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و شميره   ١تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م٠٩/٠٣/٢٠١٠                                      حکيم نعيم
 

  کیه سند رابطِه پنهانی امريکا با نور محمد تر
 

در افغانستان از طرف امريکا  خيلی ها بلند  نواخته  می شد  " مبارزه با فساد"و " اصالحات"زمانی که صدای  طبل 
 روی صحنه سياسی در افغانستان چيده می شدند،  و مهره های  بومی پسا استعمار کنونی برای يک بار ديگر بايد
،  به ظاهر به دليل اشتراک در مراسم تحليف ٢٠٠٩خانم هيالری کلينتون وزير پر صالحيِت براک اوباما در نوامبر 

در جريان اين سفر خانم کلينتون از آقايان فاروق وردک، عمر زاخيلوال، .  حامد کرزی،  سفری به افغانستان داشت
يمی و امراهللا صالح  آشکارا حمايت کرده و با رمز و راز، خواهان ابقای اين آقايان در پست های شان آصف رح

درست يک روز قبل از اعالن کابينه، آقای رابرت گيتس وزير جنگ امريکا هم پشتيبانی اش را از آقايان .  گرديد
.  آقايان در پست های کليدی بوديم و هستيمعبدالرحيم وردک و حنيف اتمر اعالم کرد و ما هم شاهد نصب اين همه 

شايد هم استدالل شود که در يک کشور اشغال شده نميتوان انتظار متفاوتر و بهتر از اين وضعيت را داشت؛ و نصب 
و شايد هم تنی چند از بيچاره گان قند بگير و فند بگير، انتصاب . مهره ها هم  جز مهم در فرهنگ قبول مداخله است

  ) ١. (بدانند" پروسۀ جهانی شدن"ه از طرف يک قدرت خارجی را بخش از نصف کابين
 فقط، جان مسئله در عدم درک درست ما از تاريخ  معاصر کشورما، و تحليل تاريخ در چارجوب گفتمان ابزاری 

است؛ و اگر تاريخ تکامل استعمار غرب به دقت مطالعه شود،  نسيانِ  تاريخ  هميشه هدف .  قدرت حاکم نهفته است
  . در مقابل  نفع از تصور ساخته شده  از تاريخ، سياستِ غير قابل تغيير

نگارنده اين سطور باور دارم که درک درست ما از گذشته،  ميتواند منبع خوبی باشد برای فراورد انديشه و افکار 
نی که با پيروی از گفتمان های تا زما. قابل پسند و تاثير گذار و آغاز يک بديل مناسب بر حل مشکالت کنونی  و آينده

ساخته شده و ابزاری، تاريخ کشور ما را با پرده های ضخيم اسرار بپوشانيم و درک ما از کشور خود ما وابسته به 
  .   تلقين های لوکس ولی کشنده ی پسا استعماری باشد، دريافت نقاط مشترک از حقايق مشترک غير ممکن خواهد بود

ف ملی امريکا بدست آوردم، نشانِه ديگريست از چگونه گی آغاز و شايد هم دوام بازی را که از آرشي) ٢(سندی 
  ٢٠اين سند  ايرگرام محرمی است که  به تاريخ .  بغرنج کنونی که متاسفانه مردم مان قربانيان نخستين آن  هستند

در اين سند نور محمد .   از طرف سفارت امريکا در کابل به وزارت خارجه امريکا ارسال شده است١٩٦٥مارچ 
ترکی درست مدتی  بعد از تاسيس حزب نامنهاد  دموکراتيک خلق به يک نمايندِه ارشد سفارت امريکا که به  گمان 

  در سند . غالب مسؤل بخش استخباراتی سفارت نيز بوده است،  گزارش تأسيس حزب دموکراتيک خلق را داده است
"  منبع"بايد نوشته شود که در قاموس استخبارات، . ياد شده است" منبع تحت الحمايه"از نورمحمد ترکی زير نام 

برای کسانی  که از اهميت  سياسی، اجتماعی يا اقتصادی در يک جامعه  برخوردار هستند و خيلی ها مهمتر از 
بودن ترکی  هم اهميت مهم ترکی را در نزد امريکا "  الحمايهتحت.  "اجنت های معمولی عمل می کنند، گفته می شود

، قبل ١٩٦٥ مارچ ١٤در سند آمده است که آقای تره کی از يک کارمند  خاص امريکايی به تاريخ .  نشان داده است
ن تذکر در سند همچنا.  از اينکه اين کارمند عالی رتبه امريکايی افغانستان را ترک بگويد، خواهان مالقات شده است

، بنابر ترس از تعقيب شدن توسط  مامورين امنيتی ١٩٦٣رفته که رابطه ای سفارت امريکا با ترکی بعد از دسمبر 
افغانستان، و بخاطری که دولت افغانستان مشکوک نشود که تالش ترکی برای تاسيس يک حزب از طرف امريکا 

  . حمايت و پشتيبانی می شود، برای مدتی قطع شده بود
فته های مهمل و مجهوِل آقای ترکی در اين سند که تاريخ نويس و مبارز نستوه، مير غالم محمد غبار را به  عدم از  گ

) ؟" (گرفتن يک باب  اپارتمان از دولت وقت"نداشتن محبوبيت در ميان نسل جوان  در آن وقت، آن هم  گويا به دليل 
خوانده  است، که بگذريم، مهمترين پيام اين سند " ميانهچپ "متهم ساخته، و حزب دموکراتيک خلق  را يک جريان 

همچنان اين سند می تواند زمينه ساز تحقيق و .  همانا  ثبوت رابطه  دوامدار نورمحمد ترکی با امريکا می باشد
پژوهش  ژرفتر و متفاوتر در رابطه به اصرار های مکرر آقای ترکی  در زمان زمامداريش از شوروی سابق برای 

  .   ل نيرو به افغانستان  شودارسا
  

  :منابع
 .٢٠١٠ جنوری ١٤. کابل پرس. اصرار بر فروتنی، شکيبايی و منطق علمی. سرور کبريت )١(
   .برگرفته شده از آرشيف ملی امريکا: بانک معلوماتی دانشگاه کاليفرنيا، برکلی  )٢(
  

 



 
 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 




