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 وزیر خارجہ آج نے زاد خلیل زلمے جناب نمائندہ امریکی خصوصی لئے کے مفاہمت کے افغانستان

 سینئر میں کونسل سالمتی قومی امریکی ہمراہ کے ان۔ کی مالقات سے مشیر کے سالمتی قومی اور

 ۔تھے بھی جسٹر کین سفیر امریکی میں ہندوستان اور کرٹس لیزا محترمہ ڈائریکٹر

 فراہم معلومات میں بارے کے کوششوں کی مفاہمت اور امن امریکی میں افغانستان نے زاد خلیل جناب

 کی ہندوستان میں امداد انسانی لئے کے افغانستان اور نو تعمیر ترقی، معاشی نے فریق امریکی۔ کیں

 ہندوستان میں استحکام اور سالمتی امن، پائیدار میں افغانستان نے انہوں۔ کیا تسلیم کو شراکت تعمیری

 ۔کو اجاگر کیا اہمیت کی کردار مستقل اور اہم کے

 تمام کے معاشرے افغان سمیت سکھوں اور ہندوؤں افغان نے مشیر کے سالمتی قومی اور وزیر خارجہ

 لئے کےکو آکے بڑھانے  استحکام اور پسندی شمولیت اور جمہوری اتحاد، سالمتی، امن، کے طبقات

 تشویش سخت پر شورش والے ہونے میں تشدد نے بھارت۔ کیا اعادہ کا حمایت مسلسل کی ہندوستان

 وبائی وائرس کورونا اور ،ہے کرتا حمایت کی مطالبے کے بندی جنگ پر طور فوری اور ،ہے رکھتا

 کورونا۔  کو اجاگر کرتا ہے ضرورت کی کرنے مدد کی عوام کے افغانستان میں نمٹنے سے مرض

 انسانیت میں افغانستان بھارت لئے کے نمٹنے سے صورتحال والی ہونے پیدا سے وجہ کی وائرس

 میں افغانستان کہ گیا دیا زور پر بات اس۔ ہے مصروف میں فراہمی کی سامان طبی اور خوراک سوز

 ۔ہے ضروری خاتمہ کا ٹھکانوں اور گاہوں پناہ محفوظ کی گردوں دہشت لئے کے واستحکام امن پائیدار
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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. 


