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ஈரான் இஸ்லாமியக் குடியரசின் வெளியுறவு அமைச்சர்
ஹெச்.ஈ. டாக்டர் ஹொசைன் அமீர் அப்துல்லாஹியன்
இந்தியாவிற்கு வருகை (ஜூன் 08-10, 2022)
ஜூன் 08, 2022
வெளியுறவு அமைச்சர் (EAM) அழைப்பின் பேரில், ஈரான் இஸ்லாமிய குடியரசின்
வெளியுறவு அமைச்சர் டாக்டர். எஸ். ஜெய்சங்கர், ஹெச்.இ. டாக்டர் ஹொசைன் அமீர்
அப்துல்லாஹியன் 08-10 ஜூன் 2022 வரை இந்தியாவிற்கு அதிகாரப்பூர்வப் பயணமாக
இருக்கிறார். ஆகஸ்ட் 2021 இல் பதவியேற்ற பிறகு H. E. டாக்டர் ஹொசைன் அமீர்
அப்துல்லாஹியன் இந்தியாவிற்கு மேற்கொள்ளும் முதல் வருகை இதுவாகும்.
2. இந்தியாவும் ஈரானும் நெருங்கிய வரலாற்று மற்றும் நாகரீக உறவுகளைப் பகிர்ந்து
கொள்கின்றன. எங்கள் இருதரப்பு உறவுகள் நிறுவனங்கள், கலாச்சாரம் மற்றும்
மக்களுடனான மக்கள் உறவுகள் ஆகியவற்றில் வலுவான தொடர்புகளால்
குறிக்கப்படுகின்றன.
3. தூதுக்குழு மட்டப் பேச்சுவார்த்தையின் போது, இருதரப்பு உறவுகளின் அரசியல்,
கலாசாரம் மற்றும் மக்களுக்கும் மக்களுக்கும் இடையிலான உறவுகள் குறித்து இரு
அமைச்சர்களும் விவாதித்தனர். ஈரானில் வசிக்கும் ஆப்கானிஸ்தான் பிரஜைகளுக்கு
COVID-19 தடுப்பூசிகளை வழங்குவது உட்பட, ஆப்கானிஸ்தானுக்கு இந்தியாவின்
மருத்துவ உதவியை எளிதாக்குவதில் ஈரானின் பங்கை EAM பாராட்டியது.
4. பிராந்திய இணைப்புத் துறையில் இருதரப்பு ஒத்துழைப்பின் முக்கியத்துவத்தை
இருதரப்பும் ஒப்புக்கொண்டதுடன், சபாஹர் துறைமுகத்தில் உள்ள ஷாஹித்
பெஹெஷ்டி முனையத்தில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றத்தை மதிப்பாய்வு செய்தனர். நிலத்தால்
சூழப்பட்ட ஆப்கானிஸ்தானுக்கு சபஹர் துறைமுகம் மிகவும் தேவையான கடல்
அணுகலை வழங்கியுள்ளது மற்றும் மத்திய ஆசியா உட்பட பிராந்தியத்திற்கான வணிக
போக்குவரத்து மையமாகவும் வெளிப்பட்டுள்ளது என்பதை இரு தரப்பினரும்
ஒப்புக்கொண்டனர். சபாஹர் துறைமுகத்தின் வளர்ச்சிக்கு தொடர்ந்து ஒத்துழைக்க
அவர்கள் உறுதிபூண்டனர். இரு நாடுகளின் குழுக்களும் விரைவில் சந்தித்து
செயல்பாட்டு அம்சங்களைக் கையாளும்.
5. அமைச்சர்கள், ஆப்கானிஸ்தான் உள்ளிட்ட சர்வதேச மற்றும் பிராந்திய விவகாரங்கள்
குறித்தும் விவாதித்தனர், மேலும் ஆப்கானிஸ்தான் மக்களுக்கு உடனடி மனிதாபிமான

உதவிகளை வழங்குவதன் முக்கியத்துவத்தை இரு தரப்பினரும் மீண்டும்
உறுதிப்படுத்தினர் மற்றும் அமைதியான, பாதுகாப்பான மற்றும் நிலையான
ஆப்கானிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக பிரதிநிதித்துவ மற்றும் உள்ளடக்கிய அரசியல் அமைப்பின்
அவசியத்தை மீண்டும் வலியுறுத்தினர்.
6. JCPOA தொடர்பான தற்போதைய நிலைமை குறித்து ஈரானிய வெளியுறவு அமைச்சர்
EAMக்கு விளக்கினார். உக்ரைன் மோதல் மற்றும் அதன் விளைவுகள் குறித்தும் இரு
அமைச்சர்களும் கருத்துகளை பரிமாறிக் கொண்டனர்.
7. இந்த பயணத்தின் போது, ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர், பிரதமர் திரு நரேந்திர
மோடியை சந்தித்து, தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் திரு அஜித் குமார் தோவலையும்
சந்தித்து பேசினார்.

நியூ டெல்லி
ஜூன் 08, 2022

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

