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 د احمد رشيد دنوي کتاب کره کتنه
، او سياسي مبصر وډۍ ته ور شوه" نوى کتاب  د پاکستاني مشهور ليکوال، ژورناليس    د جون٢٠٠٨ د کال  "کېدل گ

 کلن احمد رشيد له نامه او اثارو سره اکثره کتاب ٥٩ د  .سو  مخونو کي په متحده اياالتو کي خپور٤٨٤په مياشت کي په 
خه په ډېرو" طالبان"د هغه بل کتاب  لوستونکي خلک اشنادي، او تو  ى او پرته له له پ  جهاني شهرت تر السه ک
ينو ه به خو دلت . دى نورو ژبو ترجمه سوى هم ا واچول سي او   احمد رشيد د ژوند او کارنامو پر  ه ر اړخونو باندي 

ه مفصل بحث  .وسي بيا به د کتاب د محتوا په باب 

خه فارغ سو١٩٦٠احمد رشيد د  وانانو په شان د   هغه د خپل وخت د . په کلونو کي د کېمبرج پوهنتون  نورو 
 په همدغو چپي  .گورا، د افکارو تر تاثير الندي وو  چپي انقالبي، چې رمارکس، ماوو، او د التيني امريکا د مشهو

 پاکستان د بلوچستان په غرونو او وچو بېدياوو کي د پاکستان د حکومت پر خالف په روان نظرياتو سمبال احمد رشيد، د
لتېر  احمد رشيد د بلوچستان په وچو او سختو شرايطو کي پوره لس کاله .بغاوت کي ور گ سو    . ک

يواالنو په م و نورو همفکرو او همسنگرو ان وچو بېدياوو کي د خود مختارۍ او   د بلوچستان په همدغو احمد رشيد د 
 هغه يو گورياليي جنگيالى، سياسي ناظم،او د  .پوځ سره وجنگېد د بزگرانو د حقوقو د اعاده کولو په غرض د پاکستاني

اخته   مالريا او هېپتاستس باندي  راز راز ناروغيو لکه پدې لسو کالو کي په  مخالف وو، او پاکستان د پوځ سرسخت
ل، او  .سو ونه له السه ورک باالخره يې خپله ماته ومنله او بېرته عادي   احمد رشيد په همدغو کلونو کي خپل اکثره غا

ه  سياسي ژوند او    . مبارزې ته يې مخه ک

د سياسي انکشافاتو يو دقيق،  ک چي د افغانستان، پاکستان، او مرکزي اسياخو همدغو تجربو، احمد رشيد ددې جوگه 
و داسي کتابونه ليکي دي چي نه يوازي په غرب   احمد رشيد د همدغې سيمي .مدبر، او تېره سياسي مبصر سي په باب 
ارونکو، ليکواالنو، ا کي د رفرينس او ماخذونو په ډول ي، بلکي د منطقې د  انو لپاره هماستفاده ترې کې  و ژورناليس

ايي" طالبان" د احمد رشيد د  .نوي او تازه خبري لري ه کتاب نه وي تر   اړه  د طالبانو په په نامه کتاب  ولو   که تر 
   .هي کتاب کم هم ندى

اري  چي  په کابل کي وو١٩٧٨کال   هغه په .اغلى احمد رشيد له ډېرو زمانو راهيسي د افغانستان سياسي تحوالت 
انو د افعانستان مشروع حکومت رانسکوره ک اى يې يو افغاني کمونس ل، او ضد افغاني حکومت  او پر  نامشروع، ش

ار ونيو، او د   کي، احمد١٩٧٩ په کال  .راوست رشيد په کندهار کي وو چي د شوروي اشغالگرو قواوو د کندهار 
ي  د بدمرغيو او تباهيو افغانستان    .وې پيل س  شپې او ور

ى ژورناليس وو چي په کال  زه ډېر ژر :  هغه وايي  .وکتل  کي په کندهار کي د طالبانو له مشرانو سره١٩٩٤هغه لم
 يو عکاس کندهار ته  زه او د ،اې بي سي،: "هغه زياتوي  .پوه سوم چي طالبان د پخوانيو مجاهدينو سره توپير لري

