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نقش رو به افزايش نظامی ھند در افغانستان
امضای معاھدۀ ستراتيژيک بين افغانستان و ھند به تاريخ  ۵اکتوبر  ،٢٠١١زمينه را برای رخنۀ سياسی ،نظامی و
استخباراتی ھند بيشتر مساعد ساخت .ھند با استفاده از موقف ضعيف سياسی و نظامی افغانستان ،کمک ھای نظامی
خود را افزايش داده تا بتواند پاکستان را در افغانستان کشت و مات دھد .زورآزمائی ھند و پاکستان در تياتر افغانستان،
اين کشور را در معرض فشار ھای سياسی دو خصم قرار داده است .دولت مستعمراتی افغانستان توانائی اين را ندارد
که مستقالنه عمل نمايد و تصميم بگيرد.
ھند در حال ارزيابی است که آيا طيارات و ھيلوکوپترھای نظامی افغانستان را ترميم نمايد يا خير .در جريان ساليان
جنگ و تباھی ،افغانستان صد ھا طياره و ھيلوکوپتر نظامی ساخت شوروی را از دست داده و يا اين که در ميدان ھای
ھوائی بال استفاده باقی مانده و متروک شده است .اگر ھند بتواند قسمتی ازاين طيارات را ترميم نمايد ،قوای ھوائی
دولت مستعمراتی کابل نسبی تقويت خواھد شد ودست باال در نبرد با مخالفان داخلی پيدا خواھد کرد .اکنون توجه ھند
بيشتر متوجه ترميم ھيلوکوپتر ھاست .طيارت جنگندۀ ميک و سخوی سابق در جريان جنگ ھای داخلی و توطئۀ
پاکستان به کلی نابود شده است .بعد از ارزيابی متخصصين ھند از وضع قوای ھوائی افغانستان ،ھند وعده داده است که
 ١١ھيلوکوپتر ام آی  ٣۵و ھفت طيارۀ حمل ونقل را عجالتا ً ترميم نمايد .مقامات دولت مستعمراتی گفته اند که موافقت
امريکا را ھم در زمينه به دست آورده اند .عکس العمل پاکستان تا حال آشکار نشده است ،اما تصور می شود که
ھمکاری ھند و افغانستان در ھر ساحه ای که باشد ،مقامات اسالم آباد را دست و پاچه خواھد ساخت .پاکستان ھميشه
گفته است که پيوند نظامی و سياسی کابل – دھلی ،به ضرر پاکستان تمام شده و مداخالت ھند را در افغانستان از نگاه
امنيتی تحمل نخواھد کرد.
قوای ھوائی افغانستان در اواخر نجيب ﷲ آخرين رئيس جمھور دست نشاندۀ مسکو در کابل توانائی رزمی خوبی
داشت که پاکستان سخت از آن در ھراس بود .يکی از اھداف ستراتيژيک پاکستان نابودی اردو و خصوصاً قوای
ھوائی افغانستان بود که بار ھا با قوای ھوائی پاکستان در تقابل قرار گرفته و قابليت پيلوت ھای افغان را تجربه کرده
بود .به مجرد سقوط نجيب ،گروه ھای جھادی ساخت امريکا و پاکستان به دستور اسالم آباد اردوی افغانستان را نابود
کردند و قوای ھوائی کشور را تکه تکه نمودند که يکی از افتخارات نواز شريف محسوب می شود.
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ھند عالقه مند است که دشمن خود پاکستان را در افغانستان در بالتکيفی قرار بدھد تا بتواند از فشار پاکستان بر ھند در
کشمير بکاھد .اسالم آباد روابط کابل – دھلی را با نگرانی تعقيب می نمايد و متصور است که ھند در صدد خنثی ساختن
نفوذ پاکستان در افغانستان است که اسالم آباد آن را ھنوز ھم "عمق ستراتيژيک" خود می داند .چون دولت مستعمراتی
کابل از خود استقالل عمل ندارد و فاقد حاکميت است ،افغانستان ميدان خالی برای نبرد و زور آزمائی سياسی ھند و
پاکستان انتخاب شده است .پاکستان در افغانستان دست خالی نيست .اسالم آباد گروه ھای جھادی و تحريک طالبان و ده
ھا فرد بی ھويت را در افغانستان در اختيار دارد که در صورت ضرورت از آنھا در نبرد عليه ھند استفاده خواھد کرد.
انھدام چند سال قبل سفارت ھند در کابل ،نمونه ای از عکس العمل اسالم آباد عليه نفوذ سياسی و نظامی ھند بوده است.
در دسمبر  ،٢٠١۶ھند چھار ھيلوکوپتر ام آی  ٣۵به قوای ھوائی افغانستان تحويل داد .اين ھيلوکوپتر ھای کھنۀ اردوی
ھند بود که بعد از ترميم به افغانستان فرستاده شد .ھند در صدد نوسازی اردوی خود است و سعی دارد که برای اسلحۀ
کھنۀ خود بازار فروش سراغ نمايد .افغانستان ھمين اکنون می تواند برای اسلحۀ فرسودۀ ھند بھترين خريدار باشد.
اسلحۀ ھند شامل طيارات جنگنده نخواھد شد ،زيرا نه امريکا و نه پاکستان چنين معامله را تحمل خواھند کرد.
به ھر صورت ،به ھر اندازه ای که ھند بيشتر در سياست افغانستان داخل شود ،به ھمان پيمانه حساسيت پاکستان بيشتر
خواھد شد .خردمندی ھند درين خواھد بود که پاکستان را در افغانستان در انتقام گيری تحريک نکند و کشور ما را
ميدان زورآزمائی بين خود و پاکستان نسازد .يک افغانستان آرام و عاری از رقابت ھای منطقه ئی می تواند به مفاد ھمه
کشور ھای منطقه باشد.
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