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هند ،یار و همراه افغانستان
برای رسیدن به موفقیت
غزنوی

هند استقالل خود را در  ۱۵اگست سال  ۱۹۴۷به دست آورد .هند
و افغانســتان در این مدت و در طول تاریخ روابط محکم و پرباری
داشته است .هند در افغانستان حضور فعالی دارد .هند در عرصه
کمک به بازسازی افغانســتان در جمع بزرگترین کشورها کمک
کننده به افغانستان است.
افغانستان اكنون در مرحله بازسازي قرار دارد .مراحل بازسازي،
از ايجاد ثبــات و تامين امنيت آغاز مي گردد و بدنبال خود رونق
اقتصادي ،ثبات سياسي و احياي ساختار اداري و آموزشي و ...را
مي طلبد .در اين مسئله جاي ترديد وجود ندارد كه افغانستان به
تنهايي و با دست خالي قادر به گذار از اين مرحله نمي باشد .بنابر
اين همكاري همه جانبه و بخصوص مساعدت هاي مالي كشورهاي
دوســت و جامعه جهاني از شروط اساســي موفقيت در احياي
افغانستان مي باشد .كشور هند ،از زمره دولت هايي است كه در
طي چند سال اخير ،با افتتاح تعدادی از بزرگترین پروژه های ملی
در افغانســتان از جمله افتتاح ساختمان شورای ملی و بند بزرگ
ســلما در هرات و اعطاي صدها میلیون دالر كمك به افغانستان،
نقش و جايگاه عمده خود را در بازســازي افغانستان نشان داده و
مورد اعتماد واقع شده است .
بنابر اين با توجه به پيوستگي متقابل ثبات و بازسازي ،افغانستان
با ســعي و تالش اگر قادر شود كه در زمينه جلب و جذب سرمايه
گذاري ،تاجران و ســرمايه گذاران هند موفق گردد ،گام مهمي
در راســتاي بازسازي كشور برداشته شده است .اين نكته از آنجا
داراي اهميت مي باشــد كه هند در مجموع داراي عملكرد مثبت
در افغانستان مي باشد .لذا تاكيد بر روابط دوستانه با هند و توسعه
آن ،در واقعيــت يعني تالش در جهــت جلب و جذب كمك ها و
امدادهاي كشورهاي دوست در عرصه بازسازي كشور.
هم چنين كشــور هند عالوه بر كمك هاي بالعوض هم پاي ديگر
كشورها ،از لحاظ تجارب عالي در امر توسعه اقتصادي و اجتماعي
و نيز تحقق دموكراســي الگوي خوبي مي تواند باشد ،هند يكي
از كشــورهاي عمده و موفق جهان در عرصه توســعه اجتماعي و
اقتصادي ياد مي شود .بدون شك دســت يافتن به اين موفقيت
جهاني ثمره طرح ها ،سياست ها ،و شيوه هاي موثر دولت و حكومت
هند اســت .با توجه به هم خواني و اشتراكات فراوان افغانستان و
هند ،آن سياست ها و روشها و طرحها مي تواند به گونه اي الگوي
توسعه اجتماعي و اقتصادي براي افغانستان نيز قرار گيرد.
در عرصه سياســي نيز هند ،بزرگترين دموكراسي جهان خوانده
مي شود .نظام سياسي در آن كشور از چنان مطلوبيتي برخوردار
اســت كه همه آن تركيب ها و تنوع ها و تكثرهاي جامعه هند در
ساختار و سياست آن كشور بازتاب يافته است .بنابر اين اين نوع
دموكراسي ،در جامعه متنوع و متكثر افغانستان نيز مي تواند قابل
الگوبرداري باشد.
آنچه بديهي به نظر مي رسد اينست كه روابط دول و ملل يك امر
متقابل و بر اســاس نيازها و ضرورت هاي دو جانبه مي باشد .در
اين ميان در عرصه روابط هند و افغانســتان ،منافعي براي كشور
هند نيز نهفته اســت .اهميت عمده افغانستان براي هند از جمله
در اين مورد نهفته اســت كه يك هم ســويي واقعي و به دور از
تعارفات ميان افغانســتان و هند وجود دارد .اين هم سويي را مي
توان نيازمندي به صلح و ثبات ،توسعه روابط سياسي و اقتصادي
در منطقه ،تنش زدايي و مقابله با پديده شــوم تروريزم و افراطي
گري ،حركت به سوي تحقق پيمان هاي منطقه ای و  ...ذكر نمود.