تل د .ورسېدو وطالبانو عکسون  کله چي موږ غو  د هغوى همدا اقدام زه هک  .ه واخلو، هغوى موږ لدې کاره منع ک
انونه پک خه پېژندل، هغوى په عکسونو او تبليغاتو پسې  که ما مجاهدين له نژدو  م،   زه هلته سمدستي پوه  .وژل ک
 ".چي طالبان له مجاهدينو سره توپير لري سوم

   
ي ع  کي، هغه د ١٩٩٦په حيث په کال   دژورنالست .ملياتو کي ملگرى وواغلى احمد رشيد د طالبانو سره په ډېرو پو

اى کابل ته ننوت رنگه د مسعود جنايتکاري ډلي  هغه خپله عيني .طالبانو سره يو  ار لوټ او  شاهد وو چي   د کابل 
، او بيا يې په انونه د طالبانو له ډاره تاال ک و کي  ته د پنجشير په غرونو، تونلو، او سمو لتې احمد رشيد په   . پ ک

، او نورو اخبارو ن يپن رن اکناميک رويو، ان له لپاره د طالبانو او دافغانستان ناکراري  همدغو کلونو کي د فار ايس
ونه ليکل  .وضع په باب مفصل رپو

تل چي په افغانستان خه وغو   . ومنيکي د پاکستان سفارت کله چي بېنظير بوتو صدراعظمه وه، هغې له احمد رشيد 
اى د تحقيق او ژورناليزم لمن خوشي نه ه مگر هغه د سفارت پر ه او د مېرمن بوتو دغه بلنه يې رده ک    .ک
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انو سره اشنايي لري ونه کوي او د افغانستان او پاکستان   د هغوى لپاره .اغلى احمد رشيد له ډېرو غربي ژورناليس الر

اغلى احمد رشيد غربي دپلوماتانو ته هم د  .يبرابرو په اړه هغوى ته معلومات او تماسونه  پدې تېرو کلونو کي، 
ى دى  مشاور ن کي د يو بل  .حيثيت غوره ک اغلي احمد رشيد دلته په واشنگ مشهور امريکايي   تېر کال، کله چي 

ه په يوه کانفرانس کي د افغانستان د يف کول، سره به گ ، س :  هغه وويل .ېرواني وضعي په باب خبري کول ژورناليس
اى اې او افغاني مجاهدنيو د ارتباط او وسلو د ورکولو په باب تحقيق  د جهاد په دوران کي، ما او سيف کول د سي"

اغلي اوکلي،   پدې محفل کي، د امريکا د وخت سفير، . يوه مجلس کي برخه اخيستې وه اسالم اباد کي په  موږ په .کاوه
اغلي احمد .هم برخه اخېستې وه اغلي اوکلي موجود ناست دى کي البته، همدا اوس پدې مجلس:  رشيد وويل    .  

اغلي اوکلي خوا ته وکتل ولو د  ف   کله چي په هغه مجلس کي :رشيد وويل  احمد .حاضرينو هم  اغلى اوکلي سي  
اى ان: "  هغه وويل .ولېدو کول او زه دواړه يو  ولود واش." هغه دي دوه ډېر خطرناکه ژورناليس ن دمجلس   نگ

   .حاضرينو وخندل

وډۍ ته ور شوه کېدل"د احمد رشيد نوى کتاب   خو  .موثر، او هر اړخېز کتاب دى د معلوماتو له نظره خورا غني،" گ
خه پاتي سي کله نا کله معلومات او جزييات دونه پکي ډېر سي چي   .لوستل يې گران سي، او اصلي کيسه له لوستوکې 

ود، او د عراق د اشغالو شوق يې: موضوع داده  يا اصليد دې کتاب تيسيس  د بوش حکومت د افغانستان کار نېمکله پرې
او ارامولو لپاره استعمال سوي   هغه پيسې او منابع چي بايد د افغانستان، پاکستان، او مرکزي اسيا د بياودانولو .وک

