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 مصائب افغانستان و هندوستان
1112

(CNRSمدیر تحقیقات ممتاز )( Jean Luc Racineنویسنده: ژان لیوک َرسین)
1

در پاریس

 ترجمه و تخلیص از ولی احمد نوری

 
ین پاکستان گرفته تا ایران و چین، هندوستان کمتردر بین تمام بازیگران منطقوی در افغانستان از 

به چشم می خورد، در حالیکه روابط بین این دو کشور از بسیار سوابق طوالنی وجود دارد. با 

آنهم که در برهه های از زمان روابط شان بسیار عادی نبوده
2

بعد از سقوط رژیم طالبان ولی  

. دهلی جدید در کشور بسیار با هم نزدیک و حسنه گردیدروابط هند و افغانستان  ،در افغانستان م1111در سال 
افغانستان سرمایه گزاری های بزرگی در ساحۀ سیاسی و اقتصادی نموده است. آمدن یک رئیس جمهور نو به عوض 

 نخواهد آورد.وارد راتی در این رابطه یحامد کرزی در کابل تغی
 

 اتحاد ها:بازی بزرگ   
 

تجاوز حمله و مورد م 1112می  12ریخ از شهر های بزرگ افغانستان به تأ هنگامیکه قنسلگری هند در هرات یکی
سوء قصد این  جدید پنداشتند. چون را پیامی به دهلی قرار گرفت، همه آن

ارسال دعوتنامۀ صدراعظم جدید  (attentat صرف دو روز بعد از )
(Narendra Moti به رؤسای دول )  "نراندره موتی"هند ښاغلی 

تصاحب کرسی او در تأریخ مراسم  افغانستان و پاکستان جهت برگزاری 
 م.1112می  16

را مسؤول این سوء قصد اعالن  حامد کرزی، "لشکر طیبه" مقیم پاکستان 
تخریبی اش را در کشمیر و بعضی  نمود. "لشکر طیبه" سوء قصد های 

م در شهر 1112جار کند مثل انف شهر های بزرگ هندوستان عملی می 
منافع هند در افغانستان به سلسلۀ  . این حمله و سوء قصد بر ضد بمبئی
انکشاف سریع و بزرگ روابط  بوده که به خاطر  یسوء قصد های

ف در لافغانستان در ساحات مخت هند در  و اقتصادیسیاسی، فرهنگی 
صورت گرفته است. خاصتاً ( 1112 - 1111)زمان رهبری حامد کرزی 

افغانستان و هندوستان که بیشتر  اد اتحاد مشترک ستراتیژی بین قرار د
داد مواد عمدۀ آنرا تشکیل می ،تربیتی مسائل امنیتی، اقتصادی، تجارتی و 

                                                           

1 (CNRS) Centre National de la recherche scientifique. 

و و رشته های فرهنگی، اقتصادی  بوده  حسنهو روابط نیکو به این طرف از قرون متمادی  ،و بالمقابلروابط کشور هندوستان با افغانستان  -1
اهدین بعد از سقوط کابل به دست تنظیم های مج و هند به سویۀ بسیار بلند وجود داشته است. صرف روابط هند با افغانستان افغانستان تجارتی میان 

م به سردی گرائیده بود در غیر آن در همه دوره های سالطین مختلف افغانستان نکو و حسنه بوده 1111الی  1991و بعداً ظهور رژیم طالبان از 
فغانستان با شان در مورد روابط ا بیانات( همیش در نطق ها و 1992 – 1922است. زنده یاد اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان )

که کلمۀ )طبیعی( در اینجا  «ط طبیعی می باشدبکشور دوست هندوستان روابط نیک، حسنه و بلخاصه روا روابط ما با»می فرمودند ها همسایه 
 بسیار معانی و مطالب تأریخی را می رساند.
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مسایۀ هامضاء شده بود و این توافقنامه اولین سند مهمی بود که هندوستان با یک کشود  ینتبین مملک 1111و در سال 
 نزدیک خود منعقد می کرد.

