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 )8282 82-82 فروری (دورہ کا افغانستان کا امور خارجہبرائے  سکریٹری

 9292 فروری، 92

 افغانستان کو 9292 فروری 92-92 نے شرینگلہ نوردھ ہرش جناب برائے خارجہ امور سکریٹری۔ 1

 بیرون کا ان یہ بعد کے سنبھالنے عہدہ کا خارجہ سکریٹری کے ہندوستان قبل ماہ ایک۔ کیا دورہ کا

 اجاگر کو داری شراکت اسٹریٹجک مابین کے ممالک دونوں نےدورے  اس اور تھا دورہ پہال کا ملک

 ۔کیا

 ایگزیکٹو چیف غنی، اشرف ڈاکٹر صدر نے برائے خارجہ امور سکریٹری دوران، کے دورے اپنے۔ 2

 صدر نائب پہلے نے انہوں۔ کی مالقات سے کرزئی حامد جناب صدر سابق اور ہللا عبد ہللا عبد ڈاکٹر

 جناب خارجہ وزیر مقام قائم موہیب، ہللا حمد ڈاکٹر اے ایس این صالح، ہللا امر مسٹر والے ہونے منتخب

 نے انہوں۔ کی مالقات بھی سے درانلزاعبد  جناب خزانہ وزیر مقام قائم اور کھنسوریاچ ہارون محمد

 مختلف لوگوں کے رہنماؤں افغان والے رکھنے تعلق سے اکیڈمیہ اور سوسائٹی سول میڈیا، سیاست،

 ۔کی چیت بات الگ الگ ساتھ کے

 اسٹریٹجک اور ممالک ہمسایہ دونوں نے خارجہ سکریٹری میں مالقاتوں اپنی سے قیادت افغان۔ 3

 کے ہندوستان لئے کے بڑھانے داری شراکت ترقیاتی اور معاشی سیاسی، مابین کے داروں شراکت

 لئے کے افغانستان جامع اور تکثیری جمہوری، مختار، خود آزاد، ایک نے انہوں ۔کیا اعادہ کا عہد

 محفوظ مفادات کے طبقات تمام کے معاشرے افغان میں جس کیا اعادہ کا حمایت مستقل کی ہندوستان

 جوکا اظہار کیا،  حمایت کی ہندوستان لئے کے مصالحت اور امن جامع اور پائیدار نے انہوں۔ رہیں

 کہ دیا زور پر بات اس نے انہوں۔ ہو میں کنٹرول کے افغان اور ملکیت کی افغان زیرقیادت، کی افغان

 ۔ہے ضروری خاتمہ کا گردی دہشت والی ہونے سے تعاون بیرونی لئے کے امن پائیدار میں افغانستان

 افغانستان پر اعالن کے نتائج حتمی اور انعقاد کے انتخابات صدارتی چوتھے نے خارجہ سیکرٹری۔ 4

 والی ہونے پیدا سے پیشرفتوں حالیہ اور پیشرفتوں حالیہ۔ کی پیش مبارکباد کو حکومت اور عوام کے

کے  عوام کے ملک کو طبقات تمام کے قیادت سیاسی نے انہوں ہوئے، کرتے ذکر کا امیدوں کی امن

 ۔کیا اعادہ کا ضرورت کی کرنے کام کر مل کے لئے حصول کے سالمتی اور امن پائیدار لئے

 دل کو حمایت کی ہندوستان لئے کے خوشحالی اور ترقی امن، کی افغانستان نے قیادت کی افغانستان ۔5

 کو بندرگاہ بہار چاہ جیسے کوشش کی کو بڑھانے رابطے عالقائیجس میں  سراہا، سے گہرائیوں کی

 جیسے قیام کے کوریڈورز فریٹ ایئر مابین کے شہروں مختلف کے افغانستان اور ہندوستان اور چالنے

 اور بامیان کے افغانستان سے تعاون ترقیاتی کے ہندوستان دوران کے دورے اس۔ شامل ہیں اقدامات



 داری شراکت ترقیاتی نئی۔ ہوئے دستخط پر معاہدوں کے منصوبوں کے سڑک میں صوبوں مزارشریف

 کو تعاون مطابق کے معاہدے کے داری شراکت اسٹریٹجک اور کرنے کام کر مل لئے کے نفاذ کے

 ۔گیا کیا اتفاق پر بڑھانے مزید

  کابل
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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 

 

 


