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ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਫਗਾਵਿਸਤਾਿ ਯਾਤਰਾ (28-29 ਫਰਿਰੀ, 2020) 

29 ਫਰਿਰੀ, 2020 

 
1. ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰੀ ਹਰਸ਼ ਿਰਧਿ ਸ਼ਵਰਿੰਗਲਾ ਿੇ 28-29 ਫਰਿਰੀ, 2020 ਿ ਿੰ ਅਫਗਾਵਿਸਤਾਿ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 
ਕੀਤੀ। ਉਿਾਾਂ ਿਲੱੋਂ ਇਕ ਮਹੀਿਾ ਪਵਹਲਾਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਸੇ਼ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਿੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਿਾਾਂ ਦੀ 
ਪਵਹਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਅਤ ੇਇਹ ਦੋਿਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਰਣਿੀਤਕ ਭਾਈਿਾਲੀ ਿ ਿੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 
 
2. ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਿੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਅਸ਼ਰਫ ਗਿੀ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾ: ਅਬਦੱੁਲਾ 
ਅਬਦੱੁਲਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰੀ ਹਾਵਮਦ ਕਰਜ਼ਈ ਿਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਿ੍ਾਾਂ ਿੇ ਪਵਹਲੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਪ-
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰੀ ਅਮਰੁਲਾ ਸਾਲੇਹ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸਲਾਹਕਾਰ  ਡਾ. ਹਮਦੁੱਲਾਹ ਮੋਵਹਬ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ 
ਮਿੰਤਰੀ ਸਰੀ ਮੁਹਿੰਮਦ ਹਾਰ ਿ ਚਾਖਿਸ ਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮਿੰਤਰੀ ਸਰੀ ਅਬਦੱੁਲ ਜ਼ਦਰਿ ਿਾਲ ਿੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਕੀਤੀ। ਉਿਾਾਂ ਿੇ ਰਾਜਿੀਤੀ, ਮੀਡੀਆ, ਿਾਗਵਰਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਸੱਵਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਿਾਲ ਜੜੁ ੇਅਫਗਾਿ ਆਗ ਆਾਂ ਿਾਲ 
ਿੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 
 
3. ਅਫਗਾਿ ਆਗ ਆਾਂ ਿਾਲ ਆਪਣੀਆਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਾਂ ਦੌਰਾਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਿੇ ਦੋਿਾਾਂ ਗੁਆਾਂਢੀਆਾਂ ਅਤੇ ਰਣਿੀਤਕ 
ਭਾਈਿਾਲਾਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜਿੀਵਤਕ, ਆਰਵਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ 'ਚ ਭਾਈਿਾਲੀ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰਿ ਪਰਤੀ ਭਾਰਤ 
ਦੀ ਿਚਿਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਿਾਾਂ ਿੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਪਰਭ ਸੱਤਾਪ ਰਿ, ਲੋਕਤਿੰਤਰੀ, ਿਿੰਿ ਸੁਿਿੰਿੇ ਅਤੇ ਸਮਾਿੇਸ਼ੀ ਅਫਗਾਵਿਸਤਾਿ,  
ਵਜਸ ਅਿੰਦਰ ਅਫ਼ਗਾਿੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰ ੇਿਰਗਾਾਂ ਦੇ ਵਹੱਤ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੋਣ, ਪਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਿਿ 
ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਿ੍ਾਾਂ ਿੇ ਅਫਗਾਿੀ ਅਗਿਾਈ, ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਕਿੰਟਰੋਲ ਿਾਲੀ ਸਦੀਿੀ ਅਤੇ ਸਮਾਿੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਅਤੇ 
ਮੇਲ-ਵਮਲਾਪ ਕਾਇਮ ਕਰਿ ਪਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦ ੇ ਸਮਰਿਿ ਬਾਰੇ ਵਕਹਾ। ਉਿ੍ਾਾਂ ਿੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਦੱਤਾ ਵਕ 
ਅਫਗਾਵਿਸਤਾਿ ਵਿੱਚ ਵਟਕਾਊ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪਾਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਹਏੋ ਅੱਤਿਾਦ ਦਾ ਅਿੰਤ ਕਰਿ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ। 
4. ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਿੇ ਚੌਿੀਆਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਿਤੀਜੇ ਐਲਾਿੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਅਤ ੇ
ਅਫਗਾਵਿਸਤਾਿੀ ਸਰਕਾਰ ਿ ਿੰ ਿਧਾਈ ਵਦੱਤੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਿਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਵਦਆਾਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਿਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ 
ਹੋਈ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਵਦਆਾਂ ਉਿ੍ਾਾਂ ਿੇ ਵਸਆਸੀ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਰਗਾਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਿ ਿੰ 
ਵਟਕਾਊ ਅਮਿ -ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਰੁੱਵਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਮਲਜੁਲ ਕੇ ਕਿੰਮ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਦੁਹਰਾਈ। 
 



5. ਅਫਗਾਵਿਸਤਾਿੀ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ ਿੇ ਅਫਗਾਵਿਸਤਾਿ ਦੀ ਸ਼ਾਾਂਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਮਰਿਿ ਦੀ 
ਡ ਿੰਘੀ ਪਰਸ਼ਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਸਿੰਪਰਕ ਲਈ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਵਜਿੇਂ ਚਾਹਬਹਾਰ ਬਿੰਦਰਗਾਹ ਦਾ 
ਕੱਮਕਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਵਿਸਤਾਿ ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸ਼ਵਹਰਾਾਂ ਵਿਚ ਏਅਰ ਫਰ ੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਸਿਾਪਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੌਰ ੇਦੇ ਦੌਰਾਿ ਅਫਗਾਵਿਸਤਾਿ ਦੇ ਬਾਮੀਆਿ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਰ-ਏ-ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਾਾਂਤਾਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਪਰਾਜੈਕਟਾਾਂ ਲਈ 
ਸਮਝੌਤ ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਿਿੀਂ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਿਾਲੀ ਿ ਿੰ ਲਾਗ  ਕਰਿ ਲਈ ਵਮਲਜੁਲ ਕੇ ਕਿੰਮ ਕਰਿ ਅਤੇ 
ਰਣਿੀਤਕ ਭਾਈਿਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਹਯੋਗ ਿ ਿੰ ਹੋਰ ਅਗੱ ੇਿਧਾਉਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਪਰਗਟਾਈ ਗਈ। 
 
ਕਾਬੁਲ 
29 ਫਰਿਰੀ, 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


