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 کا اتمر حنیف محمد عالی جناب خارجہ وزیر کے افغانستان جمہوریہ سالمیا

 (2222 مارچ، 22-22) دورہ کا ہندوستان

 0202 مارچ، 24
 
 کے دہلی نئی کو 0202 مارچ، 02-00 نے اتمر حنیف محمد عالی جناب خارجہ وزیر کے افغانستان جمہوریہ اسالمی .2

 موجود بھی وفد سینئر ایک کا خارجہ وزارت کے افغانستان ہمراہ کے ان۔ کیا اختتام ساتھ کے کامیابی کا دورے سرکاری
 ۔تھا دورہ پہالاپنا موجودہ عہدہ سنبھالنے کے بعد ہندوستان کا  کا اتمر حنیف محمد عالی جناب ۔تھا
 

 بات یہ۔ کی چیت بات کو مارچ 00 پر سطح کی وفد نے اتمر حنیف عالی جناب اور جیشنکر ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر .0

 میں چیت بات۔ ہوا تبادلہ کا خیاالت سودمند اور مفصل انتہائی میں جس ہوئی، میں ماحول دوستانہ اور گرم ایک چیت
 تجارت، سالمتی، سیاسی، پر طور خاص کے ساتھ ساتھ بنانے مضبوط کو داری شراکت اسٹریٹجک افغانستان - ہندوستان
 بھارتی وزیر خارجہ ۔گیا دیا زور پر تعاون میں شعبوں کے تعلقات ثقافتی اور معاشرتی تعلیم، ،سازی صالحیت معاشی،

 اسٹریٹجک تحت، کے معاہدے داری شراکت اسٹریٹجک افغانستان - ہندوستان نے خارجہ وزیر کے افغانستان اور
 ی صدارت کی۔ک( سی پی ایس) کونسل پارٹنرشپ

 

 اور سالمتی امن، کے دنیا اور خطے امن قیام میں افغانستان کہ ڈالی روشنی اس بات پر نے بھارتی وزیر خارجہ .2
 بندی جنگ مستقل اور جامع لئے کے عمل امن افغان کامیاب ایک نے بھارتی وزیر خارجہ ۔ہے اہم لئے کے خوشحالی

 دنیا اور خطے داری، شراکت تر وسیع کی ہندوستان ساتھ کے افغانستان دوران کے مالقات اس۔ دیا زور پر اہمیت کی
 نے خارجہبھارتی وزیر ۔ گیا کیا خیال تبادلہ پر امور متعدد سمیت کوششوں امن افغان اور امور کے دلچسپی باہمی میں
 افغان میں بارے کے وابستگی المدتی طویل کی ہندوستان لئے کے افغانستان جامع اور مستحکم خودمختار، پرامن، ایک
حفاظت کی  میں کار دائرہ آئینی جمہوری کی حقوق کے طبقات تمام کے معاشرے جہاں دالیا یقین کو خارجہ وزیر

 جائے۔
 

 وزیرافغان کے  اور بھارتی وزیر خارجہ میں، موجودگی کی غنی صدر اور اعظم وزیر کو فروری 9 میں، ہی حال .4

 مفاہمت نامے ایک لئے کے تعمیر کی ڈیم شتوت لئے کے فراہمی کی پانی کے پینے کے لئے شہر کابل نے اتمر خارجہ
 درآمد عمل پر منصوبوں ایسے اور تعاون ترقیاتی کے ڈالر امریکی ارب 2 نے اتمر حنیف عالی جناب ۔کیے دستخط پر

 ۔ہے ہوا فائدہ کو صوبوں 24 تمام کے افغانستان سے جس کیا ادا شکریہ کا ہندوستان پر کرنے

 

 ۔کی مالقات بھی سے ڈول اجیت جناب قومی سالمتی مشیر دوران کے دورے اس نے اتمر حنیفعالی جناب  .5
 

 دہلی نئی
 2222 مارچ، 24

 
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. 


