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روابط پنھانی جمعيت و شورای نظار با "آی اس آی"
شايد بعضی ھا فکر نمايند که منافقين جمعيت اسالمی ربانی و شورای نظار احمد شاه مسعود روابط خود را با آی اس
آی کامالً قطع کرده اند ،اما ھرگز چنين نيست .جمعيت اسالمی ربانی يکی از شاخه ھای اخوانيت افغانستان است که
مانند حزب اسالمی با جماعت اسالمی پاکستان در تماس دايمی بوده است .جماعت اسالمی پاکستان يکی از عمال آی
اس آی است که به نفع پاکستان در سطح منطقه فعاليت می نمايد و از نفوذ قابل مالخطه ای در افغانستان برخوردار
است .جمعيت اسالمی و مزدوران شورای نظار سال ھا در پاکستان زندگی کرده و زير نظر پاکستان تربيه شده اند.
در کابل شنيده می شود که منافقين جمعيت اسالمی ربانی و شورای نظار احمد شاه مسعود کماکان روابط خود را با
اسالم آباد و باالخص آی اس آی سازمان استخبارات نظامی پاکستان نگھداشته تا در آينده از آن مستفيد گردد .بعد از
کودتای خلقی  -پرچمی و تجاوز شوروی به افغانستان ،جمعيت اسالمی مانند ساير گروه ھای جھادی به پاکستان پناھنده
شدند و در آنجا در خدمت آی آس آی قرار گرفته و مدافع منافع پاکستان شند .نظر به ھدايت پاکستان ،گروه ھای جھادی
جمعيت اسالمی و حزب اسالمی کابل را در جريان جنگ ھای داخلی  ١٩٩۶-١٩٩٢به ويرانه تبديل کردند و قوای
نظامی افغانستان را نابود ساختند که دراين راستا خدمت بزرگی برای اسالم آباد انجام دادند .به قدرت رسيدن طالبان و
خلق تنش ،روابط جمعيت اسالمی را با آی اس آی يک کمی خدشه دار ساخت ،الکن کالً از بين نبرد.افراد خاصی از
جمعيت اسالمی و شورای نظار روابط پنھانی خود را با آی آس آی حفظ کرده اند تا در صورت لزوم در آينده از آن
استفاده نمايند .با آمدن حزب اسالمی به کابل ،جمعيت اسالمی ھم می کوشد که روابط گذشته را با اسالم آباد احياء نموده
و حفظ کند .شنيده شده است که بعضی از افراد جمعيت مخفيانه به پاکستان می روند و قشقه تازه می نمايند.
از خاينان ھر گونه خيانت را بايد انتظار داشت ،خواه جمعيت اسالمی باشد و يا حزب اسالمی و يا ھر ناکس ديگر.
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