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రధాన మంత్రర నర ందర మోడి ఈ రోజు ఇస్ా మిక్ రిబాక్ ఆఫ్ అఫ్ా నిస్ా న్ రషోరత్ర డా. అష్ర ఫ్ 

ఘని కు ఫో న్ చేస అఫ్ా నిస్ా న్ రషోరత్ర గ ఎనిిక అయనందుకు ఆయనను 

అభినంద ంచారు. 

 

రషోరత్ర ఘని యొకక మేధసుును మరియు ఆయన నేతృతవమును , ఇంక్ అఫ్ా నిస్ా న్ లో 

శంత్రయుత రజక్ీయ మారిిడిక్ి మరియు అన్ని విలువలను కలుుక్ొనే రభుతవ 

ఏరిటుకు క్వలసన ఐకమతయము , శంత్ర మరియు శరయేసుు అఫ్ా నిస్ా న్ లో రవటానిక్ి 

ఆయన కృషని రధాన మంత్రర క్ొనియాడారు.  హ ంస మరియు తీవరవదానిక్ి అతీతముగ 

రజాస్వమయము  ై  గటటో  నమమకముంచిన అఫ్ా నిస్ా న్ రజలకు మరియు రజక్ీయ 

నాయకులకు ఆయన తన అభినందనలు ణెలిపరు. 

రషోరత్ర ఘని యొకక పర వీణ్యత , పర ంచిక జాా నము మరియు అఫ్ా నిస్ా న్ లోని రత్ర జిలాా  

లో రయటటంచుట ణో వచిిన అకకడి స్మాజిక వయవసథ   ై టుో , ఆఫా్నిస్ా న్ లో ఆయన తన 

ఆరిిక సంసకరణ్లు మరియు అభివృద ి  ఎజ ండా అమలు లో సహకరించగలవని రధాన మంత్రర 

ధెైరయం వయకాం చేశరు.  రషోరత్ర ఘని యొకక అనుభవం భారత్ కు మరియు ఈ 

పర ంతమునకు కూడా లాభస్టట క్గలదని ఆయన అనాిరు.  



 

ఒ బలమ ైన , సథ రమ ైన , శంత్రయుతమ ైన , రజాస్వమయయుతమ ైన , కలుుక్ొనే ధోరణ్ిణో 

వుండే రగత్రశీల దేశమును నిరిమంచటములో వరి రభుతవము చేసే కృష లో , భారత్ 

ఆయనణో క సేిహూరవక దేశముగ మరియు ఒ భాగస్వమిగ , రత్ర అడుగులో ణోడుగ 

వుంటుందని రధాన మంత్రర చెపిరు.   

 

ఆఫా్నిస్ా న్ ణో భారత్ బంధాలు చారిణరా తమక సంసకృత్రక బంధాలు మరియు క్లాతీతమ ైన 

రసిర అనురగము మరియు ఆరధన నుండి జనించాయ అని , ఇటీవలి 

సంవతురములలో అఫ్ా నిస్ా న్ రజలు తమ దేశము ను మరియు తమ జీవిణాలను 

ునరిిరిమంచుక్టనే రయతిములో అవి మరింత బలడాా యని రధాన మంత్రర గమనించారు.  

 

రధాన మంత్రర అభినందన లేఖకు రషోరత్ర ఘని తన హృదయూరవక మ చుిక్టలు 

ణెలిపరు.  అఫ్ా నిస్ా న్ యొకక దౌతయ మరియు ఆరిిక విధానానిక్ి భారత్ ునాద  అని 

ఆయన వరిణంచారు .  రషోరత్ర ఘని ఎనిికలలో రధాన మంత్రర యొకక విజయాలకు 

ఆయనను అభినంద సతా , అభివృద ి  థములో ఆయన దతరదృషో  అఫ్ా నిస్ా న్ కు మరియు 

ఈ పర ంతముకు లాభస్టట క్గలదని చెపిరు. 

 



వీలునింత తవరలో భారత్ రయటటంచవలసంద గ రషోరత్ర ఘని కు రధాన మంత్రర ఇచిిన 

ఆహ్వవనానిి ఆయన అంగీకరిసతా , ర ండు రభుణావల మధయ చరిలు , ఇరు జాతీయ భదరత 

సలహ్వదారుల మరియు ