اﺳﺪ دراﻧﯽ ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﮐﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ

اﺳﺪ دراﻧﯽ ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ۔۔۔۔
ﺳﺎﺑﻖ آﺋﯽ اﯾﺲ آﺋﯽ ﭼﯿﻒ ﺟﻨﺮل دراﻧﯽ 1993ء ﻣﯿں ﭘﺎک
ﻓﻮج ﺳے رﯾﭩﺎﺋﺮڈ ہﻮﺋے۔

ﻣﻮﺻﻮف ﻧے اﻋﺘﺮاف ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ ﺑے ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻮ ہﺮواﻧے ﮐے
ﻟﯿے اﺋﯽ اﯾﺲ آﺋﯽ ﻧے ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮں ﻣﯿں اﺗﺤﺎد
ﮐﺮواﯾﺎ ﺗﮭﺎ۔ اس اﻋﺘﺮاف ﮐے ﻋﻮض رﯾﭩﺎﺋﺮﻣﻨﭧ ﮐے ﻓﻮراً
ﺑﻌﺪ اﺳﺪ دراﻧﯽ ﮐﻮ ﺑے ﻧﻈﯿﺮ ﺑﮭﭩﻮ ﻧے ﺟﺮﻣﻨﯽ ﻣﯿں ﺳﻔﯿﺮ
ﻟﮕﺎ دﯾﺎ ﺗﮭﺎ۔
) ﺑے ﻧﻈﯿﺮ ﮐے ﺧﻼف ﺑﻨﺎﺋے ﮔﺌے اس ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺗﺤﺎد ﮐﺎ
اﻋﺘﺮف ﻣﺮﺣﻮم ﺟﻨﺮل ﺣﻤﯿﺪ ﮔﻞ ﺑﮭﯽ ﮐﺮﺗے رہے اور ان ﮐﺎ
دﻋﻮی ﺗﮭﺎ ﮐہ وہ اﺗﺤﺎد ﺑﻠﮑﻞ درﺳﺖ ﺗﮭﺎ اور آﺋﯽ اﯾﺲ
آﺋﯽ ﮐے ﭘﺎس ﻣﻮﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑے ﻧﻈﯿﺮ اس وﻗﺖ
اﻗﺘﺪار ﻣﯿں رہ ﮐﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﺎص ﮐﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐے
ﻧﯿﻮﮐﻠﺌﯿﺮ ﭘﺮوﮔﺮام ﮐے ﻟﯿے ﺧﻄﺮہ ﺑﻦ ﺳﮑﺘﯽ ﺗﮭﯿں (
اﺳﺪ دراﻧﯽ ﻧے ﺳﺎﺑﻖ اﻧڈﯾﻦ اﯾﻨﭩﻠﯽ ﺟﻨﺲ ﭼﯿﻒ اے اﯾﺲ
دﻟﺖ ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻠﮑﺮ اﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻟﮑﮭﯽ ہے۔ ﺟﺲ ﮐﻮ اﻧڈﯾﺎ
ﻧے زور و ﺷﻮر ﺳے ﭘﺒﻠﺶ ﮐﯿﺎ ہے۔ اس ﮐﺘﺎب ﻣﯿں ﻣﻮﺻﻮف
ﻧے ﮐﭽﮫ ﺣﯿﺮان ﮐﻦ دﻋﻮے ﮐﯿے ہﯿں اور ﺑہﺖ ﺳے ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻣﯿں اﻧڈﯾﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﮐﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﯽ ہے۔ ﻣﺜﻼ ً
“ﮐﺎرﮔﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اور ﻣﺸﺮف ﮐﯽ ﻏﻠﻄﯽ ﺗﮭﯽ اور ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺷﮑﺴﺖ ﮐﮭﺎ رہﺎ ﺗﮭﺎ”
) ﺟﺒﮑہ دوﺳﺮی ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺌﯽ ﺳﺎﺑﻖ اﻧڈﯾﻦ آرﻣﯽ اﻓﺴﺮان
اﻧڈﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮﺗے ﻧﻈﺮ آﺗے ہﯿں (
” اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿں اﻧڈﯾﻦ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﺧﺎﻧﻮں ﮐﯽ ﺗﻌﺪاد
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﮍﮬﺎ ﭼﮍﮬﺎ ﮐﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮ رہﺎ ہے اور وہ
ﮐﻮﻧﺴﻞ ﺧﺎﻧے ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐے ﺧﻼف ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﯾﺎ دہﺸﺖ ﮔﺮدی
ﮐے ﻟﯿے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧہﯿں ہﻮ رہے”
) ﻣﻮﺻﻮف ﻧے ﯾہ ﻧہﯿں ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮐہ ﭘﮭﺮ وہ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﺧﺎﻧے
ﮐﯿﺎ ﮐﺎم ﮐﺮﺗے ہﯿں اور اﭘﻨﯽ رﯾﭩﺎﺋﺮﻣﻨﭧ ﮐے دو ﻋﺸﺮوں
ﺑﻌﺪ اس ﻧے ﮐﺐ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﺎﮐﺮ وہ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﺧﺎﻧے ﮔﻨے
ہﯿں؟ (
ﺳﺐ ﺳے ﺣﯿﺮان ﮐﻦ اﻧﮑﺸﺎف اﺳﺎﻣہ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ﮐﯿﺎ ہے
ﮐہ اس ﮐے ﻟﯿے ﺟﻨﺮل ﮐﯿﺎﻧﯽ ﮐﻮ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯿں ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ
ﺗﮭﺎ اور اﺳﺎﻣہ ﮐﯽ اﻃﻼع ﺑﮭﯽ ﺷﮑﯿﻞ آﻓﺮﯾﺪی ﻧے ﻧہﯿں
ﺑﻠﮑہ اﯾﮏ رﯾﭩﺎﺋﺮڈ آﺋﯽ اﯾﺲ آﺋﯽ اہﻠﮑﺎر ﻧے اﻣﺮﯾﮑہ
ﮐﻮ دی ﺗﮭﯽ اور اﺳﺎﻣہ ﮐﻮ زﻧﺪہ اﻣﺮﯾﮑہ ﮐے ﺣﻮاﻟے ﮐﯿﺎ

ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ۔ ﻣﻮﺻﻮف ﻧے آﮔے ﻟﮑﮭﺎ ہے ﮐہ ﻣﺠﮭے ﻧہﯿں
ﻣﻌﻠﻮم ﮐہ اﺳﺎﻣہ ﮐے ﺳﺮ ﭘﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺎﻧﭻ ﻣﻠﯿﻦ ڈاﻟﺮ
اﻧﻌﺎم ﻣﯿں ﺳے اس اہﻠﮑﺎر ﮐﻮ ﮐﺘﻨے ﻣﻠے ہﻮﻧﮕے۔
) ﺧﯿﺎل رہے ﮐہ اﺳﺎﻣہ ﮐﺎ واﻗﻌہ ﺟﻨﺮل ﻣﻮﺻﻮف ﮐﯽ
رﯾﭩﺎﺋﺮﻣﻨﭧ ﮐے ﺑﯿﺲ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺶ آﯾﺎ۔ اس ﺣﻮاﻟے ﺳے
اﻧﺘہﺎﺋﯽ ﺑﺎﺧﺒﺮ رہﻨے واﻟے ﺑﮍے ﺑﮍے ﺻﺤﺎﻓﺘﯽ ادارے