 

گردد و اشرف غنی احمدزی با یک مصالحه و سازش با کاندید هوری حامد کرزی ختم می ریاست جمحالیکه دورۀ در
دلیل به  به سهدهلی جدید را  ،ان می نشیند، آیندۀ روابط دوجانبۀ مملکتیننتخاباتی، به مقام رهبریت افغانستدیگر ا

 تحرک وا میدارد: 
 

 ،منافع بزرگ اقتصادی 

 اتحاد به افغانستان بدست آورده است، ر بزرگی که بایتأث 

 و چین با  یران، تاجیکستانموقعیت افغانستان در منطقه، جایی که منافع چندین کشور آسیایی مثل پاکستان، ا
 قی شده و بهم می پیچد.هم مال

کل و یک سؤال مشرهبران هند را در برابر  1112برامدن قسمت عمدۀ قشون امریکا از افغانستان در اخیر سال  
آسیب پذیر قرار میدهد، که تا کجا می توانند کمک های نظامی خویش را به رهبر جدید افغانستان دوام دهند بدون آنکه  

 روابط از قبل دشوار و شکنند شان را با پاکستان خرابتر نسازد.
 

 (Un projet multilatéral de gazoduc) همه جانبۀ گزودیوکیک پروژۀ 
 

با افغانستان یادآوری  دهلی جدید می خواهد خاطرات گذشتۀ روابط هند را
انه های بودایی که از آغار قرن سوم قبل از میالد آغاز و تا کند. از زم

( 1121 – 971فتوحات قشون خشمگین سلطان مسلمان محمود غزنوی )
در قرن دهم میالدی که به خاطر ثروت هندوستان صورت گرفت مانند 

م 1221. در سال مار کنندگان امپراتوری های هندوستاندیگر اع
در برابر استقالل خواهی افغانستان با یافتن یک  امپراتوری برتانیه

مصالحه با تخت نشینی امیر عبدالرحمن خان در کابل موافقت کردند و 
امیر افغانستان پذیرفت که روبط خارجی افغانستان از طریق آنها صورت 

خط دیورند منحیث سرحد افغانستان و امپراتوری  گیرد. و نقطه گزاری
 صورت گرفت که از میان خاک های پشتون ها گذشت.

ویش . و پاکستان همیشه تشبا تقسیم هندوستان به دو کشور هند و پاکستان، هند از افغانستان جدا گردید 1927در سال 
داشت و دارد که حرکات آزادی خواهی مناطق پشتون نشین آغاز نشود و در کنار او یک کشور پشتون مستقل بوجود 

مخصوص وضع نمود و  (Statut)موقعیت اجتماعینیاید و یا با افغانستان نپیوندد. به این مناسبت برای این مناطق یک 
ین خط اافغانستان نگهداشت. مخصوصاً که افغانستان نه دیروز و  ودحایل طبیعی بین خاین مناطق قبایلی را به حیث 

   .3می شناسدو نه امروز شناخت را به حیث سرحد خود 

ش داده و در توسعه و پرور 1927هند مستقل و آزاد روابط بسیار حسنه و نکویش را با نظام شاهی افغانستان بعد از 
تقابل را با افغانستان پیمان دوستی و همکاری میک  میالدی1991سعی نمود تا حدی که در سال ش انکشاف روابط

در میالدی بعد از به قدرت رسیدن شان  1972، در سال افغان نیزخویش را با کمونیست های  روابطهند . امضاء کرد
م، "اندیرا گاندی" صدراعظم هند 1979ولی در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی در سال  افغانستان حفظ نمود.

