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ഇന്ത� ഗവണ്�െമന്റിന്െറ  ക്ഷണം സ�ീകരിച്ച് ഇ�ാമിക് റിപ്പ�ിക് 

ഓഫ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ്രപസിഡണ്ട് ആദരണീയനായ ഹമീദ് 

കര്സായി ഇന്ത� സന്ദര്ശിച്ച�. ഡിസംബര് പ്രന്തണ്ടു മുതല് 

പതിനഞ്ചു വെര നീണ്ട സന്ദര്ശനത്തില് ്രപസിഡണ്ട് കര്സായി 
ആദരണീയനായ ഇന്ത�യുെട രാ്രഷ്ടപതി ്രശീ ്രപണാബ് മുഖര്ജി, 
്രപധാനമ്രന്തി േഡാ. മന് േമാഹന് സിംഗ് എന്നിവരുമായി 
കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.  േക്രന്ദ വിേദശകാര� വകുപ്പ് മ്രന്തി ്രശീ 
സല്മാന് ഖുര്ഷിദ്, േദശീയ സുരക്ഷാ ഉപേദഷ്ടാവ് ്രശീ ശിവശങ്കര് 

േമേനാന് എന്നിവരും ്രപസിഡണ്ട് ഹമീദ് കര്സായിയുമായി 
കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി 
ഉഭയകക്ഷി സംഭാഷണങ്ങള�െട ഭാഗമായി ്രപധാനമ്രന്തി ഇന്ത�യും 

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ 

വിശാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള  ത്രന്ത്രപധാന പങ്കാളിത്തെത്ത കുറിച്ച്  
വളെര സേന്താഷം ്രപകടിപ്പിച്ച� . േമഖലാ ആേഗാള 

പരിതസ്ഥിതികെള കുറിച്ച�ള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകള് അവര് പങ്ക് 
വയ്ക്കുകയും െചയ്തു.  
 
ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങെള കുറിച്ച് ്രപേത�കിച്ച�ം ത്രന്ത്രപധാന കരാര് 

നടപ്പാക്കുന്നതിെല പുേരാഗതിെയ കുറിച്ച�െമാെക്ക ഇരു 
േനതാക്കള�ം വളെര സംതൃപ്തിേയാെടയും  ഊഷ്മളവുമായാണ്� 

സംസാരിച്ചത് .  

 
ഇേപ്പാള് തുടര്ന്നു െകാണ്ടിരിക്കുന്ന സുരക്ഷാ മാറ്റങ്ങള് , 

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും മറ്റ് രാജ�ങ്ങള�മായുള്ള ബന്ധങ്ങള് ഉള്െപ്പെട 

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിെല രാ്രഷ്ടീയ , സുരക്ഷാ, സാമ്പത്തിക അവസ്ഥകള് 



്രപസിഡണ്ട് കര്സായി ്രപധാനമ്രന്തിെയ അറിയിച്ച�.  േമഖലയിെല 

സുരക്ഷയ്ക്കും സമാധാന്തിനും സംഭാവങ്കല് നല്കാന് ്രപാപ്തമായ 

തരത്തില് ശക്തവും ഐക�മുള്ളതും , സ്ഥിരവും സമാധാനമായതും 

പുേരാഗതിയിേലക്ക് കുതിക്കുന്നതുമായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് 

നിര്മിക്കുന്നതില് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിെല ജനങ്ങള�െടയും  

അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ഗവണ്�െമന്റിന്െറ കാര�ക്ഷമതെയയും കുറിച്ച് 
ഇന്ത�ക്കുള്ള ഉറച്ച വിശ�ാസം ്രപധാനമ്രന്തി അറിയിച്ച�.  ഈ 

മാറ്റങ്ങളിലും തുടര്ന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ഇന്ത� പിന്തുണ 

നല്കുെമന്ന് അേദ്ദഹം ആവര്ത്തിച്ച� ്രപസ്താവിച്ച� .  േമഖലാ 

ഐക�വും വികസനവുെമന്ന ലക്ഷ�ം 

നടപ്പാക്കുവാനായിട്ട�ള്ളതിന്െറ ഭാഗമായി  േമഖലാ സഹകരണം 

ശക്തിെപ്പടുത്തുന്നതിന് ഹാര്ട്ട് ഓഫ് ഏഷ� പദ്ധതി  ഉള്െപ്പെട  

കൂടുതല് ്രപവര്ത്തിക്കാെമന്ന് ഇരു േനതാക്കള�ം തീരുമാനിച്ച�. 

േമഖലയില് സുരക്ഷയും ഹാര്ട്ട് ഓഫ് എഴ� ഉന്നത 

ഉേദ�ാഗസ്ഥരുെട േയാഗം ജനുവരി പതിേനഴ് രണ്ടായിരത്തി 
പതിനാലില് ഇന്ത�യില്  വച്ച് നടക്കും  

 
.  സമാധാനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുവാനുള്ള നിരന്തരമായ 

ലക്ഷ�ത്തിന് േവണ്ടി ത്രന്ത്രപധാന പങ്കാളിത്തത്തിനനുസരിച്ച് എല�ാ 

േമഖലയിലും പങ്കാളിത്തം കൂടുതല് തീ്രവമാക്കുവാന് േവണ്ട 

്രപതിബദ്ധത ്രപധാനമ്രന്തിയും ്രപസിഡണ്ട് കര്സായിയും ഉറപ്പിച്ച് 
പറഞ്ഞു. വ�ാപാര കണ്ണികളിലൂെട, വിദ�ാഭ�ാസ 

സ്േകാളര്ഷിപ്പ�കളിലൂെട , ഇന്ത�യുെട സഹായേത്താെടയുള്ള 

വികസന പുനര്നിര്മ്മാണ പദ്ധതികള് നടപ്പാക്കുന്നതിലൂെട  എല�ാ 

േമഖലയിലും സാമൂഹ�- സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനായുള്ള 

ഇന്ത�യുെട pinthuna  തുടരുെമന്ന് ്രപധാനമ്രന്തി ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു. 
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിെലക്കും അത് കഴിഞ്ഞുമുള്ള  വ�ാപാര - 

ഗതാഗത െസൗകര�ങ്ങള്ക്കു േവണ്ടി പുതിയ വ�ാപാര പാതകള് 

വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി  ഇസലാമിക് റിപ്പ�ിക് ഓഫ് 



ഇറാനുമായി ്രപവര്ത്തിക്കാെമന്ന് രണ്ടു േനതാക്കള�ം 

തീരുമാനിച്ച�.  

