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ویژگی یک کتاب خوب در وھله نخست این است کہ آیا آن کتاب ارزش مطالعہ را دارد یا خیر؟ بہ نظرمی رسد کہ کتاب "ورشکستگی قدرت" نوشته
عابدہ حسین در بوته آزمایش سرخ رو بودہ است  ،وی دراین کتاب زندگینامۂ خویش و مسایل سیاسی را مورد بررسی قرار دادہ است۔ شما کتاب را
مطالعہ کنید،ذکر بعضی از عموھا و خالہ ھا را باید تحمل کنید ،ولی کتاب آنقدر جالب است کہ شما آن را در یک نشست مطالعہ خواھید کرد۔ عابدہ
حسین زبان سحر آمیزی دارد و در آداب گفتگو بی نظیر است ،اودوست ندارد تریبون را بہ کسی دیگر واگذار کند ،اما در این زندگینامہ زیرکی و روش
بیان شیرینی رابہ کار بردہ است۔اگرچہ گفتن این حرف ناخرسند کنندہ است ،اما جلوہ ھایی از فرزندان خانوادہ ھای ثروتمند ،ارباب زادگان دارای زمین
ھای وراثتی کہ بہ پرورش اسب مبادرت می ورزند ،دردانہ فرزندانی کہ در مدارس شیک و مدرن درس می خوانند و جلوہ ھایی از این قبیل جای
خودش را دارد ،اما دورۂ جوانی نامبردہ سمبلی از متانت و سادگی را بہ نمایش می گذارد و با زندگی اشراف زادہ ھای منحرف سنخیتی ندارد۔
نمود ظاھری (عابدہ حسین) سرشار از احساسات و ھیجان می باشد ولی برخوردھا و روش ھای اونمایانگر فکری مصمم و قلبی مطمئن می باشند و این
ایدہ را می توان درراھھایی کہ او در عرصۂ سیاسی اتخاذ کردہ است مشاھدہ نمود۔او فعالیت ھای سیاسی خود را از شورای شھرستان جھنگ آغازکرد و
سپس زندگی سیاسی پرجنجال و پر از فراز و فرودی را گذراند کہ ایفای نقش قدرتمند سمت ریاست مجلس ملی توسط ھمسرش سید فخر امام را نیز در
بردارد۔فخر امام علیرغم میل شخصی ژنرال ضیاء الحق بہ این سمت انتخاب شدہ بود ،چنانچہ وی بہ عنوان رئیس مجلس ملی نقش مؤثری ایفا کرد کہ
موجب نگرانی نخست وزیر منتخب وقت محمد خان جونیجو گردید وازسویی دیگر آقای جونیجوموجبات نگرانی ژنرال ضیاء الحق را فراھم کرد ،البتہ
این خودش قصۂ جداگانہ ای دارد۔ علی ای حال باید بین نھادھای نظامی و فرمانروایان مدنی تعادل قدرت بہ وجود آید۔ مطلب جالبی در بارۂ عابدہ حسین
دیدہ می شود ،وی بہ عنوان رئیس شورای شھرستان جھنگ ،عضو ھیئتی بود کہ جھت شرکت در اجالس ساالنۂ مجمع عمومی سازمان ملل عازم
(نیویورک) شد۔ او می نویسد :ایدۂ اعزام من بہ سازمان ملل در مخیلہ ام صاعقہ ایجاد کرد۔ الزم بہ ذکر است کہ او نمی خواست با ژنرال سوار خان
استاندار (پنجاب) این مسئلہ را مطرح کند ،بلکہ با آغا شاھی وزیر خارجۂ دولت ضیاء الحق تماس گرفت و بہ او گفت :من با استاندار پنجاب صحبت نمی
کنم ،بلکہ بہ عنوان دوست اگر بخواھید خودتان صحبت کنید ،من نمی خواھم منت مسئولین نظامی را بپذیرم۔ ھنگامی کہ بی نظیر بوتوبہ سمت نخست
وزیری انتخاب شد احزاب مخالف علیہ او ائتالف تشکیل دادند ،سروزیر بلوچستان نواب اکبر بگتی ھمۂ آنھا را بہ کویتہ فراخواند ،ھنوز گفتگو آغاز
نشدہ بود کہ نواز شریف گفت کہ او می خواھد یک تلفن ضروری بزند ،وقتی او در برگشتن کمی دیر کرد ،حوصلۂ سایر سیاستمداران سر رفت و از
عابدہ حسین خواستند برود و او را بہ اجالس برگرداند۔
عابدہ حسین می نویسد :منشی شخصی بگتی بازرگان! دم در ایستادہ بود ،وی با بی مھری از من استقبال کرد و گفت :نواز شریف پای تلفن در حال آواز
خواندن است۔