 این اشغال را به دو علت آتی به صراحت محکوم نکرد:

                                                           

منتشرۀ لوموند دپلوماتیک ماه « هم منشأ جنگ و هم کلید صلحسرحد بین افغانستان و پاکستان »تحت عنوان 2(Georges Lefeuvre)ور" مضمون "ژورژ لوف -2
که از طرف ولی احمد نوری ترجمه شده است و شما می توانید با کلیک بر لینک آتی مطالعه اش 2/2/1112و منتشرۀ پورتال افغان جرمن آنالین 1111اکتوبر 

  کنید.
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_sarhad_bayne_afghanistan_wa_pakistan_1.pdf 
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  پیمان دوستی و توافقنامۀ همکاری امضاء نموده بود،  با اتحاد شوروی یکبه خاطریکه 
 پاکستان و اضالع متحدۀ امریکا که در این صورت  به خاطر داشتن هراس از موفقیت مجاهدین افغان به کمک

قدرت جنرال ضیاء الحق
4

بیشتر یافته و به فکر عملی ساختن مهندسی تحکیم رئیس جمهور پاکستان 

ژیوپولیتیک اردوی پاکستان بیافتد زیرا از نزدیکی هند و افغانستان و جفسر شدن کشورش در میان آنها 
 هراس داشت.

 

موقف های مداوم در افغانستان ظهور آشفتگی ها و ناآرامی  قشون سرخ شوروی از افغانستان،ای بعد از خروج قو
کابل را به دست می  1991، خاصتاً به خاطر روبطش با جمعیت و شورای نظار که در دهلی جدید را متزلزل ساخت

 . ازهندوستان تأثیر انداخت قفبر افغانستان هنوز هم بر متزلزل ساختن مو 1996آورند. ظهور و تسلط طالبان در 
تیل م به اینطرف و فعال شدن پاکستان برای 1929طرف دیگر ناآرامی ها و آشوب های آغاز شده در کشمیر از 

ه ک و طالبان( مجاهدین)و کمک رسانی به آشوب گران در کشمیر و تربیۀ جنگ آوران پاکستانی آتش رختن به این 
 در دو جبهه "افغانستان و هند" می جنگیدند. بعضاً در افغانستان تربیت می شدند و

 

ائتالف سپتمبر، هند به طرفداری از طرح تصمیم سازمان ملل جهت توافق بر مداخله نظامی  11بعد از شاک حادثۀ 
اجالس "ُبن" زیر رهنمایی و آمریت اضالع متحدۀ امریکا، رأی داد و از سوی دیگر در کانفرانس  1111بین المللی 

راه یک سیاست در بارۀ آیندۀ افغانستان، اشتراک نمود. در دو دورۀ ریاست جمهوری حامد کرزی، کشور هندوستان 
و دو ملیارد دالر به افغانستان  نمودستان بصورت جدی تعقیب مثبت همکاری های عمرانی و اقتصادی را در افغان

( برای اعمار مجدد افغانستان بالغ بر 11111تا  1111مجموع کمک های جامعۀ جهانی از )، در حالیکه کردکمک 
اد ملیارد دالر هفت 1111. در پایان سال متحدۀ امریکا به عهده داشتع آنرا اضال 21شد که % یکصد ملیارد دالر می

 آن در همین راه به مصرف رسیده است. 
حصۀ کمک هند به افغانستان ناچیز و متواضعانه به نظر می خورد ولی به تناسب کمک پاکستان بسیار  هند: ** 

  بزرگتر است.
  .ادی سرمایه گزاری را ترجیع داددولت مردم چین به نسبت کمک های نقدی و اقتص  چین: ** 
می کند آنهم بعضاً از طرق مکدر و کرد و هنوز هم در افغانستان قطعۀ نفوذش را بازی کشور ایران  ایران: ** 

 تاریک.
 صورت می گیرد:شکل به افغانستان به دو کمک های دولت هند 

 ( مثالً اعمار تعمیر جدید دسمبولیکیکی امداد های نمونه یی )  1119ولسی جرگۀ افغانستان برای سال، 
  و دومی امداد اجتماعی– ( اقتصادیSocioéconomiques) :مثل 