اهميت ديگر افغانستان براي هند از لحاظ اقتصادي است .با توجه
به رشد روز افزون اقتصاد هند آن كشور نيازمند بازارهاي مصرف
مي باشد .با در نظر داشت اين نكته كه كاالهاي توليد شده هندي
تا اندازه يي از لحاظ كيفيت و قيمت نســبت به كاالهاي وارداتي
از كشــورهاي دوردست مقرون به صرفه و قابل توجيه مي باشد ،
تحكيم و توسعه روابط دو كشور مي تواند بازار مطلوب هند را در
افغانستان فراهم آورد.
موضوع ديگر در روابط هند و افغانستان ،دست يابي هند به انرژي
عظيم آســياي ميانه مي باشد .هند براي توسعه اقتصاد و صنعت
خود نيازمند به انرژي زيادي اســت ،كه انرژي نهفته در آسياي
ميانه مي تواند براي هند مقرون به صرفه و قابل اعتماد باشــد.
تاكيد بر تحكيم روابط دو كشــور و توســعه آن مي تواند به اين
نيازمندي هند پاسخ دهد .تامين انرژي هند از آسياي ميانه درآمد
خوبي براي افغانستان شمرده مي شود.

کارویژههای اساسی دانشگاه کابل
موانع و چالشها فراروی
ِ
کارکرد دانشگاههای افغانستان و به ویژه
دانشــگاه کابل همواره مورد انتقاد بوده
اســت .افزایش تنش میان دانشجویان در
لیله و صحن دانشــگاه ،کیفیت پایین مواد
درســی ،ظرفیت پایین استادان دانشگاه،
رشــد بنیادگرایی و افراطیــت ،برخورد
ناشیانه کارگزاران دانشــگاه با مراجعین
و دانشــجویان و  ...از جمله مواردی بوده
است که رسانه ها و مردم بارها آن را اظهار
نموده است .در  15سال گذشته ،دانشگاه
کابل بیش از آن که یــک فضای علمی و
آکادمیک بوده باشد بیشتر فضای سیاسی
داشته است .سیاسی شدن دانشگاه باعث
جلوگیری از دگرگونــی و تحول علمی در
این دانشگاه شده است .اکنون این پرسش
مطرح می شود آیا وزارت تحصیالت عالی
کشور با تقرر حمیداهلل فاروقی قادر به رفع
مشکالت مذکور خواهد بود؟ آیا دانشگاه
کابل کارویژههای اساسی خود را باز خواهد
یافت؟
روز شــنبه ،حمیدااهلل فاروقــی به عنوان
رئیس دانشگاه کابل از سوی فریده مومند
معرفی شد .او ایجاد فضای مناسب ،توسعه
بخشــهای تحقیقی ،بلند بــردن ظرفیت
استادان ،همگام سازی ادارات با تکنالوژی،
شــیوه تدرس معیاری و فراهم ســاختن
زمینه ارتباط دوام دار با دانشگاهای جهان
از برنامه های مهم خود خواند .با این حال،
برخی مسائل و مشکالت دیگر باقی مانده
اســت که او در صحبت هــای خود به آن
اشاره ننموده است.
اول؛ رشــد بنیادگرایی و افراطیت توسط
استادان دانشکده شــرعیات از مهمترین
دغدغــه کنونی در مورد دانشــگاه کابل
است .در سال های گذشته ،موارد بسیاری
از ارتباط دانشــجویان این دانشــگاه با
گروههای تروریســتی و دهشــتافکن
مشاهده شده است .ریاست عمومی امنیت
ملی بارها افرادی را دســتگیر نموده است
که دانشجوی دانشگاه کابل بوده و ارتباطی
با گــروه طالبــان و یا دیگر گــروه های
تروریستی داشته است .در عین حال ،در
سال های گذشته تظاهرات از سوی برخی
دانشکده های دانشــگاه کابل برگزار شد
که شعارهای ضد دموکراسی ،حقوق بشر،
حقوق زن سر می دادند .این موارد و بسیار

رحیم حمیدی

موارد دیگر نشــان می دهد که دانشگاه
کابل افرادی را تربیه می کند که در آینده
در تقابل با نظام سیاسی و حکومت مرکزی
قرار مــی گیرد .در واقع ،دانشــگاه کابل
موفق به پرورش آموزه های تساهلگرایانه
و کثرتگرایانه نبوده اســت .بلکه به جای
آن اصول بنیــادی افراطیت و بنیادگرایی
را ترویج نموده اســت .این دغدغه جدی
اســت .نیازمند آن اســت که حکومت به
صورت جدی به این مســئله بپردازد و در
عین حــال ،از وظایف و مســئولیت های
اساســی رئیس جدید دانشگاه کابل است
تا با پدیده بنیادگرایی در دانشــگاه کابل
مبارزه نماید.