 د جنگ اصلي ميدان افغانستان، پاکستان،   پر خالفروريزم  حال دا چي د .واى، هغه په عراق کي حيف او ميل سوې
باب دى  دا کتاب د امريکا دهغو ناکاميو په:" ليکي  احمد رشيد د خپل کتاب په مقدمه کي .عراق او مرکزي اسيا ده، نه

ي اى سول چي دا سيمه ارامه ک مبر د يوولسمي را وروسته يې و نه ک چي  ناکامه سوه  امريکا پدې کي هم  .چي د سپ
روريزم ي چي د  ي، او د دغي سيمي د  پدې سيمه کي داسي حکومتونه جوړ ک خه ميدان وگ او اسالمي افراطيت 

ېدو مخه ونيسي يوال  .راپر ۍ  د ن  ملکونه سته چي کېداى ٢٦ کي همدا اوس قريب  بانک د يوه تخمين په حساب، په ن
يني صادر سي، حال دا چي د همدغو سي   ".رسيده  ته١٧ فقط ٢٠٠٣و شمېر په کال  هيوادون روريزم 

ه نوې موضوع نده اغلي احمد رشيد تيسيس  ه هم، د  کو ليکوال_ که  په خپلو مقالو او تبصرو کي پر   بار بار ددې 
ى دى ينگار ک کي   او حيرانونکى حماقت   باب پوره  د بوش ادارې پدې .همدا دى خو خبره يې پخه ده او حق_ همدې 

ود او ي لى جنگ يېو رگندي رسوايي او ماتي بدل ک و گ په   ماته  عموما، د يوه مشر کمال دا وي چي يوه  .په يوې 
ي، خو د بې کمال اوج دا دى چي يو مشر پخه کاميابې په ماتې بدله ي سوبي بدله ک  د بوش د ادارې کم عقل ته  .ک

ى توگه په غاښ ونيسي ه ماروبه د  زه يقين لرم چي تاريخ .بايد س يواالنو په باب ډېر   بوش او دهغه د نيوکان جگ  ان
ي ۍ او  د .سخت قضاوت وک ى، بلکي د اسالمي ن  بوش ادارې نه يوازي په افغانستان کي فرصت له السه ورک

ې من او مرگ ژوبلي بدلي ک بوش ادارې د تمدنونو د تصادم   د .امريکا تر مين يې موجوده اختالفات او ناندرې په د
روريزم پر ، او د  کر مفکورې ته ډېر زيات خدمت وک خالف مجادله يې د اسالم او مسلمانانو پر خالف په جنگ  او 

ه روريزم .بدله ک ولو مهم  حال داچي  من دى او مذهبي افراطيت د مسلمانانو تر    دونه زيات . او خطرناکه د
روريس يمسلمانان چي مذهبي  ان او ډانگيان د   مسلمانان نه يوازي .انو وژلي دي، بل هيچا ندي قتل ک روريس مذهبي 

منان بولي، بلکي د خپل دين او ايمان ي خپل سر او مال د    .اصلي تباه کاران يې هم گ

  هجمهورريس پرويز مشرف سر په هر صورت، احمد رشيد پخپل نوى کتاب کي ليکي چي د بوش حکومت د پاکستان د
کله پاکستان ته . راخيستې دى ډېر نرم سلوک ه دا و نه ويل چي پاکستان بايد د طالبانو او   امريکايانو هي په جدي تو

روريزم پرخالف د مجادلې يو رشتين او مطمين ملگري سي مذهبي افراطيانو سره خپل ي، او د    جنرال .روابط قطع ک
و قاتالنو په ن ه، او دمشرف به تل د القاعدې د يو  خه يولو سره د بوش خوله ور خوږه ک چي د طالبانو _ اصلي خطر 

خه :  هغه ليکي  .توجه بلي خواته واړوله _او نورو افراطيانو لپاره د پاکستان پرله پسې مالت وو بوش بايد له مشرف 
تي واى د طالبانو پوره تباه کول خه همدا غواړي  .غو رگنده خبره دا ده . افغانان هم د پاکستان او امريکا  چي   