 امداد غذایی 

 امداد صحی 

 امداد تقویه و انکشاف دهات 

 دادن  بورس های تحصیلی برای جوانان افغانستان )دختر و بچه(  امداد بورس های تحصیالت عالی، یعنی
 به کشور هندوستان برای شقوق آتی:

 ،شقوق مختلف تخنیکی 
 شقوق مطبوعاتی و اطالعاتی 
  ای ولتاژ بلند برای انتقال دار مثل تجهیزات اعمار لین هایشقوق انرژیتیک و وسایل مربوطه

 افغانستان بکستان بهبرق از
 ختلف دیگر بنا بر احتیاج افغانستان.و شقوق م 
  در مورد دفاعی و موضوعات عسکری دهلی جدید در قسمت سرویس های امنیتی با واشینگتن

اشتراک ندارد. یعنی در  در همکاری می باشد. در بخش عملیات قطعات نظامی و دفاع ملی

                                                           

کند و خود قدرت  علی بوتو" رئیس جمهور پاکستان را با کودتایی از قدرت دور می ذوالفقارم "1979پاکستان در سال چنرال ضیاءالحق لوی درستیز اردوی  -2
 م  زعامت پاکستان را در دست داشت.1922سیاسی و نظامی آن کشور را گرفته تا سال 
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 (FIASسازمان "فیاس" )
5

با را اما تعدادی از صاحب منصبان اردوی افغانستان سهیم نیست. 

 .کند می نظامی در هندوستان تربیت یبورس های تحصیل
 دهار، نتوسعۀ نمایندگی سیاسی هند در افغانستان به سویۀ سفارت در کابل و قنسلگری ها در ق

پاکستان حقانیت این روابط نزدیک سیاسی هند را  و در جالل آباد. در هرات، در مزار شریف
با افغانستان باطل خوانده و نمایندگی های سیاسی هند را در کابل و شهر های دیگر آشیانه های 

اسالم آباد با  استخباراتی می خواند. و دولت هند را به کمک جدایی طلبان بلوچ متهم می کند.
أثیر در مسائل افغانستان، همیش کوشش می کند در کانفرانس هایی که در ت اندیشۀ از دست دادن

بارۀ افغانستان در نقاط مختف جهان صورت می گیرد هند دعوت نشود. این تکتیک پاکستان در 
در تهران مؤثر واقع شد. ولی فعالیت های منفی اش برای جلوگیری از  1112کانفرانس سال 

شد  ناکامکه بنا بر تصمیم استانبول منعقد شده بود، ترکیه  1111اشتراک هند در کانفرانس سال 
 و هند از طرف ترکیه برای اشتراک در این گردهمایی دعوت شد و اشتراک نمود.

  دستیابی به امنیت منطقوی و همکاری برای جریان  قاطعانه تصمیم دارد در مراحلدهلی جدید
 «forum»)فوروم  اشتراک نماید. د شده است،یک افغانستان با ثبات که از طرف استانبول پیشنها

می باشد( که از پشیبانی جامعۀ جهانی مستفیدبزرگ و مهم منطقوی 
6
در این کانفرانس افغانستان  

تقاضا گردید که افغانستان به یک کشور مهم از نظر تجارت و سرمایه گزاری خوانده شد و 
جریان متعهد می باشند، انکشاف و زودی روابط همکاری هایش را با دولت هایی که در این 

که به را   1111همین تصمیم قاطعانه هند بود که انعقاد کانفرانس بین المللی سال  توسعه دهد.
 در دهلی جدید  نامیده شده بود، نام  )جلسۀ سران جهت انکشاف سرمایه گزاری در افغانستان(

 بر عهده گیرد.
پ اعمار پای ان مصرانه تقاضا نمود که کار آغازدگدر همین کانفرانس دهلی جدید از اشتراک کنن