ریشــه های بنیادگرایــی و افراطیت در
دانشگاه کابل مشخص اســت .دانشکده
شرعیات دانشگاه کابل مروج بنیادگرایی و
افراطیت است .نیاز است که این دانشکده
به صورت بنیادی و اساســی متحول شود.
مواد درسی این دانشــکده تغییر نماید و
اســاتید جدید با آگاهی از الهیات و کالم
جدید روی کار آید.
دوم؛ در چند ســال اخیر شــاهد تنش و
برخورد خشــونتآمیز میان دانشجویان
دانشــگاه کابل بودهایم .تنش ریشــه در

مذهب و قومیت داشته است .این نگرانی
فراروی نســل تحصیل کرده اســت که
برخورد قطعی با مذهب و قومیت دارد .در
حالی که براساس فهم دانشگاهی مذهب
و قومیت دو عنصر ســیال فرهنگ یک
جامعه اســت که باور و درک قطعی از آن
وجود ندارد .آنچه نگرانی در مورد برخورد
خشونت آمیز دانشجویان را افزایش می
دهد گســترش خشونت در آنجا و از آنجا
در سطح جامعه اســت .این نوع برخورد
ها در وضعیت کنونی خطرناک است زیرا،
احتمال برخورد خشونت آمیز گروهی را
در سطح جامعه باال می برد.
ریشــه این برخورد ها بدون شــک در
باورهــای مذهبی و قومی دانشــجویان
است .بســیاری از دانشجویان نگاه و باور
برتر نسبت به قومیت و مذهب خود دارد
و برعکس نــگاه تحقیر آمیز توأم با نفرت
به قــوم و مذهب دیگری دارد .این باورها
زمانی که در رفتــار آدم ها منعکس می
شود منجر به تنش و برخورد های خشونت
آمیز می شود .اصل اساسی این است که
این باورها باید در دانشگاه های کشور از
ذهن دانشجویان زدوده شود .اما ،نه تنها
این مهم صورت نمی گیرد بلکه باورهای

متعصبانه آنها نســبت به مذهب و قوم
سخت و محکمتر نیز می شود .زمانی که
این افراد از دانشگاه ها فارغ می شود به
جای ترویج اندیشــه های کثرتگرایانه
اندیشــه های برتری مذهبی و قومیت را
ترویج می کند .امری که همخوانی با نظام
سیاسی و جامعه کثرت گرایی افغانستان
ندارد .بنابراین ،باید از اولویت های کاری
اساسی رئیس جدید دانشگاه کابل کاهش
تنش میان دانشجویان از طریق گسترش
اندیشــه های کثرتگرایانه باشــد .در
دراز مدت ایــن تهدید جدی علیه جامعه
افغانســتان خواهد بود .به همین خاطر،
بهتر آن اســت که از هــم اکنون در این
مورد اندیشه نمایم.
چهارم؛ به لحاظ تاریخی دانشــگاه کابل
اولین دانشگاه کشور محسوب می شود.
دانشگاهی که در یک دوره تاریخی رشد
و شکوفایی زیادی داشته است .تحصیل
در این دانشگاه به عنوان یک آرزو برای
بسیاری از شــهروندان کشورهای منطقه
بوده است .اما در وضعیت کنونی دانشگاه
کابــل هیچ چیزی قابل دفــاع ندارد .نه
دانشجویان کشــورهای منطقه حاضر به
تحصیل در این دانشگاه است و نه دانشگاه

ظرفیت آن را دارد تا نیازمندی متقاضیان
را برآورده نمایــد .از این جهت ،ضرورت
بنیادی اســت تا برنامه ها و سیاست های
را روی دســت گیریم که دانشگاه حیثیت
و وجهه گذشته خود را باز یابد و بار دیگر
در سطح منطقه به عنوان یک دانشگاه نام
آور مطرح گردد .جذب استادان با سواد و
مجرب ،خانه نشین کردن استادان کهنسال
و در عین حال استادان بی سواد دانشگاه،
تقویت بخش تحقیقی دانشــگاه و تجربی
کردن تمام رشته های دانشگاهی ،کار روی
مواد درســی و به روز کردن آن می تواند
از جمله برنامه ها و سیاســت های رئیس
جدید دانشــگاه کابل بــرای بازگرداندن
حیثیت دانشگاه کابل باشد.
