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 !اسد درانی کیست؟ و چی گل های را آب داده است

 

طبق وبسایت خبری پاکستان آقای اسد درانی سابق رئیس سازمان " آی. اس. 

از   بعد  کشور  آن  اداره آی"  و  آی  اس  ای.  همکاری  به  را  کتاب  تقاعدش 

به و  دبلیو«، نوشت  ای.  به استخبارات هند »آر.  از سفر  آن  خاطر نوشتن 

 .خارج منع شد

از   کشور  دو  هر  استفاده  پاکستان،  و  هند  بین  رقابت  شدت  کتاب  این  در 

گردیده  مستند  کشمیر  نزاع  و  افغانستان  در  نیابتی  جنگ  برای   جنگجویان 

  .است 

است: "اداره استحبارات نظامی پاکستان )آی. اس.   م چنان در کتاب نوشتهه

دانست و او بر اساس موافقتنامه دوجانبه بین دو کشور به امریکا تسلیم داده    آی( احتماالً درمورد اسامه بن الدن می 

  ".است شده

د متقاعدین عالیرتبه نظامی را نقض کرده  اردوی پاکستان اسد درانی را به اتهام اینکه با نشر این کتاب لوایح عملکر

است، محکمٔه نظامی نموده و حقوق و امتیازات تقاعدی اش را متوقف ساخته است. اما در رابطه با افغانستان اسد درانی  

 .هم مدافع قسم خوردٔه تروریسم است  چی دردوران مجاهدین و چه در زمان طالبان تا هنوز

دولتی الهور    پوهنتون میالدی در الهور پاکستان زاده شده است. وی پس از فراغت از    ۱۹۴۱جنرال اسد درانی در سال  

 .وارد اکادمی نظامی پاکستان گردید

یس آی.اس آی پاکستان پس از جنرال اختر و ئبحیث ر  ۱۹۹۲تا    ۱۹۸۸سال کار در ارتش؛ از سال    ۳۰وی در مدت  

بزرگی که ابر قدرتها بر سر تسلط بر افغانستان براه انداخته بودند، هم درمیان تنظیمهای جنگ جنرال حمید گل بازی  

هم در سالهای بعد درمیان طالبان خون آشام عصر حجر ایفاء نمود و نقش دشمنانه اش  افروز و شرارت پیشه جهادی و 

 .ور بحران جدید به این کشور ایفا کرده است صد تشدید جنگ های کابل و انهدام قوای مسلح آن زمان افغانستان و  را در

حیث یک جاسوس کارکشتٔه )آی اس آی( همانند جنرال حمید گل حتی بعد از تقاعد از ه  دگرجنرال متقاعد اسد درانی ب

خدمت در ارتش و زمان ماموریتش بحیث سفیر در آلمان و عربستان سعودی، تا هم اکنون همان پالیسی آی.اس.آی را  

خونریزی در افغانستان، به نفع پاکستان تبلیغ می کند اما برحسب تصادف یا آگاهانه دست    هٔ لیغ جنگ و ادامدر زمینه تب

  .به افشا گری هائی هم میزند

 .به گزارش خبرنگاران جوان، وی گفت که اشرف غنی در آینده افغانستان هیچ نقشی نخواهد داشت 
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تواند    ر است طالبان را به میز مذاکره بیاورد و کاری بیش از این نمی رییس پیشین آی اس آی بیان داشت پاکستان فقط قاد

 .انجام دهد

تواند از نفوذ خود بر مجاهدین و طالبان استفاده کند   اسد درانی در مورد روند جاری صلح افغانستان افزود: پاکستان می 

 .و به آنان بگوید که با یگدیگر گفتگو کنند

 .تصمیمی که گروه های مجاهدین و طالبان اتخاذ کنند برای پاکستان نیز قابل قبول است وی اضافه کرد: هر 

شود که مذاکرات صلح افغانستان در دوحه   یس پیشین سازمان )آی اس آی( پاکستان در حالی مطرح می ئصحبت های ر

 .است  وارد مرحله حساسی شده

یس پیشین آی اس آی به داشتن رابطه به استخبارات  ئد درانی ر جنوری طلوع نیوز، آقای اس  ۲۸شنبه    ۵طبق اخبار دیروز  

میالدی تا کنون با    ۲۰۰۸کشور گفته است: که اسد درانی از سال    محکمهٔ هند متهم شده است. وزارت دفاع پاکستان به  

 .سازمان استخبارات هند ارتباط دارد و این ارتباط به زیان منافع ملی پاکستان است 

ن زمامداران ملکی و نظامی پاکستان، اتهام بستن، دروغ گفتن و پول بدست آوردن؛ جزء اخالق،  ازآن جاییکه در میا

نای ضرورت های ب آن میتواند روابط وی با استخبارات هند برم  کرکتر و حتا سیاست جاری شان گردیده است؛ بنابر

مادی و پولی که زمامداران آنکشور   کاری پیشین و کنونی وی در تنظیم اسناد مورد ضرورت کتابش بوده ویا هم منافع

بخاطر بدست آوردن پول با هندو و مسلمان؛ گبر و ترسا و یهود و نصارا، سالها معامله کرده اند؛ حاال هم می کنند و  

 .سال های بعد نیز خواهند کرد؛ بدور از امکان نباشد

 خوی بد در طبیعتی، که نشست ـــ نرود تا به روز مرگ از دست 
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