(TAPI)"تاپی" « گازودیوک»لین 
7

سرعت  هندوستان را –پاکستان  –افغانستان  –تاجکستان  

  بخشند.
در حالیکه چین در اعمار و بهره برداری معدن مس "اینک" در جنوب کابل سرمایه گزاری 

"حاجیگگ"در نظر دارد معدن آهن نموده، هندوستان 
8

برای بهره  را در افغانستان مرکزی 

کار این پروژۀ مهم و بزرگ  ،برداری به کار اندازد. اما متأسفانه به اثر بی امنیتی در منطقه
نتوانسته آغاز شود. و سرمایه گزاری یکینم ملیارد دالر هندوستان بر عالوۀ دو ملیارد دالر 

  کمکی اش پا در هوا مانده است.
 
 

                                                           

9- (FIAS) حمایت و دستور سازمان تالف بین المللی است که تحت ئ جزئی از تشکل نظامی ا( "ناتو"NATO) ( یا در فرانسویOTAN پیمان )اتالتیک شمالی. 

ها ور ین کشاکه به نام )قلب آسیا یاد شدند( مورد تأئید قرار گرفت.  یدر کانفرانس استانبول پیشنهاد گردید و از طرف کشور های 1111نومبر  1این جریان به تأریخ  -6
ان ترکمنست –تاجکستان  –روسیه  –پاکستان  –قرغزستان  –قزاقستان  –ایران  –هند  –امارات عربی  –چین  –عربستان سعودی  –عبارت بودند از افغانستان 

 –ویدن س –برتانیه  –پولیند  –روی نا –جاپان  –ایتالیا  –فرانسه  –امریکا  –هسپانیا  –مصر  –كانادا  –آسترالیا  –. این پیشنهاد از طرف کشور های آلمان ترکیهو
 پشتیبانی شد. پیمان اطلس تأئید و سازمان ملل متحد و

  انهندوست –پاکستان  –افغانستان  –( نام این پروژۀ بزرگ آسیاست که از حروف اول اسم چهار کشور ذیدخل ترکیب شده است یعنی تاجکستان TAPI)یا « تاپی» -7

تحت عنوان )هند و چین برای دستیابی به  1119در جریدۀ لوموند دیپلوماتیک ماه دسمبر ( Sarah Davison"سارا داویزون" )در این باره مطالعۀ مقالۀ میرمن   -2

 توصیه می شود. شاجره و دعوا شده اند(مافغانستان داخل 
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 ه حاشیه راندن پاکستانکنار زدن و ب

 

ان افغانست الری های باربر بدینسو محاصره ای را در برابر مال التجارۀ افغانی وضع نموده که 1111پاکستان از سال 
انتقال دهند ولی برای بازگشت اجازه ندارند از هند مال  به هنداز طریق پاکستان مال التجارۀ خود را  دارنداجازه 

 افغانستان بیاورند.به را التجارۀ تجار افغان 
برای نادیده گرفتن و اعتنا نکردن به این مجوزۀ پاکستان، دهلی جدید در جست و جوی آغاز همکاری با ایران است تا 
بتواند توافق ایران را جهت ورود مال التجارۀ افغانی به یکی از بنادر ایران که نزدیک به شهر سرحدی "زرنج" 

تجار افغانی و مؤسسات ترانسپورتی افغانستان از احتیاج بنادر پاکستان ن صورت افغانستان باشد بدست آورد. در ای

یعنی بندر "کراچی" و بندر "گوادر" نجاب می یابد
9
سرک عریضی که "زرنج" را به سرک به همین منظور هند قبالً  .

بندر  اف، ترمیم و بازسازی نموده است. از جانب دیگر  مصارف توسعه و انکشکند ل میوصافغانستان رگ حلقوی زب
 "چابهار" ایران را که نزدیک ترین به شهر "زرنج" افغانستان است، هند بر عهده گرفته است.