انتخاب عابدہ حسین بہ عنوان سفیر پاکستان در واشنگتن برای او فرصتی جھت آموزش اسرار دیپلوماتیک بود ،در آن زمان جھاد افغانستان بہ پایان
رسیدہ و قرارداد ژنو امضا شدہ بود و آمریکاییھا پاکستان را تحت فشار قرار می دادند کہ برنامۂ ھستہ ای خود را لغو کند۔ از سویی طبق متمم پریسلر
کلیۂ کمکھای پاکستان قطع گردید"،رژنالد بارتولومیو" معاون امور سیاسی آمریکا بہ اسالم آباد سفر نمود،عابدہ حسین نیز آنجا حضورپیدا کرد۔ھنگامی کہ
بارتولومیو یک پیام سختی بہ رئیس جمھور غالم اسحاق خان می دھد ،وی نامہ ای بہ این مسئول آمریکایی نشان می دھد کہ بہ نام رئیس جمھور آمریکا
نوشتہ است۔ عابدہ حسین می نویسد" :بارتولومیو نامہ را روی میز پرت می کند و می گوید :شما پاکستانیھا نمی خواھید بفھمید کہ آمریکا چہ می خواھد
و این برای شما خوب نخواھد بود ،سپس وی فورا اطاق را ترک می کند۔" ھدف از قطع کمکھای آمریکایی این بود کہ ما ھواپیماھای اف –  01را بہ
دست نخواھیم آورد ،در حالی کہ ما مبلغ  022میلیون دالر را پرداختہ بودیم ووقت آن رسیدہ بود کہ قسط دیگر  022میلیون دالری را نیز بہ آنھا
بپردازیم و اگر ما این مبلغ را نمی پرداختیم می بایستی  002میلیون دالر جریمہ بدھیم۔این درحالی است کہ در قرار داد شروطی قید نشدہ بود کہ اگر
طبق متمم پریسلر آن ھواپیماھا در اختیارپاکستان قرار نمی گرفتند ،طرف دیگر نیز باید جریمہ بپردازد ،بدین ترتیب این یک قرارداد یک جانبہ بود۔ عابدہ
حسین بہ پینتاگون می رود و با تشریفات کامل از وی استقبال بہ عمل می آید ،کارل فورد دستیار معاون وزیر (دفاع؟) از وی استقبال می کند۔ او یک
کاغذ آرم دار جلو عابدہ می گذارد و می گوید :یک تسویۂ حساب ماندہ است ،اگر ما مبلغ (خرید ھواپیماھا) را نپردازیم باید مبلغ  002میلیون دالر بہ
عنوان "ھزینہ ھای اداری" جریمہ بپردازیم ،ھدف از این (ھزینہ ھا) چہ بود؟ این مبلغی بود کہ پیش از این کہ پرداخت گردد کسر شدہ بود ،چنین بہ نظر
می رسید کہ این پول بہ جیب اشخاص میانی (واسطہ ھا) رفتہ بود ،شاید واقعیت امر را مسئولین نیروی ھوایی یا درجہ داران نھادھای دفاعی می دانستند
کہ آن افراد خوش بخت چہ کسانی بودند کہ این پول ھنگفت بہ جیب آنھا رفت۔ھنگامی کہ ژنرال آصف نواز (فرماندۂ ارتش وقت پاکستان) از پینتاگون
بازدید کرد ،دک چنی وزیر دفاع می خواھد در تنھایی با وی صحبتی بکند۔گفتہ شد اگر پاکستان در بارۂ برنامۂ ھستہ ای خط قرمز را عبور کند آمریکا
آمادہ است دولت نظامی را بپذیرد ،اما آقای ژنرال از انجام چنین کاری امتناع ورزید ،در عین حال گفت :اگر نواز شریف برکنار شود اشکالی ندارد۔ در
نظر عابدہ حسین (تغییر نواز شریف) تاثیری نداشت ،چون آمریکاییھا بہ افراد اھمیتی نمی دادند ،آنھا فقط در پی اعمال خواستۂ خود بودند۔مسئلۂ دیگری
کہ موجب نگرانی آمریکاییھا شد این بود کہ پاکستان بہ اسامہ بن الدن و سایر تروریستھا پناہ می داد۔ بزودی نواز شریف برکنار گشت و بی نظیر بہ
قدرت رسید  ،وی بہ غالم اسحاق خاناطمینان داد کہ بہ عنوان رئیس جمھور او را خواھد پذیرفت ،ولی حرف خود را فراموش کرد و عضووفادار حزب
خود فاروق لغاری را بہ سمت ریاست جمھوری برگزید۔
این کتاب حاوی قصہ ھای گوناگونی از فرمانروایان نظامی و مجلس ملی است ،البتہ اگر خوب ویراستاری می شد و نکات دستوری بیشتر رعایت می
شد ،می توانست بھتر از این باشد۔