روريزم او مذهبي افراطيت مرکز دى و پوري چي په پاکستان کي د .پاکستان د  ددغه ناسور چاره نه وي سوې، په   تر 
ۍ کي دسولي   .را وستل يو خوب او خيال دى افغانستان، هند، مرکزي اسيا، او حتى په ن

 د  راتلونکې منطقوي سياليو په منظور  طالبان د خبارات اى ايس اىد پاکستان پوځ او د هغه هيواد مقتدر است: هغه ليکي
که .په ډول ساتي او روزي" ستراتيژيکي پانگي"  اى ايس اى باور لري چي يوه ورځ به امريکايان او نور خارجيان   

خه خپلي خه د ضربتي قوې په توگه کا له افغانستان  همدا سبب   .ر اخليقواووي باسي او هله به بيا هغوى له طالبانو 
پولو کي هم د  د پاکستان پوځ  .زړه له کومي برخه نه اخلي دى چي د پاکستان پوځ او استخبارات د پاکستاني طالبانو په 

ې ده، بلکي د امريکايانو سره هم دوه مخې پاليسي راخيستې  او مشرانو نه يوازي په سيمه کي دوه مخې پاليسي غوره ک
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ان د غرب ملگري بولي، او له بلي خوا دغرب، افغانستان، او هند لهله يوې خو  پاکستان .ده منانو سره مرسته ا    د

اى برابروي .کوي پوځ فکر کوي چي افغانستان او هند د پاکستان په  د پاکستان.  ورکوي  او روزنه  هغوى ته د سېب 
 .روزل سيراايسارولو لپاره بايد مذهبي ډانگيان و تباه پسې دي، نو بنا، د هغو د

ېدلي ه ندي ل کله د اى ايس اى پر طبعيت باندي   پوره  دې کتاب کي د اى ايس اى  هغه پخپل .د احمد رشيد ليکني هي
 اى په دوه   هغه اى ايس .افراطيانو، او د مذهبي ډلو مالت کوي  هغه وايي اى ايس اى د طالبانو، کشميري .مذمت کوي 

  يوه داسي  اى ايس اى ديموکراسي سبوتاژوي، د طالبانو سره مرسته کوي، اوهغه ليکي چي  .مخې پاليس تورونوي
خه خه همدا بېره ده  .رخي  پر ډار او بېري را تباه کونکې خارجي پاليسي تعقيبوي چي د هند او افغانستان   د هند 

ولى دى چي اى ايس اى يې د ذره وي وسلو جوړولو او خورولو ته و کا .ه لو راهيسي د مذهبي  هغه وايي چي د 
رول افراطيانو او اى ايس اى تر مين  روابط خراب سوى دى، او اى ايس اى نور پر همدغو تباه کارانو باندي پوره کن

ېدلىدى .نلري کار گر ي حملو  روريس ي په الره کوهي مه ( . همدا سبب دى چي پاکستان خپله د     کينده د بل س
 ( الر سيچيري ستا به د کوهي په غاړه___ 

وډۍ ته ور شوه کېدل- احمد رشيد پخپل کتاب پر پاليسيو باندي هم سخت انتقاد   کي په افغانستان کي د بوش د ادارې - گ
ودل د بوش ادارې د عراق د نيولو په:  هغه وايي .کوي رنگه چي د عراق  .مقصد د افغانستان کارونه نېمکله پرې  

افغاني   کي د بدنامو  وه چي امريکا په افغانستان  لرل، همدا وجه  اهميت اتلپاره ډېر زي  اشغالول د بوش د اداري
و همدغه ډلي دننه په افغانستان کي امنيت ه،  وساتي او امريکايي عسکر د عراق د  جنگسارالرانو سره مرسته پيل ک

 خپل قدرت او نفوذ خور   زور پيسيو او وسلو په اې اى د بېشماره  د سي  افغاني جنگساالرانو .نيولو لپاره خالص سي
انونو لپاره ، د  ، ډار، او د ک جنگساالرانو له ظلم  يې بنگلې ودرولې، حال دا چي افغانان د پخوا په شان د فقر، بې امن

