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 بھارت کی شرکت - افغانستان میں بنانے مضبوط کو رائے اتفاق لئے کے امن افغانستان
 عالقائی اجالس متعلق سے

 2020 جوالئی، 06

 لئے کے امن '' کی، شرکت میں اجالس کے داروں شراکت عالقائی متعلق سے افغانستان نے ہندوستان
 اس۔ کی نے حکومت کی افغانستان جمہوریہ اسالمی میزبانی کی جس ، '' بنائیں مضبوط کو رائے اتفاق

 اقوام میں اجالس۔ غنی نے کی اشرف محمد ڈاکڻر بعالی جنا صدر کے افغانستان صدارت کی اجالس
 نے) آئی اے پی (سکریڻری جوائنٹ۔ لیا حصہ نے تنظیموں االقوامی بین اور ممالک 20 سمیت متحده

 ۔کی نمائندگی کی ہندوستان

 خطہ اور کرنے فراہم امداد 19 کوویڈ میں افغانستان کا مودی اعظم وزیر نے غنی اشرف بجناصدر 
 ۔کیا ادا شکریہ پر میزبانی کی میڻنگ کی قائدین سارک لئے کے کوششوں مربوط میں

 عالقائی لئے کے افغانستان خود مختار اور جمہوری متحد، آزاد، اور عمل کے مفاہمت اور امن افغان
 سے سب کے افغانستان جو بھارت،۔ گیا کیا خیال تبادلہ پر امور متعلق سے حمایت کی داروں شراکت

 کے کی مدد زیاده سے ڈالر امریکی بلین 3 نے اس ہے، ایک سے میں داروں شراکت ترقیاتی بڑے
 مفاہمت اور امن انتظام زیر کے افغانستان کی ملکیت، افغان زیر قیادت، افغان کی مکمل، ایک ساتھ،
 ۔کیا اعاده کا اہمیت کی عمل کے

 سمیت اقلیتوں اور بچوں خواتین، سے جس ہے، کی حمایت کی حکم آئینی میں افغانستان نے ہندوستان
 ڈالی روشنی پر حقیقت اس نے ہندوستان۔ ہوگا حاصل تحفظ کو مفاد کے طبقات تمام کے معاشرے افغان

 ڻھکانے محفوظ اور گاہوں پناه کی گردوں دہشت لئے، کے حصول کے امن پائیدار میں افغانستان کہ
۔ ہے شرط الزمی ایک کرنا ختم

 دہلی نئی
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