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ఇస్లా మిక్ రిపబా్లక్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘనిస్లా న్ విదేశలాంగ మాంత్రి గౌరవనీయ 
మహమమద్ హనీఫ్ అత్మమర్ భారత్ పరయటన (మారిి 22-23, 2021) 
మార్చి 24, 2021 

 

1. ఇస్లా మిక్ ర్చపబా్లక్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘనిస్లా న్ విదేశలాంగ మాంత్రి గౌరవనీయ మహమమద్ హనీఫ్ అత్మమర్ న్యూఢిలా్లలో 
ర్ ాండు ర్ోజుల పరూటన్న్ు 2021 మార్చి 22-23 త్ేదీలోా  విజయవాంతాంగల పూర్చి శేశలర ఆ ఆయన్త్ప టలట  
ఆఫ్ఘనిస్లా న్ విదేశీ వూవహార్లల మాంత్రితవ శలఖకు శ ాందిన్ సీనియర్ పతి్రనిధి బ ాందాం కూడమ ఈ పరూటన్లో 
టలల్గ ాందిఆ పసి్ుి త పదవీ బాధ్ూతలన్ు శేపటటిన్ తర్లవత గౌరవనీయ హనీఫ్ అత్మమర్ భారత లో 
పరూటటాంచడాం ఇదే త్ొలిస్లర్చఆ 
 

2. విదేశీ వూవహార్లల మాంత్రి (ఈఏఎాం) డమఆ ఎస్ఆ జ ైశాంకర్ మర్చయు గౌరవనీయ హనీఫ్ అత్మమర్ మార్చి  
22న్ పతి్రనిధి బ ాందాం స్లా యి చరిలు జర్చటలర ఆ ఈ చరిలు స్ుహ దమావ మర్చయు సనేహపూరవక 
వలత్మవరణాంలో, అతూాంత వివరణమతమక మర్చయు ఆర్ోగూకరమ ైన్ అభిటలియాల మార్చి డిత్ప జర్చగలయిఆ 
భారత-ఆఫ్ఘనిస్లా న్ వూూహాతమక భాగస్లవమూాం, మర్ీ ముఖూాంగల ర్లజకీయ, భదతి్మపరమ ైన్, వలణిజూ, 
ఆర్చాక, స్లమరాయ అభివ దిి , విదూ, స్లమాికక మర్చయు స్లాంస్కృ త్రక స్ాంబాంధమలన్ు బలోేనతాం 
శేస్ుకోవడాంే ై ఈ చరిలోా  ద ష్టిస్లర్చాంశమర ఆ భారత-ఆఫ్ఘనిస్లా న్ వూూహాతమక భాగస్లవమూ ఒపిాందాం 
దన్ుేగల రూపుదిదుు కున్ే ఈ వూూహాతమక భాగస్లవమూ మాండలి (ఎస్ ే ీసీ)కి ఈఏఎాం మర్చయు 
ఆఫ్ఘనిస్లా న్ విదేశలాంగ మాంత్రి అధ్ూక్షత వహ ాంశమర ఆ 

 
3. ఆఫ్ఘనిస్లా న్ లో శలాంత్ర నెలకొన్డాం అనేది ఈ టలిాంతాం అలాగే పపిాంచ శలాంత్ర, భదతి మర్చయు 

స్ుస్ాంపన్ేతలకు ఎాంత్ప ముఖూమని ఈఏఎాం ేనర్కకృనమేర ఆ విజయవాంతమ ైన్ ఆఫ్లఘ న్ శలాంత్ర పకిిియకు 
ఒక స్మగిమ ైన్ మర్చయు శలశవత కలలుిల విరమణ యొకకృ టలిధమన్ూతన్ు ఈఏఎాం నొకికృశ టలిర ఆ ఈ 
స్మావశేాం స్ాందరాాంగల ఆఫ్ఘనిస్లా న్ త్ప భారత యొకకృ విసి్ త స్లా యి అభివ దిి  భాగస్లవమూాం, ఈ టలిాంతాం 
మర్చయు పపిాంశమనికి స్ాంబాంధిాంచి పరస్ిరాం పయిోజన్ాం కలిగచన్ అాంశలలు, అలాగే ఆఫ్లఘ న్ శలాంత్ర 
పయిత్మేలు స్హా అనేక అాంశలలన్ు చర్చిాంశమర ఆ పజిాస్లవమూ ర్లజాూాంగబదిమ ైన్ కలర్లూచరణకు లోబడి 



స్మాజాంలోని అనిే వర్లగ ల హకుకృలన్ు పర్చరకి్ాంశే విధ్ాంగల శలాంత్రయుతమ ైన్, స్లరవభౌమ, స్ుసటార 
మర్చయు స్మిమళిత ఆఫ్ఘనిస్లా న్ దిశగల భారత దీరఘకలలిక నిబదిత విషయమ ై ఆఫ్ఘనిస్లా న్ విదేశలాంగ మాంత్రికి 
ఈఏఎాం భర్ోస్ల ఇశమిర ఆ 

 
4. ఇటీవల, ఫటబవిర్చ 9న్ పధిమన్ మాంత్రి మర్చయు అధ్ూక్షుడు ఘనీ స్మక్షాంలో, ఈఏఎాం మర్చయు విదేశలాంగ 

మాంత్రి అత్మమర్ కలబూల్ న్గర్లనికి త్మగునీర  అాందిాంశే షలతూట్ జలాశయాం నిర్లమణాం కోస్ాం ఒక 
అవగలహన్ ఒపిాందాం (ఎాంఓయూ)ే ై స్ాంతకలలు శేశలర ఆ 3 బ్లలియన్ డమలరా అభివ దిి  స్హకలరాం అలాగ ే
ఆఫ్ఘనిస్లా న్ లోని మొతిాం 34 టలివిన్ుులూ పయిోజన్ాం ట ాందే విధ్ాంగల టలిజ కుి లన్ు అమలు 
శేస్ుి న్ేాందుకు గలన్ు భారత కు గౌరవనీయ హనీఫ్ అత్మమర్ ధ్న్ూవలదమలు త్ లియజేశలర ఆ 

 
5. ఈ పరూటన్ స్ాందరాాంగల గౌరవనీయ హనీఫ్ అత్మమర్ జాతీయ భదతి్మ స్లహాదమర  (ఎన్ఎస్ఏ) శిీ అికత 

దోవల్ న్ు కూడమ కలుస్ుకునమేర ఆ 
 
నయయఢిలా్ల 
మారిి 24, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 
website and may be referred to as the official press release. 