  او وحشت
انو او د شمال د ايتالف په تقويه کولو کي د  د  احمد رشيد په افغانستان کي .سر ه مخامخ دي روريس  د  امريکا نارکو 
افغانستان   هغه وايي په .خبره او مغروره افسران او د سي اې اى نااهله او مغرض جاسوسان مالمتوي دفاع وزارت بې

مبه او سطحي اکى کي د امريکا پاليسى خارجه وزارت نه بلکي د دفاع د وزارت سر  هغوى د شمال ايتالف  .افسران 
ه  امريکايي عسکر په همدغو بدنامو  .انو ته پيسې او وسلې ورکويمار مشهور جنايتکارانو او د نورو سيمو محلي جگ

انونه ساتي خه د ضربتي قوې په توگه کار اخلى  .خلکو  ورځ د   افغانان همدا ويني، او ورځ په .د همدغو ډانگيانو 
ي ه .امريکا د پاليسيو په ارتباط بدبينه کې  .نيت په باب شکمن دي  افغانان د امريکا د صداقت او 

ه ال نوه ختم سوي، هغوى د پاکستان په   طالبان حال دا چي. د امريکا بله اشتباه دا وه چي ډېر وختى يې کاميابي اعالن ک
ه خوبونه کول ن و کي  ارگو ارونو او  القاعده په پاکستان کي خپل پرهارونه تداوي کول، او د راتلونکي   .سرحدي 

  .لپاره يې تيارى نيوى

خهد احمد رشيد د کتا وډۍ ته ور شوه کېدل_ ب له عنوان  ي چي هغه د_ گ اوسني اوضاع په باب سخت  معلومې
من دى ېدل بيانوي چي .اندې ېدلي   هغه پدې کتاب کي د هغو هيلو شن د طالبانو دحکومت له نسکورېدو سره سم راسپ

ايي امريکا د خپلو تېرو اشتباه  په سيمه کي خلکو : هغه ليکي .وې خه عبرت اخيستى ويفکر کاوه چي  ايي  .اتو   
اى ددې ه، او وروسته امريکا د جنگساالرانو، او مذهبي افراطيانو پر   اشخاص او ډلي تقويه   ديموکرات  با احساسه، 

خه دا معلومه ي، خو وروسته له اوو کالو   چي د بوش ادارې هغه پخوان تباه کونکې پاليسي بيا غوره  سوه او مالت ک
ې ده ، او ډيک چيني د جنگساالرانو په حمد رشيد ا .ک جمله کي  بوش، د متحده اياالتو پخوانى د دفاع وزير، رمز فيل
 .حسابوي

يني د هغه په کتاب کي اکثره واقعيتونه، معلومات نې د غور وړ دي  او خبري نوي ندي، خو د هغه     .تحليلونه او اندې
نو او تشويش سره مخامخ کوي  ل خرابېد په افغانستان او پاکستان کي د اوضاع    .هر دقيق او حساس بني ادم د اندې

وډۍ ته ور شوه ي دي چي د راتلونکو محقيقينو لپاره يې کار کېدل گ ډېر اسانه   دونه معلومات او ا طالعات راغون ک
ى دى    .ک

ه هم هغه کمزورى او ډارن مشر بولي، خو   کرزى يو په پاى کي، د احمد رشيد د کتاب يوه مهمه اشتباه دا ده چي که 
ايي ددې .رنگه چي پکار ده د کرزي کمزورۍ نه بيانوي يواالن    وجه دا وى چي احمد رشيد او کرزي ډېر پخواني ان

ي .دي ه پوهې  مگراحمد رشيد  .چي کرزى پدې سختو شرايطو کي د افغانستان د مشرۍ جوگه ندى  احمد رشيد پدې 
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ولو احمد رشيد همدا   هغسي چي شايداو بايد ده انتقاد نه کوي، د  پر کرزي باندي سره بيا همواقعيتونو سره  ددغو 

ه ، او تحليل    . والسالم . شکونه را پورته کوي قضاوت، دري

 


