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ஆப்கானிஸ்தானின் வெளியுறவு வெயலாளரின் ெருகக ( பிப்ரெரி 28-

29,20202)  

பிப்ரெரி 29,2020       

 

1. வெளியுறவு வெயலாளர் ஸ்ரீ. ஹர்ஷ் ெர்தன் ஷ்ாிங்க்லா 2020 பிப்ரொி 28-29 அன்று 

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு ெிஜயம் வெய்தார். இது ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு இந்தியாெின் 

வெளியுறவு வெயலாளராக வபாறுப்பபற்ற பின்னர் அெர் பமற்வகாண்ட முதல் 

வெளிநாட்டு ெிஜயம் மற்றும் இரு நாடுகளுக்கும் இடடயிலான மூபலாபாய 

பங்காளித்துெத்டத  எடுத்துக் காட்டுகிறது.  

2. தனது ெருடகயின் பபாது, வெளியுறவு வெயலாளர் ஜனாதிபதி டாக்டர் அஷ்ரப் கானி , 

தடலடம நிர்ொகி டாக்டர் அப்துல்லா அப்துல்லா மற்றும் முன்னாள் ஜனாதிபதி 

டாக்டர் ஹமித் கர்ொய் ஆகிபயாடர ெந்தித்தார். முதல் துடைத் தடலெராக 

பதர்ந்வதடுக்கபட்ட திரு. ஹமாருல்லாஹ் ொபல மற்றும் பலடர ெந்தித்தபதாடு, 

அரெியல், ஊடகங்கள், ெிெில் ெமூகம் மற்றும் கல்ெியாளர்கள் ஆகிபயாாிடமிருந்து 

ஆப்கானிய தடலெர்களின் பரந்த குறுக்குவெட்டுடன் அெர் தனித் தனியாக 

உடரயாடினார்.  

3. ஆப்கானிய தடலடமயுடனான தனது ெந்திப்புகளில், வெளியுறவு வெயலாளர் இரு 

அண்டட நாடுகளுக்கும் மூபலாபாய பங்கா ளிகளுக்கும் இடடயிலான பமம்பட்ட  

அரெியல், வபாருளாதார மற்றும் பமம்பாட்டு கூட்டாண்டமக்கான இந்தியாெின் 

உறுதிப்பாட்டட மீண்டும் ெலியுறுத்தினார். ஆப்கானிஸ்தான் ெமூகத்தின் அடனத்து 

பிாிவுகளின் நலன்களும் பாதுகாக்கப்படும், ஒரு சுயாதீனமான, இடறயாண்டம, 

ஜனநாயக,பன்டம மற்றும் அடனத்டதயும் உள்ளடக்கிய ஆப்கானிஸ்தானுக்கு 

வொந்தமான மற்றும் ஆப்கானிய கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நீடித்த மற்றும் அடனத்டதயும் 

உள்ளடக்கிய அடமதி மற்றும் நல்லிைக்கத்திற்கான இந்தியாெின் ஆதரடெயும் அெர் 

வதாிெித்தார். ஆப்கானிஸ்தானில் நிடலயான அடமதிக்கு வெளிப்புறமாக நிதி 

அளிக்கப்பட்ட பயங்கரொதத்திற்கு முற்றுபுள்ளி பதடெ என்று அெர் பகாடிட்டு 

காட்டினார்.  

4. நான்காெது ஜனாதிபதி பதர்தடல நடத்தியது மற்றும் இறுதி முடிவுகடள 

அறிெித்தடமக்காக வெளியுறவு வெயலாளர் மக்களுக்கும் ஆப்கானிஸ்தான் 

அரொங்கத்திற்கும் ொழ்த்து வதாிெித்தார். ெமீபத்திய முன்பனற்றங்கள் மற்றும் 

ெமீபத்திய ,முன்பனற்றத்தினால் உருொகும் ெமாதனத்திற்கான நம்பிக்டகடய 

குறிப்பிட்டு, அரெியல் மக்களுக்கு தடலடமத்துெத்தின் அடனத்து பிாிவுகளும் 

ஒன்றிடைந்து நாட்டின் மக்களுக்கு நிடலயான அடமதி மற்றும் பாதுகாப்டபப் 



வபறுெதில் ஒன்றிடைந்து வெயல்பட பெண்டியதன் அெெியத்டத மீண்டும் 

ெலியுறித்தினார்.  

5. ஆப்கானிஸ்தானின் அடமதி, அபிெிருத்தி மற்றும் வெழிப்புக்கான இந்தியாெின் 

ஆதரடெ ஆப்கானிஸ்தானின் தடலடம ஆழமாகப் பாராட்டியது, இதில் பிராந்திய 

இடைப்பிற்கான முயற்ெிகள், ெஹாபார் துடறமுகத்டத வெயல்படுத்துதல் மற்றும் 

இந்தியாெின் பல்பெறு நகரங்களுக்கும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் இடடயில் ெிமான 

ெரக்கு தாழ்ொரங்கடள நிறுவுதல், இந்திய அபிெிருத்தி உதெியுடன் 

ஆப்கானிஸ்தானின் பமியன் மற்றும் மொர்- இ-வொிப் மாகாைங்களில் ொடல 

திட்டங்களுக்கான ஒப்பந்தங்கள் இந்த பயைத்தின் பபாது டகவயழுத்திடப்பட்டன. 

புதிய அபிெிருத்தி கூட்டாண்டம வெயல்படுத்துெதற்கு ஒன்றிடைந்து 

வெயல்படுெதற்கும் மூபலாபாய கூட்டு ஒப்பந்தத்தின் படி ஒத்துடழப்டப பமலும் 

ெிாிவுபடுத்துெதற்கும் ஒப்புக்வகாள்ளப்பட்டது. 

 

காபூல்  

பிப்ரொி 29,2020       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


