
Visit of Foreign Secretary to Afghanistan (February 28-29 

2020)  
February 29, 2020 

విదేశ ాంగ క ర్యదర్శి ఆఫ్ఘ నిస్థ న్  పర్యటన 
(ఫిబ్రవరి 28-29, 2020) 
ఫిబ్రవరి 29, 2020 
 
1. విదేశ ాంగ క ర్యదర్శి శ్రీ హర్ష వర్ధన్  శ ాంగ్ల  ఫిబ్రవరి 28-29, 

2020న ఆఫ్ఘ నిస్థ న్ లో పర్యటిాంచ రు. నెల క్రితాం భ రత విదేశ ాంగ 
క ర్యదర్శిగ  బ ధ్యతలు స్వీకరిాంచిన తర్వ త ఆయన చేపట్టిన తొలి 
విదేశీ పర్యటన ఇది. రెాండు దేశ ల మధ్య వ్యూహ త్మక 
భ గస్వ మ్య న్ని ఇది తెలియజేస్తుాంది. 
 

2. ఈ పర్యటన సాందర్భాంగ  అధ్యక్షుడు డ .అష్ర ఫ్  ఘని, చీఫ్  
ఎగ్జిక్యూటివ్  డ .అబ్దుల్ల  అబ్దుల్ల , మ జీ అధ్యక్షుడు శ్రీ 
హమీద్  కర్జ య్ తో విదేశ ాంగ క ర్యదర్శి భేటీ అయ్య రు. 
ఉప ధ్యక్షుడిగ  ఎన్నికైన శ్రీ అమ్రుల్ల  సలెహ్ , ఎన్ ఎస్ ఎ 
డ .హమ్దుల్ల  మొహిబ్ , త త్క లిక విదేశ ాంగ మాంత్రి  శ్రీ మహమ్మద్  
హరూన్  చక న్ సూరి, త త్కలిక ఆర్థిక మాంత్రి శ్రీ అబ్దుల్  జద్ర న్ తోనూ 
సమ వేశమయ్య రు. అాంతే క దు ఆఫ్ఘన్  ర జకీయ, మీడియ , పౌరసమ జాం, 
మేధ వులు సహ వివిధ వర్గ ల న యకులతోనూ ఆయన వేర్వేరుగ  మ ట్ల డ రు. 

 

3. ఆఫ్ఘన్  న యకత్వాంతో జరిపిన సమ వేశ ల్లో వ్యూహ త్మక 
భ గస్వ ములైన రెాండు పొరుగుదేశ ల మధ్య ర జకీయ, ఆర్థిక, అభివ ద్ధి 
మైత్రిని పెాంపొాందిాంచేాందుకు భ రత్  కట్టుబడి ఉాందని విదేశ ాంగ 
క ర్యదర్శి పునరుద్ఘ టిాంచ రు. ఆఫ్ఘన్  సమ జాంలోని అన్ని వర్గ ల 
ప్రయోజన లను పరిరక్షిాంచే స్వతాంత్ర, స ర్వభౌమ, ప్రజ స్వ మ్య, 
భిన్నత్వ ఆఫ్ఘ నిస్థ న్ కు భ రత్  నుాంచి స్థిరమైన మద్దతు 
లభిస్తుాందని ఆయన మరో మ రు తెలిప రు. ఆఫ్ఘన్  నేత త్వాంలో, ఆఫ్ఘన్  
సొాంతాంగ , ఆఫ్ఘన్  నియాంత్రణలో శ ాంతి, సయోధ్య ప్రక్రియకు భ రత్  
చేయూత ఉాంటుాందని ఆయన వెల్లడిాంచ రు. ఆఫ్ఘ నిస్థ న్ లో సుస్థిరమైన 



శ ాంతి కోసాం బయటి నుాంచి ప్ర యోజితమవుతున్న తీవ్రవ ద నికి ముగిాంపు 
పలక ల్సిన అవసరాం ఉాందని ఆయన తేల్చిచెప్ప రు. 

 

4. న లుగో అధ్యక్ష ఎన్నికలు నిర్వహిాంచి తుది ఫలిత న్ని ప్రకటిాంచినాందుకు 
ఆప్ఘ నిస్థ న్  ప్రభుత్వ న్ని విదేశ ాంగ క ర్యదర్శి అభినాందిాంచ రు.  
త జ  పరిణ మ లతో శ ాంతి వెల్లివిరుస్తుాందనే ఆశ ఏర్పడుతోాందని, దేశ  
ప్రజల శ ాంతిభద్రతల కోసాం అన్ని వర్గ ల ర జకీయ న యకత్వాం 
కలిసికట్టుగ  పనిచేయ ల్సిన అవసరముాందని పునరుద్ఘ టిాంచ రు. 
 

5. ఆఫ్ఘ నిస్థ న్  శ్రేయస్సు, శ ాంతి, అభివ ద్ధి కోసాం భ రత్  అాందిస్తున్న 
చేయూతను ఆప్ఘ నిస్థ న్  న యకత్వాం ప్రశాంసిాంచిాంది.  చ హ్ బహ ర్  
రేవును ఉపయోగాంలోకి తీసుకుర వడాం, భ రత్- ఆఫ్ఘ నిస్థ న్ లోని వివిధ 
నగర ల మధ్య ఏయిర్ ఫ్రైట్  క రిడర్  వాంటి ప్ర ాంతీయ అనుసాంధ నాం కోసాం 
చేస్తున్న క షిని కొనియ డిాంది. ఈ పర్యటన సాందర్బాంగ  భ రత్  
అాందిస్తున్న అభివ ద్ధి స యాంలో భ గాంగ  చేపడుతున్న బమ్ య న్ , మజ ర్-
ఏ-షరీఫ్  రోడ్డు ప్ర జెక్టు ఒప్పాంద లపై సాంతక లు జరిగ యి. కొత్త 
అభివ ద్ధి భ గస్వ మ్య న్ని అమలు చేసేాందుకు కలిసికట్టుగ  పనిచేస్తూ 
వ్యూహ త్మక భ గస్వ మ్య ఒప్పాంద నికి అనుగుణాంగ  సహక ర న్ని మరిాంత 
విస్త తాం చేసుకోవ లని అాంగీకరిాంచడమైనది. 

 

క బూల్  
ఫిబ్రవరి 29, 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. 
 

 