پنچم؛ آخرین نکته اینکه نخبگان سیاسی
باید از مداخله در کار دانشگاه دست بردارد
تا دانشگاه به دور از فضای سیاسی و بدون
چشــم داشــت به منافع نخبگان سیاسی
سیاســت های خود را تدوین نماید .دست
درازی نخبگان سیاسی زمینه های گسترش
فساد و ادامه ناکارآمدی دانشگاه را افزایش
می دهد .از این جهت ،رئیس جدید دانشگاه
بایــد بتواند دســت نخبگان سیاســی و
متنفذین قومی را از دست درازی در کارکرد
دانشگاه کوتاه نماید تا این دانشگاه به دور
از فضای غبارآلود دنیای سیاســت نفس
بکشد و برنامه ها و سیاست های خاص خود
را تدوین و اجرا نماید.
دانشگاه نقش اساسی در ترویج و گسترش
باورهای دموکراتیک دارد .به دیگر سخن،
تحکیم دموکراســی ،ارزشهــای جدید
بدون کارکرد درست دانشگاه امکان پذیر
نیست .در شــرایط که دانشگاهها باورهای
ضد دموکراســی ،حقوق بشر ترویج نماید
سخت و دشوار است که بتواند دموکراسی و
ارزش های آن را در چنین جامعه ای تحکیم
بخشید .بنابراین ،ضرورت بنیادی در ایجاد
تحول در دانشگاه های کشور و به خصوص
در دانشــگاه کابل دیده می شود تا کارکرد
دانشگاه در همسویی نظام سیاسی کشور
قرار گیرد .اما این بدین معنی نیســت که
دانشگاه حق و صالحیت نقد نظام و اصول و
ارزش های جامعه را ندارد .بلکه بدین معنی
است که با گسترش نگاه علمی ارزش ها و
باور ها نیز تحکیم بیشتر می یابد.

عوامل و اهداف راهبردی در روابط هند و افغانستان
روابط و مناسبات سیاسی
پیش از اســتقالل هند طبــق معاهده
 1921افغانســتان با بریتانیا ،افغانستان
یک جنرال قونســولی در دهلی و ســه
قونســولگری در کلکته ،بمبئی و کراچی
تاســیس کرد (مصون .)34 :1388 ،در
پی اعالم اســتقالل هند در سال 1947
مناســبات رســمی هند و افغانستان در
مقام دو کشور مســتقل آغاز می شود.
پس از شناسایی هند ،در سال  1949دکتر
نجیب اهلل خان توروایانا که وزارت معارف
را به عهده داشت ،به عنوان اولین سفیر
افغانســتان در دهلی تعیین شــد .روپ
چند نیز نخستین سفیر هند در کابل بود
(مبارز .)475 :1390 ،یک ســال بعد در
ژوئن  1950معاهده دوســتی دو کشور به
عنوان نقطه عطفی در روابط طرفین انعقاد
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یافت .اهمیت آغازین و نمادین این معاهده
به گونه ای اســت که  61سال پس از آن در
موافقت نامه استراتژیک اکتبر  2011به این
معاهده اشاره می شود (رحمانی و حسینی،
 .)202 :1391در دوران سلطنت چهل ساله
محمد ظاهر شــاه در پرتو سیاست تاریخی
بیطرفی افغانســتان مناسبات این کشور و
هند که هــر دو از بنیانگذاران چنیش عدم
تعهد بودند ،توام با دوستی و حسن نیت بود
و دیدارهایی در سطح سران صورت گرفت؛
دیدار ظاهرشاه در فوریه  1958و دیدارهای
محمــد داود خان و دکتر محمد یوســف
نخست وزیران افغانستان در فوریه  1959و
فوریــه  1965از دهلی ،و دیدار جواهر لعل
نهرو و ایندیرا گاندی نخست وزیران هند در
سپتامبر  1959و ژوئن  1969از کابل ازجمله
این دیدارها بود.
