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"افغانستان کے حوالے سے دہلی عالقائی سالمتی مذاکرات" میں شرکت کر رہے قومی
سالمتی کے مشیروں /سالمتی کونسلوں کے سیکرٹریوں کی وزیر اعظم سے مشترکہ
مالقات
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سات ممالک کے قومی سالمتی کونسلوں کے سربراہان ،جو آج قومی سالمتی کے مشیر جناب اجیت
دوول کی میزبانی میں افغانستان پر عالقائی سالمتی کے مذاکرات کے لیے دہلی میں ہیں ،مذاکرات کی
تکمیل کے بعد اجتماعی طور پر وزیر اعظم جناب نریندر مودی سے مالقات کی۔
وزیر اعظم کے تئیں اپنے تبصروں میں ،ایران ،قازقستان ،کرغزستان ،روس ،تاجکستان ،ترکمانستان
اور ازبکستان کی نمائندگی کرنے والے اعلی سیکورٹی افسران نے مذاکرات کے انعقاد اور تبادلوں
کے معیار پر ہندوستان کے اقدام کی تعریف کی۔ انہوں نے افغان صورتحال پر اپنے اپنے ممالک کے
نقطہ نظر سے بھی آگاہ کیا۔
وزیر اعظم نے وبائی امراض سے درپیش چیلنجوں کے باوجود دہلی سیکورٹی ڈائیالگ میں سینئر
معززین کی شرکت کو سراہا۔
انہوں نے افغانستان کے تناظر میں چار پہلوؤں پر زور دیا جن پر خطے کے ممالک کو توجہ مرکوز
کرنے کی ضرورت ہوگی :ایک جامع حکومت کی ضرورت؛ دہشت گرد گروپوں کے زیر استعمال
افغان سرزمین کے بارے میں صفر رواداری کا موقف؛ افغانستان سے منشیات اور اسلحے کی
اسمگلنگ کے انسداد کے لیے حکمت عملی؛ اور افغانستان میں بڑھتے ہوئے سنگین انسانی بحران
سے نمٹنے کے لیے عمل۔
وزیر اعظم نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ عالقائی سالمتی مذاکرات وسطی ایشیا کی اعتدال پسندی
اور ترقی پسند ثقافت کی روایات کو بحال کرنے اور انتہا پسندی کے رجحانات کا مقابلہ کرنے کے
لیے کام کرے گا۔
نئی دہلی
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