 
സുരക്ഷാ സഹകരണം ആഴമുള്ളതാക്കാെമന്ന് ഇരു േനതാക്കള�ം 

തീരുമാനിച്ച� . അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് േദശീയ സുരക്ഷാ - ്രപതിേരാധ 

േസനയുെട അടിസ്ഥാന െസൗകര�ങ്ങള്ക്ക് േവണ്ട ഉപകരണങ്ങള് 

നല്കുന്നതും  പരിശീലനം ശക്തമാക്കുന്നതും ഉള്െപ്പെട ആണിത്.  

ഇത് അവരുെട ്രപവര്ത്തന േശഷിെയ വര്ദ്ധിപ്പിക്കുവാന് 

സഹായിക്കും.  അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ഉേദ�ാഗസ്ഥര്ക്ക് ഉയര്ന്ന 

ൈസനിക വിദ�ാഭ�ാസം ഇന്ത�യില് നല്കുന്നതിനുള്ള സാധ�തകള് 

വികസിപ്പിക്കുവാനും ഇരു േനതാക്കള�ം തീരുമാനിച്ച�.  

 ഇന്ത�യുെട െദൗത�ങ്ങെളയും ഉേദ�ാഗസ്ഥെരയും 

അഫ്ഗാനിസ്ഥനില്   സംരക്ഷിക്കുന്നതില് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് 

ഗവണ്�െമന്റ്� നല്കുന്ന പിന്തുണയ്ക്ക്  ്രപസിഡണ്ട് ഹമീദ് 

കര്സായിേയാടു രാ്രഷ്ടപതി നന്ദി േരഖെപ്പടുത്തി.  ഓഗസ്റ്റ് 
രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് ജലാലാബാദിെല ഇന്ത�ന് 

േകാണ്�സുേലറ്റിന് േനെരയുണ്ടായ ചാേവര് ആ്രകമണെത്ത േനരിട്ട 

അഫ്ഗാന് സുരക്ഷാ ൈസന�േത്താടുള്ള അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി 
രാ്രഷ്ടപതി േരഖെപ്പടുത്തി .  ഇരു രാജ�ങ്ങെളയും െമാത്തം 

േമഖലെയയും ബാധിക്കുന്ന തീ്രവവാദത്തിനും വിഘടന 

്രപവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുെമതിെര ഇരു രാജ�ങ്ങള�ം അേതാെടാപ്പം 

അന്താരാ്രഷ്ട സമൂഹത്തിനുെമാപ്പവും  ഒരുമിച്ച് 
്രപവര്ത്തിക്കാെമന്ന് ഇരു േനതാക്കള�ം ആവര്ത്തിച്ച� പറഞ്ഞു.  
 
രാ്രഷ്ടപതി ്രപണബ് മുഖര്ജി ്രപസിഡണ്ട് കര്സായിയുെട 

ബഹുമാനാര്ഥം ഒരു സ�കാര� അത്താഴവിരുന്നു ഒരുക്കിയിരുന്നു. 
അവിെട വച്ച് ഇരു േനതാക്കള�ം െപാതു താതപര�മുള്ള  

ഉഭയകക്ഷി, േമഖലാ, അന്താരാ്രഷ്ട വിഷയങ്ങള് ചര്ച്ച 

െചയ്യ�കയുണ്ടായി . സറാഞ്ച് ദലാറം ൈഹേവ ഉദ്ഘാടനം 



െചയ്യ�ന്നതിന്െറ ഭഗാമായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് സന്ദര്ശിച്ച കാര�ം 

രാ്രഷ്ടപതി ഓര്ക്കുകയുണ്ടായി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് 

സന്ദര്ശിക്കുന്നതിന് രാ്രഷ്ടപതിെയ ്രപസിഡണ്ട് ഹമീദ് കര്സായി 
ക്ഷണിച്ച� .  

 
്രപസിഡണ്ട് കര്സായിെയ ഒരു ഉന്നതതല ്രപതിനിധി സംഘം 

അനുഗമിച്ച�. അവരില് ഇേപ്പാള് നിലവിലുള്ള വിേദശകാര� മ്രന്തി 
്രശീ സരാര് അഹമ്മദ് ഒസ്മാനി , േദശീയ സുരക്ഷാ ഉപേദഷ്ടാവ് 

േഡാ. രംഗിന്ദട്ഫര്സ്പാന്റ (Dr. RanginDadfarSpanta),  നിലവില് 

ചുമതലയുള്ള വ�ാപാര വ�വസായ മ്രന്തി ്രശീ േശഖര് കര്ഗര് 

തുടങ്ങിയവരും മറ്റ് ഉന്നത ഉേദ�ാഗസ്ഥരും സംഘത്തില് 

ഉള്െപ്പട്ടിരുന്നു , 
 
ന�ൂ െഡല്ഹി  
14 ഡിസംബര്  2013. 