روابط دو کشــور هند و افغانستان پس از
کودتای داود خان و استقرار جمهوریت در
افغانستان در سرطان  /1352ژوئیه ،1973
به دلیل گرایش وی به اتحاد شوروی که هم
پیمان هند نیز در نظم دوقطبی محســوب
می شد ،بیش از پیش تحکیم یافت .هند –
پس از شوروی – دومین کشوری بود که دو
روز پس از روی کار آمدن محمد داود خان
افغانســتان را به رسمیت شناخت (مصون،
 .)174 :1388در سال  1976ایندیرا گاندی
نخست وزیر هند از افغانستان دیدار کرد.
سفر ســردار محمد نعیم خان برادر محمد
داود و نماینده فوق العاده افغانســتان به
هند در ســال  1978که جنــگ تبلیغاتی
پاکستان را به همراه داشت و سفر چند روز
بعد شــخص داود خان به هند نقاط عطفی
در روابط دو کشور بود .در این سفر که یک
روز پس از سفر وی به پاکستان و برای رفع
نگرانی هند صــورت گرفت ،رئیس جمهور
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افغانستان با موراجی دسای نخست وزیر
هند دیدار کرد (پیــرزاده غزنوی:1385 ،
 .)345پس از کودتای مارکسیستها علیه
داودخان و اســتقرار حکومت جمهوری
دموکراتیک خلق در افغانستان ،هند اولین
کشور غیر کمونیست بود که رژیم جدید
را به رسمیت شــناخت .در ادوار ریاست
جمهــوری نور محمد ترکــی ،حفیظ اهلل
امین ،ببرک کارمل و دکتر نجیب اهلل روابط
مستحکم دو کشور تداوم یافت (فرهنگ،
.)1005 :1390
با شــکل گیری مقاومت مجاهدین علیه
رژیم مارکسیستی و اشغال کشور توسط
ارتش سرخ به حمایت از این رژیم ،هند به
دلیل روابط نزدیک با شوروی و نیز نگرانی
از نفوذ پاکســتان بر مجاهدین ،برخالف
بسیاری از کشــورها از محکومیت اشغال
افغانســتان خودداری ورزید و همچنان
به روابط خود با این کشــور و پشتیبانی
از آن ادامــه داد (دیتــل 146 :1365 ،تا
 .)148با این حال با ســقوط کابل به دست
مجاهدین و اســتقرار جمهوری اسالمی
افغانستان ،هند به رغم نگرانی از گرایش
اســامی مجاهدین روابط خود را با دولت
افغانستان به ریاســت برهان الدین ربانی
ادامه داد .بروز اختالفات و جنگهای داخلی
میان مجاهدین و ســقوط دولت آنان به
دســت طالبان که به ایجاد امارت اسالمی
افغانســتان انجامید ،به قطــع روابط دو
کشور و بسته شدن سفارت هند در کابل
منجر شــد .هند عالوه بر اینکه طالبان را
به رسمیت نشناخت ،آنها را خطری جدی
برای امنیت و منافع ملی خود انگاشــت
و در هماهنگیهای منطقــه ای با ایران و
روسیه و برخی کشورهای دیگر ،با حمایت
از مخالفــان طالبان در صدد مقابله با آنان

برآمد و به قدرت رســیدن این گروه را در
افغانســتان مداخله خارجی در این کشور
خواند (عصمت اللهــی و دیگران:1378 ،
 .)281شــکل گیری طالبان با پشتیبانی
مستقیم پاکستان در واقع ایجاد حکومت
دست نشــانده ای در افغانستان بود که
هم مسائل و مشکالت ارضی افغانستان و
پاکستان را دنبال نکند و هم در ارتباط با
هند در مقام رقیب تاریخی و سنتی برای
پاکستان عمق اســتراتژیک فراهم سازد
(فرزین نیا 17 :1377 ،و  18و شــفیعی،
 .)63 :1391گسترش طالبانیسم به جامو و
کشمیر بویژه از آن رو که بیشتر گروههای
فعال در این بخش از هند دســت نشانده
پاکستان محسوب می شوند ،خطر عمده
ای برای امنیت و وحدت هند به شمار می
رفت .ربودن یــک فروند هواپیمای هندی
در دســامبر  1999و فرود آن در قندهار و
مطالبه آزادی تروریستهای زندانی در هند
نمونه ای از اقدامات مخاطره آمیز طالبان
در افغانســتان علیه منافــع هند بود .به
گفته مقامات هندی ،پاکســتان در دوران
طالبان ساالنه بیش از صد میلیون دالر از
کشت تریاک در افغانستان درآمد داشت
که صرف جنگهای نیابتی با هند در جامو
و کشمیر می شد (شــفیعی.)70 :1391 ،
هند که به دلیل وابستگی شدید طالبان به
پاکســتان و پیوند آنان با القاعده و اسالم
گرایان در نقاط مختلــف منطقه از جمله
کشمیر نگران موقعیت و امنیت خود بود،
به حمایت از اتحاد شمال برخاست و دولت
در تبعید مجاهدین را تنها نماینده قانونی
افغانستان شناخت.
