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انٹرا افغان مذاکرات میں ہندوستان کی شرکت
 12ستمبر0202 ،
وزیر خارجہ (ای اے ایم) نے  20ستمبر  0202کو وی ٹی سی کے توسط سے دوحہ میں ہونے والے
انٹرا افغان مذاکرات کے افتتاحی اجالس میں شرکت کی۔ قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ،
عالی جناب محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کی طرف سے دیئے گئے دعوت نامے کے جواب
میں وزیر خارجہ نے اس اجالس میں شرکت کی تھی۔
وزیر خارجہ نے اپنے خطاب میں ،ہندوستان اور افغانستان کے درمیان ہزار سالہ پرانے تعلقات کا
حوالہ دیا ،جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وقت کے امتحان کو برداشت کر کے یہاں تک پہنچا
ہے۔ وزیر خارجہ نے افغانستان کے ایک بڑے ترقیاتی شراکت دار کی حیثیت سے ہندوستان کے
کردار کو اجاگر کیا جس کےتحت افغانستان کے تمام  43صوبوں میں  322سے زیادہ منصوبے مکمل
ہوئے ہیں۔
وزیر خارجہ نے بتایا کہ بھارت کی افغانستان کے بارے میں پالیسی ہمیشہ سے مستقل رہی ہے۔
ہندوستان کا خیال ہے کہ امن کے کسی بھی عمل کو افغان کے زیرقیادت ،افغان کی ملکیت اور
افغانستان کے زیر کنٹرول ہونا چاہئے ،اسے افغانستان کی قومی خود مختاری اور عالقائی سالمیت کا
احترام کرنا ہوگا اور افغانستان میں جمہوری اسالمی جمہوریہ کے قیام میں ہونے والی پیشرفت کو
برقرار رکھنا ہوگا۔ اقلیتوں ،خواتین اور معاشرے کے کمزور طبقوں کے مفادات کا تحفظ کرنا چاہئے
اور ملک اور اس کے پڑوس میں تشدد کے مسئلے کو موثر انداز میں دور کرنا ہوگا۔
وزیر خارجہ نے انٹرا افغان مذاکرات کی کامیابی کے لئے نیک خواہش کا اظہار کیا تاکہ افغانستان
کے عوام اس چیز کو حاصل کر سکیں جس کی انہیں بہت زمانے سے تمنا رہی ہے -اور وہ ہے ایک
آزاد اور خود مختار ملک کے لئے ایک پر امن اور خوشحال مستقبل کا وجود۔
وزارت خارجہ میں جوائنٹ سکریٹری (پی اے آئی) جناب جے پی سنگھ کی سربراہی میں ایک سینئر
سرکاری وفد نے دوحہ میں ہونے والی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔
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