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1. ઇસ્લામમક રિપબ્લલક ઓફ અફઘામિસ્તાિિા મિદે શમંત્રી મહામરહમ મોહમ્મદ હિીફ અત્માિે માર્ચ
22-23, 2021 દિમમયાિ િિી રદલ્હીિી સત્તાિાિ મુલાકાત સફળતાપ ૂિચક પ ૂર્ચ કિી હતી.
તેમિી સાથે અફઘામિસ્તાિિા મિદે શ મંત્રાલયનુ ં એક િરિષ્ઠ પ્રમતમિમિમંડળ પર્ જોડાયુ ં હત.ું
હાલિો પદભાિ સંભાળ્યા બાદ મહામરહમ હિીફ અત્માિિી આ પ્રથમ ભાિતયાત્રા હતી.
2. મિદે શમંત્રી ડો. એસ. જયશંકિ અિે મહામરહમ હિીફ અત્માિે 22 માર્ે ડેલલગેશિ સ્તિિી
મંત્રર્ા કિી હતી. હફ
ુ ં ાળા અિે મૈત્રીપ ૂર્ચ િાતાિિર્માં આ મંત્રર્ા થઈ હતી, જેમાં મિસ્ત ૃત અિે
તંદુિસ્ત િીતે મિર્ાિોનુ ં આદાિપ્રદાિ કિિામાં આવયુ ં હત.ું આ મંત્રર્ામાં ભાિત-અફઘામિસ્તાિ
િચ્ર્ે વય ૂહાત્મક ભાગીદાિી મજબ ૂત બિાિિા પિ ભાિ મ ૂકાયો હતો, ખાસ કિીિે િાજકીય,
સુિક્ષા, વયાપાિ, આમથિક, ક્ષમતા મિકાસ, મશક્ષર્, સામાજજક અિે સાંસ્કૃમતક બાબતોિા ક્ષેત્રમાં
સહકાિ પિ ધ્યાિ કેન્દ્રિત કિાયુ ં હત.ું ઇએએમ અિે અફઘામિસ્તાિિા મિદે શમંત્રીએ ભાિતઅફઘામિસ્તાિ વય ૂહાત્મક ભાગીદાિી કિાિ હેઠળ સ્રેટેજજક પાટચ િિમશપ કાઉન્રસલ (એસપીસી)નુ ં
અધ્યક્ષપદ સંભાળ્યુ ં હત.ું
3. ઇએએમે એ બાબત પિ ભાિ મ ૂક્યો હતો કે અફઘામિસ્તાિમાં કાયમી શાંમત સ્થપાય તે આ
પ્રદે શ અિે મિશ્વિી શાંમત, સુિક્ષા અિે પ્રગમત માટે મહત્ત્િપ ૂર્ચ છે . ઇએએમે સફળ અફઘાિ
શાંમત પ્રરિયા માટે સંપ ૂર્ચ અિે કાયમી યુદ્ધમિિામિા મહત્ત્િ પિ ભાિ મ ૂક્યો હતો. આ મુલાકાત
દિમમયાિ અિેક મુદ્દે િાતર્ીત થઈ હતી જેમાં અફઘામિસ્તાિ સાથે ભાિતિી મિકાસ
ભાગીદાિી, આ પ્રદે શ તથા મિશ્વમાં પિસ્પિ રહતિા મુદ્દા અિે અફઘાિ શાંમત પ્રયાસિા મુદ્દા
સામેલ હતા. ઈએએમે અફઘામિસ્તાિિા મિદે શમંત્રીિે ખાતિી આપી હતી કે શાંમતપ ૂર્ચ, સ્િતંત્ર,
ન્સ્થિ અિે સમગ્રલક્ષી અફઘામિસ્તાિ પ્રત્યે ભાિત લાંબા ગાળાિી પ્રમતબદ્ધતા િિાિે છે જયાં

સમાજિા દિે ક િગચિા અમિકાિોનુ ં િક્ષર્ કિિામાં આિે અિે તેમિે લોકતાંમત્રક બંિાિર્ીય
માળખા હેઠળ િક્ષર્ મળે .
ુ િીએ િડાપ્રિાિ અિે િાષ્રપમત ઘાિીિી હાજિીમાં ઇએએમ અિે મિદે શ
4. તાજેતિમાં 9 ફેબ્રઆ
મંત્રી અત્માિે શાત ૂત ડેમિા મિમાચર્ માટે એમઓયુ પિ હસ્તાક્ષિ કયાચ હતા, જેિાથી કાબ ૂલ
શહેિિે પીિાનુ ં પાર્ી પહોંર્ાડિામાં આિશે. મહામરહમ હિીફ અત્માિે 3 અબજ યુએસ ડોલિિા
મિકાસ સહકાિ તથા પ્રોજેક્ટિા અમલીકિર્ માટે ભાિતિો આભાિ મારયો હતો જેિાથી
અફઘામિસ્તાિિા 34 પ્રાંતોિે લાભ થયો છે .
5. મહામરહમ હિીફ અત્માિ આ મુલાકાત દિમમયાિ એિએસએ શ્રી અજજત દોિલિે પર્ મળ્યા
હતા.
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