اور ﺷﺨﺼﯿﺎت ﮐے ﻋﻼوہ ﮐﺌﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﯽ اﯾﻨﭩﻠﯽ ﺟﻨﺲ
اﯾﺠﻨﺴﯿﺎں ﺑﮭﯽ ﺑے ﺧﺒﺮ ہﯿں ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻨﺮل اﺳﺪ دراﻧﯽ
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻮ اﯾﮏ اﯾﮏ ﺑﺎت ﮐﺎ ﭘﺘہ ہے (
ﺟﻮ ﻟﻮگ ﭘﺎک ﻓﻮج اور آﺋﯽ اﯾﺲ آﺋﯽ ﮐے ﺑﺎرے ﻣﯿں ذرا
ﺳﺎ ﺑﮭﯽ ﺟﺎﻧﺘے ہﯿں اﻧہﯿں ﭘﺘہ ہے ﮐہ ﻓﻮج اور آﺋﯽ
اﯾﺲ آﺋﯽ ﮐے ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزو اﯾﮏ دوﺳﺮے ﺳے ﺑﮭﯽ ﺣﺴﺎس
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﯿﺮ ﻧہﯿں ﮐﺮﺗے ﺟﺐ ﺗﮏ ﺿﺮوری ﻧہ ہﻮ۔
ﻟﯿﮑﻦ ﯾہﺎں ﭘﭽﯿﺲ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ رﺋﭩﺎﺋﺮڈ ہﻮﻧے واﻟے ﺳﺎﺑﻖ
اﻓﺴﺮ ﮐے اﻧﮑﺸﺎﻓﺎت ﺳے ﯾﻮں ﻣﻌﻠﻮم ہﻮ رہﺎ ہے ﺟﯿﺴے
آﺋﯽ اﯾﺲ آﺋﯽ اﭘﻨﯽ ہﺮ اﯾﮑﭩﻮﭨﯽ ﮐﻢ از ﮐﻢ ﺟﻨﺮل اﺳﺪ
دراﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻮ ﺿﺮور ﺑﺘﺎﺗﯽ رہﯽ ﺗﺎﮐہ ﺳﻨﺪ رہے اور
ﺑﻮﻗﺖ ﺿﺮور ﮐﺎم آﺋے۔ ﯾﺎ دوﺳﺮا ﯾہ ہﻮ ﺳﮑﺘﺎ ہے ﮐہ
اﺳﺪ دراﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ آﺋﯽ اﯾﺲ آﺋﯽ ﮐے ﻣﺘﻮازی اﭘﻨﺎ ﮐﻮﺋﯽ
ذاﺗﯽ اﯾﻨﭩﻠﯽ ﺟﻨﺲ ﻧﯿﭧ ورک ﭼﻼ رہے ہﻮں ﺟﺲ ﮐﺎ ﮐﺎم
آﺋﯽ اﯾﺲ اﺋﯽ ﮐﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮﻧﺎ ہﻮ؟
ﺟﻨﺮل اﺳﺪ دراﻧﯽ اﭘﻨﯽ ﮐﺘﺎب ﮐﯽ ﭘﺒﻠﺴﭩﯽ ﮐے ﻟﯿے ﮐﺎﻓﯽ
ﭘﺮﺟﻮش ہﯿں اور وہ اﻧڈﯾﺎ ﺟﺎﻧے ﮐے ﻟﯿے ﺑﮭﯽ ﺑے ﺗﺎب
ﻧﻈﺮ آرہے ہﯿں۔
ﻣﯿﺮی
ﮐﺘﺎب
ﻣﻨﻈﺮ
ﺷﺎﺋﺪ
ﮔﮭﮍت

راﺋے ﮐے ﻣﻄﺎﺑﻖ رﯾﭩﺎﺋﺮڈ ﺟﻨﺮل اﺳﺪ دراﻧﯽ ﮐﯽ ﯾہ
ﺗﻨہﺎﺋﯽ ﺳے اﮐﺘﺎﺋے اﯾﮏ ﺳﭩﮭﯿﺎﺋے ہﻮﺋے ﺑڈﮬے ﮐﯽ
ﻋﺎم ﭘﺮ آﻧے ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐے ﺳﻮا ﮐﭽﮫ ﻧہﯿں ﺟﺲ ﺳے
وہ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺴے ﺑﮭﯽ ﮐﻤﺎﻧﺎ ﭼﺎہﺘﺎ ہے۔ ﮐﺘﺎب ﻣﻦ
اور ﺟﮭﻮﭨے واﻗﻌﺎت ﺳے ﻟﺒﺮﯾﺰ ہے۔

ﻣﯿﺮے ﺧﯿﺎل ﻣﯿں ﭘﺎک ﻓﻮج ﮐﻮ اﺳﺪ دراﻧﯽ ﮐﺎ ﮐﻮرٹ
ﻣﺎرﺷﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎہﺌے اور ان ﺳے ﻣﻄﺎﻟﺒہ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎہﺌے ﮐہ
ﮐﺘﺎب ﻣﯿں ﺑﯿﺎن ﮐﯿے ﮔﺌے دﻋﻮؤں ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﯾں اور ان
