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ਅੰਤਰ-ਅਫਗਾਨ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਵਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਲਆ ਵ ਿੱਸਾ
2 ਸਤੰਬਰ, 2020
ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ (EAM) ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਟੈਕਨੋ ਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 12 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੰ ਦੋ ਾ ਵਵਖੇ ੋਈ ਅੰਤਰ-ਅਫਗਾਨ
ਗਿੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸ਼਼ੁਰਆਤੀ ਸਤਰ ਵਵਿੱਚ ਵ ਿੱਸਾ ਵਲਆ। ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕ਼ਤਰ ਦੇ ਉਪ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ
ਮ ਾਮਵ ਮ ਮ਼ੁ ੰਮਦ ਵਬਨ ਅਬਦ਼ੁ ਿੱਲ ਰਵ ਮਾਨ ਵਬਨ ਜਸੀਮ ਅਲ ਥਾਨੀ ਦੇ ਸਿੱਦੇ ਦੇ ਪਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਸੀ।
ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਵਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਵਨਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਾਰਾਾਂ ਸਾਲ ਪ਼ੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ
ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਨ। ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਗਾਵਨਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਡੇ ਵਵਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਵਮਕਾ ਉਜਾਗਰ
ਕਰਦੇ ੋਏ ਵਕ ਾ ਵਕ ਅਫਗਾਵਨਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 34 ਸਵਬਆਾਂ ਵਵਚ 400 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਪਰਾਜੈਕਟ ਮ਼ੁਕੰਮਲ ੋ ਚ਼ੁਿੱਕੇ ਨ।
ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕ ਾ ਵਕ ਅਫਗਾਵਨਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਿੱਕਸਾਰ ਰ ੀ ੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ੈ ਵਕ ਕੋਈ
ਵੀ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਪਰਵਿਆ ਅਫਗਾਨੀ ਅਗਵਾਈ, ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤਵ ਤ ੋਣੀ ਚਾ ੀਦੀ ,ੈ ਇਸਨੰ ਅਫਗਾਵਨਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ
ਪਰਭਸਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ ਅਤੇ ਅਫਗਾਵਨਸਤਾਨ 'ਚ ਜਮ ਰੀ ਇਸਲਾਵਮਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ ਵਵਿੱਚ ੋਈ ਤਰਿੱਕੀ ਨੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾ ੀਦਾ ੈ। ਘਿੱਟ ਵਗਣਤੀਆਾਂ, ਔਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਾਂ ਦੇ ਵ ਤਾਾਂ
ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾ ੀਦੀ ੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗ਼ੁਆਾਂਢ ਵਵਚ ਵ ੰਸਾ ਦੇ ਮ਼ੁਿੱਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਵਿਆ ਜਾਣਾ
ਚਾ ੀਦਾ ੈ।
ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਗਾਵਨਸਤਾਨੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਅੰਤਰ-ਅਫਗਾਨ ਗਿੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸ਼਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਾਂ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ, ਉ ਚੀਜ਼
ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਵਵਚ ਵਜਸ ਦੀ ਉ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਖਦੇ ਨ - ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਮ਼ੁਖਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਵਚ ਸ਼ਾਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਾਲ
ਭਵਵਿੱਖ।
ਵਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਵਚ ਸੰਯ਼ੁਕਤ ਸਕਿੱਤਰ (PAI) ਸ਼ਰੀ ਜੇ ਪੀ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਵਚ ਇਿੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੋ ਾ
ਅੰਦਰ ੋਏ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋ ਵਵਿੱਚ ਵ ਿੱਸਾ ਵਲਆ।
ਨਵੀਂ ਵਦਿੱਲੀ
12 ਸਤੰਬਰ, 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.

