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خارجہ سکریٹری جناب ہرش وردھن شرنگال کا میانمار کا دورہ ( 22-22دسمبر (2222
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خارجہ سیکرٹری  00سے  02دسمبر  0202تک میانمار کے ورکنگ دورے پر ہیں۔ اپنے دورے کے
دوران انہوں نے ریاستی انتظامی کونسل کے چیئرمین ،اور دیگر سینئر نمائندوں سے مالقاتیں کیں اور
نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی سمیت سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کے ارکان سے مالقاتیں کیں۔ وہ
میانمار میں مقیم سفیروں اور اقوام متحدہ کے نمائندوں سے بھی مالقات کریں گے۔
0۔ تمام متعلقہ افراد کے ساتھ اپنی مالقات کے دوران ،خارجہ سکریٹری نے میانمار کی جمہوریت کے
جانب جلد از جلد واپسی میں ہندوستان کی دلچسپی پر زور دیا ،اور اس کے ساتھ ساتھ قیدیوں کی
رہائی؛ بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل؛ اور تمام تشدد کا مکمل خاتمے پر زور دیا۔ انہوں نے
آسیان پہل کے لیے ہندوستان کی مضبوط اور مستقل حمایت کی تصدیق کی اور امید ظاہر کی کہ پانچ
نکاتی اتفاق رائے کی بنیاد پر عملی اور تعمیری انداز میں پیش رفت ہوگی۔
2۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ہندوستان میانمار کے ساتھ ایک طویل سرحد کا اشتراک کرتا ہے،
خارجہ سکریٹری نے میانمار کے لوگوں کے لئے ہندوستان کی مسلسل انسانی حمایت سے آگاہ کیا۔
کووڈ 21 -وبائی امراض کے خالف میانمار کی لڑائی کے تناظر میں ،انہوں نے میانمار ریڈ کراس
سوسائٹی کو "میڈ ان انڈیا" ویکسین کی  22الکھ خوراکیں دیں۔ اس کھیپ کا ایک حصہ ہندوستان کے
ساتھ میانمار کی سرحد پر رہنے والی کمیونٹیز کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ میانمار کو  220222ٹن
چاول اور گندم دینے کا بھی اعالن کیا گیا۔
4۔ خارجہ سکریٹری نے لوگوں پر مرکوز سماجی -اقتصادی ترقیاتی منصوبوں کے لیے ہندوستان کی
مسلسل حمایت کا اظہار کیا ،جس میں ہندوستان -میانمار سرحدی عالقوں کے ساتھ ساتھ ،کاالدان ملٹی
موڈل ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ پروجیکٹ اور سہ فریقی شاہراہ جیسے کنیکٹیویٹی کے جاری اقدامات پر
تیزی سے عمل آوری کے لیے ہندوستان کے عزم کا اظہار کیا۔ خارجہ سکریٹری نے میانمار کے
لوگوں کے فائدے کے لیے رخائن اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پروگرام اور بارڈر ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام کے
تحت پروجیکٹوں کو جاری رکھنے کے لیے ہندوستان کے عزم کو بھی دہرایا۔
5۔ اس دورے نے ہندوستان کی سالمتی سے متعلق خاص طور پر جنوبی منی پور کے ضلع چوراچند
پور میں ہونے والے حالیہ واقعے کی روشنی میں معامالت کو اٹھانے کا موقع بھی فراہم کیا۔ خارجہ
سیکرٹری نے کسی بھی تشدد کو ختم کرنے اور سرحدی عالقوں میں امن واستحکام کو برقرار رکھنے

کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں فریقین نے اس بات کو یقینی بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا کہ ان
کے متعلقہ عالقوں کو ایک دوسرے کے خالف کسی بھی قسم کی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہونے
کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
6۔ ہندوستان میانمار کے ساتھ تقریبا  2022کلومیٹر طویل سرحد کا اشتراک کرتا ہے۔ اس ملک میں
ہونے والی کسی بھی پیش رفت کا براہ راست اثر ہندوستان کے سرحدی عالقوں پر پڑتا ہے۔ میانمار
میں امن اور استحکام ہندوستان کے لیے خاص طور پر اس کے شمال مشرقی عالقے کے لیے انتہائی
اہمیت کا حامل ہے۔
0۔ ایک جمہوریت اور قریبی پڑوسی کے طور پر ،ہندوستان میانمار میں جمہوری منتقلی کے عمل میں
شامل رہا ہے اور اس تناظر میں جمہوری نظاموں اور طریقوں پر صالحیتوں کو فروغ دینے میں
مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کام کیا ہے۔ ہندوستان میانمار کے عوام کی خواہشات کے مطابق ایک
مستحکم ،جمہوری ،وفاقی یونین کے طور پر ابھرنے کے لیے میانمار کے لیے ان کوششوں کی تجدید
کی تجویز پیش کرتا ہے۔
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