این همه فعالیت های اقتصادی و ساختمانی کشور هند برای افغانستان، دولت پاکستان را برافروخته است و عکس العمل 
دی ها برای ساختمان آن مصروف اند یکی از های شدیدی را آغاز نموده که حمالت مکرر بر شاهراه زرنج  که هن

انفجار باالی سفارت هند در کابل و  1119و  1112حمالت سال در نمونه های این عکس العمل ها می باشد. همچنین 
استخبارات نظامی پاکستان آی. های متوجه سرویس را اشد سوء ظن قنسلگری آن کشور در جالل آباد   1112سال 

 اس. آس. می باشد.
آقای اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید افغانستان یک شخصیت نا شناخته نیست. او در زمان کارش برای هند 

اگر دوام حالت موجوده برتری داده شود مشکل کالن آن . جهانی پروژه های مهمی را ریاست کرده است کدر بان
ابی آشتی ملی که از طرف خود مسئلۀ عدم اطمینان امنیت است. مثل بسیاری از کشور ها هندوستان هم برای دستی

 آمادگی نموده است. افغان آغاز خواهد شد، اظهار
 

  ولی آیا ممکن است؟
طالبان و هند نسبت به طالبان افغان، گروه "حقانی" را که خود را آزاد اعالن نموده ولی وابستگی اش عیان است، 

 .قابل تشویش می داندات نزدیک دارند ارتباطخاصتاً با لشکر طیبه پاکستانی را که با جهادیست های پنجاب 
 

 بازی پاکستان در این همه چه است؟
ستراتیژیک  معاهدۀ 1111تیرگی و وخامت اوضاع افغانستان با پاکستان، دهلی جدید را بدانجا رساند که در سال 

همکاری سیاسی و امنیتی است. مادۀ پنجم این  ،سندبرساند، جزء مهم آن  همکاری متقابل را با افغانستان به امضاء
و تجهیز پرسونل امنیت ملی افغانستان با وسایل مدرن عصری  معاهدۀ ستراتیژیک قبولی هند را از سهمگیری در تربیت

ن یو تعیبه وضاحت بیان می دارد، که شرایط آن در سند جداگانه که ضمیمۀ معاهده ستراتیژیک می باشد، تشریح 
 گردیده است.

اگر دهلی جدید به درخواست ارسال تانک ها و هلیکوپترهای جنگی طرف ضرورت افغانستان جواب مثبت نداده است، 
توافقی جهت تحویل دهی توپ های سبک و خریداری مواد لوژستیک طرف ضرورت  1112در عوض در اپریل 

 کابل را از روسیه بر عهده گرفته است.
عساکر و صاحب منصبان نظامی به افغانستان را نپذیرفته است حتی برای تربیت و آموزش قوای اروی هند ارسال 

 نظامی را در سرزمین خود مهیا سازد. تحصیالت تعداد زیادی از محصالناست افغانستان، ولی حاضر 
 

 هند را با پاکستان هنوز هم حساس روابطباید از نظر دور نداشت که یک چنین سیاست از طرف هند در قبال افغانستان 
دولت و فکر نمود. قرار معلوم  باید در مورد یک پرامتر و یا شاخص دیگر پس می شکننده تر خواهد ساخت.تر و 

بین اسالم آباد و را ود الغ نموده است تا طرف خباامیر طالبان  "مال محمد عمر"و  "حقانی"اردوی پاکستان به گروه 
طالبان افغان که  .اعالن مخاصمت نموده اند خودحکومت  در برابر چه آنها ،و واضح سازندتعیین پاکستانی طالبان 

                                                           

  بندر گوادر از کشور چین مساعدت مالی می شود و ادرۀ آن هم بدست چینایی ها می باشد. -9
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ند هودند که آنها فقط منافع افغانستان را در نظر دارند و خوانها ساخته شده بود، اعالن نموده ببیست سال قبل سناریوی آ
 داشت.

