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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਨਸਤਾਨ ਬਾਰ ੇਜੀ20 ਅਸਾਧਾਰਣ ਨਸਖ਼ਰ–ਸੰਮਲੇਨ ’ਚ ਨ ਿੱਸਾ ਨਲਆ 
12 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 

 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਿੱਜ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਨਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਨ ਲੇ ਜੀ20 ਅਸਾਧਾਰਣ ਨਸਖ਼ਰ–ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਨ ਿੱਸਾ ਨਲਆ। 

ਇ  ਬੈਠਕ ਇਟਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਜਸ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ  ੈ ਤੇ ਇਤਾਲਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ 

ਮਾਰੀਓ ਦਰ ਾਗੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਮਾਨਵੀ ਸਨਿਤੀ; ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਨਧਤ ਨਚੰਤਾਵਾਾਂ; ਅਤ ੇ

ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਨਸਤਾਨ ’ਚ ਮਨੁਿੱਖੀ ਅਨਧਕਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬਨੰਧਤ ਮੁਿੱਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਗ਼ੌਰ  ਨ। 

ਆਪ੍ਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਨਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਦੀ ਮੀਨਟੰਗ ਰਾ ੀਂ 

ਇਤਾਲਵੀ ਜੀ20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਨ ਲ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਨਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਦਰਨਮਆਨ ਸਦੀਆਾਂ 

ਪੁ੍ਰਾਣੇ ਆਪ੍ਸੀ ਸਬੰਧਾਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਕ ਾ ਨਕ ਨਪ੍ਛਲੇ ਦੋ ਦ ਾਨਕਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਨਸਤਾਨ ’ਚ 

ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਤੇ ਮਨ ਲਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਜਕ–ਆਰਨਿਕ ਨਵਕਾਸ ਤੇ ਸਮਰਿੱਿਾ–ਨਨਰਮਾਣ ਨੰੂ ਉਤਸ਼੍ਾਨ ਤ ਕਰਨ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਇਆ  ੈ। 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਨਕ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਨਸਤਾਨ ’ਚ 500 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਨਵਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਲੋਂ  ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਨ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਕ ਾ ਨਕ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਲੋਕਾਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਇਿੱਕ ਮ ਾਨ ਭਾਵਨਾ  ੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਕ ਾ ਨਕ ਭੁਿੱਖ ਤ ੇ

ਕੁਪੋ੍ਸ਼੍ਣ ਦਾ ਸਾ ਮਣਾ ਕਰ ਰ  ੇਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇਦਰਦ ਨੰੂ  ਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮਨ ਸੂਸ ਕਰਦਾ  ੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇ

ਨੰੂ ਇ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤ ੇਜ਼ੋਰ ਨਦਿੱਤਾ ਨਕ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਨਸਤਾਨ ਨੰੂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸ ਾਇਤਾ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਬੇਰੋਕ 

ਨਮਲੇ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਨਕ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਨਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖੇਤਰੀ ਜਾ ਨਵਸ਼੍ਵ 

ਪ੍ਿੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿੱਟੜਪੰ੍ਿੀ ਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਕਿੱਟੜਪੰ੍ਿੀ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਤੇ ਇਸ ਨਖ਼ਿੱਤੇ ਨਵਿੱਚ ਨਨਸ਼੍ਆਾਂ ਤ ੇ

 ਨਿਆਰਾਾਂ ਦੀ ਸਮਿੱਗਨਲੰਗ ਦੀ ਨਮਲੀਭੁਗਤ ਨਵਰੁਿੱਧ ਸਾਡੀ ਸਾਾਂਝੀ ਜੰਗ ਨਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਦਿੱਤਾ। 

ਨਪ੍ਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਜਕ–ਆਰਨਿਕ ਫ਼ਾਇਨਦਆਾਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਕਿੱਟੜਪੰ੍ਿੀ ਨਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਾਸਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਨਸਤਾਨ ’ਚ ਅਨਜ ੇ ਸਮਾਵੇਸ਼੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼੍ਾਸਨ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਨਦਿੱਤਾ, ਨਜਸ ਨਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾਵਾਾਂ ਤੇ ਘਿੱਟਨਗਣਤੀਆਾਂ 

ਸ਼੍ਾਮਲ  ੋਣ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਨਸਤਾਨ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼੍ਟਰ ਦੀ ਅਨ ਮ ਭੂਨਮਕਾ ਲਈ ਸ ਾਇਤਾ ਦੀ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇ

ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਨਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼੍ਟਰ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪ੍ਨਰਸ਼੍ਦ ਦ ੇ ਮਤੇ 2593 ਨਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੰਦਸ਼ੇ੍ ਲਈ ਜੀ20 ਦੀ ਸ ਾਇਤਾ 

ਨਨਵਆਉਣ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਨਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਸਾਾਂਝਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ  ੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿੱਦਾ 

ਨਦਿੱਤਾ ਨਕਉਂਨਕ ਇਸ ਤੋਂ ਨਬਨਾ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਨਸਤਾਨ ਦੀ ਸਨਿਤੀ ਨਵਿੱਚ ਇਿੱਛਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨਲਆਉਣੀ ਔਖੀ  ੋਵੇਗੀ।  

ਨਵੀਂ ਨਦਿੱਲੀ 
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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. 
 