روابط رسمی سیاســی و دیپلماتیک هند
و افغانســتان ،پس از وقفه ای در دوران
طالبان ،با ســقوط این دولت از سر گرفته

شــد .در  21نوامبر  2001ســفارت هند در
دهلی بازگشــایی شد و یک ماه بعد در 22
دسامبر همان ســال به سطح سفارت ارتقا
یافت .در همین ماه جاسوانت سینگ وزیر
خارجه هند در مراســم آغاز به کار دولت
موقت افغانســتان در کابــل حضور یافت.
پس از مدتی کنسولگریهای هند در هرات،
قندهار ،مزار شریف و جالل آباد نیز افتتاح
شد (دفتر مطالعات .)284 :1386 ،رهبران
جدید افغانســتان از گذشته با هند روابط
نزدیکی داشتند .حامد کرزی تحصیلکرده
هند بود و دوستم و عبداهلل از جبهه شمال
در دوران مباره با طالبــان از حمایت هند
برخــوردار بودند و این مناســبات زمینه
روابط دوستانه دو کشور را در دوره پس از
طالبان فراهم می ســاخت (شفیعی:1391 ،
 .)72کرزی ســه ماه پس از تشکیل دولت
جدید افغانستان همراه با عبداهلل عبداهلل،
یونس قانونی و محمد قســیم فهیم وزرای
خارجه ،کشور و دفاع از دهلی دیدار کرد.
در این سفر طی مالقات عبداهلل و واجپایی
نخست وزیر هند بر حمایت از حقوق اقلیت
سیک در افغانستان که مورد توجه هند بود،
تاکید شــد .حامد کرزی طی سیزده سال
ریاست جمهوری خود از  2001تا  2014بیش
از ده بار به هند ســفر کرد .در یکی از این
ســفرها در مارس  2003دانشگاه هیماچال
پرادش بــه وی دکترای افتخاری اعطا کرد.
همچنین وزرای خارجه و بسیاری از دیگر
وزیران و ســایر مقامات افغان بارها از هند
دیدار کردند .پس از سفر جاسوانت سینگ،
وزرای خارجه بعدی هند از جمله یاشوانت
سینها ،ناتوار ســینگ و پرناب موکرجی از
افغانستان بازدید کردند .در دیدار موکرجی
از افغانســتان ضمن افتتــاح بخش جدید
بیمارستان ایندیرا گاندی در کابل ،خیابان
مجاور بیمارســتان به نــام ایندیرا گاندی
نامگذاری شــد .در اوت  2005مان موهان
ســینگ نخســت وزیر هند به کابل رفت.
وی در سفر دیگری به کابل در مه  2011در
مقام نخســتین مقام بلند پایه خارجی در
پارلمان افغانستان سخنرانی کرد .با ریاست
جمهوری اشــرف غنی احمــد زی دومین
رئیس جمهور منتخب افغانستان ،در آغاز
ترجیح مناسبات با پاکستان به قصد جلب
همکاری این کشــور در مقابله با طالبان و
تروریسم در افغانستان ،هند را در اولویت
بعدی روابط قرار داد .اشــرف غنی ابتدا به
پاکستان و چین دو رقیب اصلی هند سفر
کرد اما پس از هفت ماه از ریاست جمهوری
خود در مه  2015بــه هند رفت و با نارندرا
مودی نخســت وزیر دیدار کرد .از آن پس
مناسبات دوجانبه گسترش یافت و دیدار از
.........ادامه دارد
هند نیز تکرار شد.
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