديرينۀ ترکيه، يعنی پيوس
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