که هندوستان نقش مهم را در آن  فکر شودایجاب می کند در بارۀ یک تفاهم منطقوی  ،اوضاعاین اختالل و آشفتگی 
ی و تجارتی قتصادپالن عقیم ساختن محاصرۀ ا ایران و روسیههای خواهد داشت. چه این کشور با همراهی کشور 

پیاده  رفدارطاو هم هندوستان منافع مهم اقتصادی در افغانستان دارد که طبعاً  مثلچین هم د نمود. را پیاده خواه پاکستان
شویش دارد چین هم از انکشاف گروه های افراطی اسالمی ت .وده و در اعمال آن سهیم خواهد بودب این پروژهکردن 

ن تبادل شان باالی افغانستا گ و دهلی جدید در دیدار های آیندۀ. پیکیننواحی سینکیانگ ثیرات آنها درتأخاصتاً به خاطر 
 نظر می کنند.

 (FIAS) ر افغانستانائتالف بین المللی د قوماندان قوای (General Stanly McCyristal) "ستنلی مایک کریستل"جنرال 

از عواقت انکشاف روابط هندوستان با افغانستان تشویش را ابراز  1119در سال گتن ندر اولین راپور خود به واشی
 و از احتمال یک عکس العمل شدید پاکستان مظطرب بود. نموده بود

اضالع متحدۀ امریکا در بازدیدش از دهلی جدید  وزیر دفاع  (Leon Panetta) پنیتا" ونئـلښاغلی " ،سه سال بعد از آن

در سال  11 (IDSA) دفاعی و ستراتیژیک مطالعاتجمن و تصامیم انمطابق مذاکرات تقاضا نمود تا  داز دولت هن

  .دهند چرتوجه بیشتر و جدیت به خ 1112 سال  بعد از ،در استقرار ثبات در افغانستان و همکاری با آن ، 1112
 .است به اعتبار خود باقیتان برای جلوگیری از احیای مجدد طالبان در افغانسلت هندوستان وپیشنهادات ستراتیژیک د

 11این چیز نه خاموش مانده می تواند و نه هم سیل بین. زیرا دهلی جدید در برابر

 

***** 
 

 ثابت هند با افغانستاندوستی طوالنی و 
 در زمان سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهرشاه امضای توافقنامۀ دوستی هند و افغانستان 1991
 امضای توافقنامۀ دوستی و همکاری متقابل هند و اتحاد جماهیر شوروی 1971
 در کابلبا یک کوتای خونین نیست خلق و پرچم به قدرت رسیدن احزاب کمو 1972
 لشکر کشی اتحاد شوروی به افغانستان به اثر درخواست حکومت کمونیستی در کابل 1979
جی مداخلۀ خارتنها  – نستانبازگشت "اندیرا گاندی" به قدرت بدون محکوم ساختن شوروی به صراحت جهت اشغال افغا 1921

 باید پیرامون ستراتیژی امریکا در پاکستان بر ضد روسیه هم ابالغ گردد.که نکته ای  .اعالن نمودرا در افغانستان مردود 
 خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان و آغاز آشوب در کشمیر هند و حمایت پاکستان از آشوب گران 1929
اً برای بالنس کمک های پاکستان به مجاهدین پشتون تبار، کمک به قوماندان مسعود و ائتالف هند مجبور 1991 - 1991

 شمال را آغاز نمود.
 طالبان با حمایت همه جانبۀ پاکستان داخل کابل شدند و هند در حاشیه قرار گرفت 1996
 جنگ زمینی سهیم نگردید دولت هندوستان از عملیات امریکا در افغانستان حمایت نمود، ولی عساکرش در 1111
 کرزی با افغانستان در زمان زعامت حامد انکشاف و توسعۀ روابط همه جانبۀ هند   1112 - 1111
 حملۀ مخربانه بر سفارت هند در کابل 1119 - 1112
 وافقنامۀ ستراتیژیک دو جانبه بین افغانستان و هند.امضای ت 1111
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