دﻋﻮؤں ﮐﺎ ﺳﻮرس ﺑﺘﺎﺋﯿں۔

ﮔﻨﺪے اﻧڈے ہﺮ ﺟﮕہ ہﻮﺗے ہﯿں۔ ﮐﭽﮫ اﻧڈے وﻗﺖ ﮔﺰرﻧے
ﮐے ﺳﺎﺗﮫ ﮔﻨﺪے ہﻮﺟﺎﺗے ہﯿں۔ ﺟﻨﺮل اﺳﺪ دراﻧﯽ اور
ﺟﻨﺮل ﺷﺎہﺪ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﮭﯽ اﺳﯽ ﭨﺎﺋﭗ ﮐے ﮔﻨﺪے اﻧڈے ہﯿں۔
ﻣﯿﺮے ﺧﯿﺎل ﻣﯿں اب ان ﮔﻨﺪے اﻧڈوں ﮐﻮ ﺗﻮڑ ﮐﺮ
ﭘﮭﯿﻨﮑﻨے ﮐﺎ وﻗﺖ آﮔﯿﺎ ہے۔
ﻧﻮاز ﺷﺮﯾﻒ اس ﮐﺘﺎب ﭘﺮ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﺑﻨﻮاﻧﺎ ﭼﺎہﺘے ہﯿں۔
ﻧﻮاز ﺷﺮﯾﻒ ﮐﻮ ﻋﻠﻢ ہﻮﻧﺎ ﭼﺎہﺌے ﮐہ اﺳﯽ ﺟﻨﺮل ﻧے دﻋﻮی
ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ ﻧﻮاز ﺷﺮﯾﻒ ﻧے آﺋﯽ اﯾﺲ آﺋﯽ ﺳے رﺷﻮت ﻟﯽ
ﺗﮭﯽ اس ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﺑﻨﻨﺎ ﭼﺎہﺌے ﯾﺎ ﻧہﯿں؟
ﺑﺎﻗﯽ آپ ﯾہ دﯾﮑﮭﯿں ﮐہ اس ﮐﺘﺎب ﮐﯽ ﭨﺎﺋﻤﻨﮓ ﮐﯿﺴﯽ ہے…
ﺟﺐ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯿں ہﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐے ﻟﯿے ﻧﺮم ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷہ
رﮐﮭﻨے واﻟے ﻧﻮاز ﺷﺮﯾﻒ ﭘﺮ ﺳﺨﺖ وﻗﺖ ہے… اس ﭘﺮ وﻃﻦ
ﺳے ﻏﺪاری ﺟﯿﺴے اﻟﺰاﻣﺎت ﻟﮓ رہے ہﯿں… .اور ﺑﻘﻮل
ہﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﯿﻮں ﮐے ﮐہ اﻧہﻮں ﻧے ﻧﻮاز ﺷﺮﯾﻒ ﭘﺮ اﻧﻮﯾﺴﭧ
ﮐﯿﺎ ہے… .وہ اﭘﻨﯽ اﻧﻮﯾﺴﭧ ﻣﻨﭧ ﮐﻮ ﺿﺎﺋﻊ ﻧہﯿں ہﻮ ﻧے
دے ﺳﮑﺘے… ﯾہ ﮐﺘﺎب ﯾﻘﯿﻨﺎ راﺗﻮں رات ﻣﮑﻤﻞ ﻧہﯿں ہﻮﺋﯽ
ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﻮ ﺷﺎﺋﻊ ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﺎک آرﻣﯽ اور آﺋﯽ
اﯾﺲ آﺋﯽ ﮐے ﺧﻔﯿہ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﻮ ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎم ﭘﺮ ﻻ ﮐﺮ ان ﮐﯽ
اﻣﯿﺞ ﺧﺮاب ﮐﺮﻧے ﮐﯽ اﯾﮏ ﮐﻮﺷﺶ ہے… ﯾہ ہﺎﺋﺒﺮڈ وار
ﻓﯿﺌﺮ ہے… اس وار ﻓﯿﺌﺮ ﻣﯿں ہﺮ ﭼﯿﺰ ﺟﮭﻮﻧﮑﯽ ﺟﺎﺗﯽ
ہے ..ﭘﺮﻧﭧ ﻣﯿڈﯾﺎ اور اﻟﯿﮑﭩﺮاﻧﮏ ﻣﯿڈﯾﺎ ﺳﻤﯿﺖ ﺳﻮﺷﻞ
ﻣﯿڈﯾﺎ ﺑﮭﯽ اس ﺟﻨﮓ ﮐﺎ ﺳﺐ ﺳے اہﻢ ہﺘﮭﯿﺎر ہے… .ﺗﺒﮭﯽ
ﺗﻮ ﻧﻮا ﺷﺮﯾﻒ ﮐہﻨے ﻟﮓ ﮔﯿﺎ ہے ﮐہ ﮐﯿﺎ ﺻﺮف ﻣﯿں ہﯽ
ﻏﺪار ہﻮں… اس ﮐﺘﺎب ﻧے اس ﭘﺮ آﺋے دﺑﺎؤ ﮐﻮ ﮐﻢ ﮐﺮﻧے
ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ہے……….

