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 (0702( فروری، 70-70این ایس اے کا ماسکو دورہ )
 0702، 70فروری 

 
کو  0702فروری  70انہوں نے  کو ماسکو کا دورہ کیا۔ 0702فروری،  70-70این ایس اے جناب اجیت ڈوبھال 

یں کثیرالجہتی اجالس و5ٹریوں/قومی سالمتی کے مشیروں کے یکرکے س نستان کے بارے میں سالمتی کونسلافغا

غزستان، چین، تاجکستان، رستان، کاکزملک کے عالوہ ہندوستان، ایران، قاس اجالس میں میزبان حصہ لیا۔ میں 

 نجزاور انسانی چیل المتیافغانستان کو درپیش س جس میں ۔ے نمائندے بھی شامل ہوئےانستان اور ازبکستان کترکم

 امور سمیت متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

 

نے اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا کہ افغانستان کی سرزمین اپنے تبصرے میں این ایس اے 

ظیموں سے نہ بنے، ساتھ ہی دہشت گرد تن ی پناہ گاہاور دہشت گردی ک تشدد پسندوںقائی یا عالمی سطح پر عال

کے تحت نامزد کردہ 1267 یو این ایس سی آر بشمول  المتی کے شعبے میںانٹلیجنس اور سنمٹنے کے لیے 

فالح و  عوام کی ینشاندہی کی کہ افغان اس بات کی بھیانہوں نے  کے  ساتھ باہمی تعاون پر بھی زور دیا۔تنظیموں 

 اولین ترجیح ہے۔ تقاضے ہندوستان کی بہبود اور انسانی

 

اور دو میر پوتن سے بھی مالقات کی کے صدر عزت مآب والد وفاقیہ نے روسی بھالاجیت ڈو جناباین ایس اے 

ر مراعات روس خصوصی او-ہندوستانتبادلہ خیال کیا۔اس دوران وسیع پیمانے پر  سمیتطرفہ اور عالقائی مسائل 

 کو نافذ کرنے کی سمت کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ شراکت دارییافتہ اسٹریٹجک 

 

نے روسی سالمتی کونسل کے سکریٹری عزت مآب کو این ایس اے جناب اجیت ڈوبھال  0702فروری،  70

بات چیت کی اور دو طرفہ تعلقات، عالقائی اور بین االقوامی پیش رفت سمیت  باہمینکوالئی پیٹروشیف کے ساتھ 

 جنابعظم اور تجارت و صنعت کے وزیر کے نائب وزیرا وفاقیہانہوں نے روسی  دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔

 امور پر تبادلہ خیال کیا۔ کےعی اور اقتصادی تعاون دفا باہمیوروف سے بھی مالقات کی اور ڈینس مانت
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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. 

 


