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امریکی نائب وزیر خارجہ محترمہ وینڈی شرمین نے  5سے  7اکتوبر  0202تک بھارت کا دورہ کیا۔
وزیر اعظم کے حالیہ دورہ امریکہ کے بعد یہ دورہ ،دونوں فریقین کے لیے ایک بہترین موقع فراہم
کیا کہ وہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی صدر جوزف آر بائیڈن سے مالقات اور کواڈ لیڈرز سمٹ
کے نتائج پر فالو آپ کریں۔
دہلی میں امریکی نائب وزیر خارجہ شرمین نے بھارتی وزیر خارجہ ،قومی سالمتی کے مشیر اور
خارجہ سیکرٹری سے مالقات کی۔ ممبئی میں انہوں نے کاروبار سے متعلق بات چیت کی ،اور
ویسٹرن نیول کمانڈ کا دورہ کیا جہاں اس نے فلیگ آفیسر کمانڈنگ ان چیف وائس ایڈمرل آر ہری کمار
سے مالقات کی۔
اپنی مشاورت کے دوران ،نائب وزیر خارجہ شرمین اور خارجہ سکریٹری جناب ہرش وردھن شرنگال
نے ہندوستان -امریکہ جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کے تحت جاری تعاون کا جائزہ لیا ،اور
متعلقہ رہنماؤں کے طے کردہ مستقبل کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔
نائب وزیر خارجہ شرمین نے کووڈ وبائی مرض کے دوران ہندوستان کی جانب سے عالمی تعاون اور
مدد کو سراہا۔ دونوں فریقین نے کووڈ 21 -وبائی امراض پر قابو پانے پر توجہ مرکوز کی ،جس میں
کواڈ ویکسین شراکت داری کے ذریعے انڈو پیسیفک خطے میں ویکسین دستیاب کرانا؛ لچکدار سپالئی
چین کی تعمیر اور بین االقوامی سفر میں آسانی پیدا کرنا شامل ہے۔ آب وہوا اور صاف توانائی ،اور
ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز جیسے معاصر مسائل کے حوالے سے تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
جنوبی ایشیا کی صورتحال بشمول افغانستان میں حالیہ پیش رفت ،سرحد پار دہشت گردی کا مقابلہ
کرنے کی ضرورت ،اور سالمتی کونسل کی قرارداد  0512کے نفاذ سمیت امن واستحکام کو یقینی
بنانے کے موضوعات کو اس بات چیت میں ترجیح دی گئی۔ دونوں فریقین خطے سے متعلق مسائل پر
باقاعدہ بات چیت اور مشاورت جاری رکھیں گے۔
ایک آزاد ،کھلے اور جامع ہند بحر الکاہل خطے کی اہمیت کے بارے میں خیاالت کا تبادلہ ہوا اور
کواڈ کے مثبت اور تعمیری اقدامات کو نافذ کرنے کے عزم کی تاکید کی گئی ،جیسا کہ حالیہ رہنماؤں
کے اجالس میں اعالن کیا گیا تھا۔

نائب وزیر خارجہ شرمین اور خارجہ سیکرٹری نے انڈیا آئیڈیاز سمٹ کے ایک خصوصی سیشن میں
شرکت کی ،جس کا اہتمام یو ایس انڈیا بزنس کونسل نے کیا تھا۔
تجارت ،سرمایہ کاری ،دفاع ،سالمتی اور انسداد دہشت گردی ،اور عوام سے عوام کے مابین روابط
کو مضبوط کرنے کے شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مزید گہرا کرنے کے اقدامات کا جائزہ لینے اور
ان کی نشاندہی کرنے کے لیے مستقبل قریب میں کئی دو طرفہ مکالمے کے میکنزم طے کیے گئے
ہیں۔
سرکردہ جمہوری ممالک کی حیثیت سے ،دونوں ممالک اپنی مشترکہ اقدار کو استوار کرنے اور
مشترکہ مفادات کے عالقائی اور عالمی مسائل پر رابطوں کی رفتار کو بڑھانے کے خواہاں ہیں۔
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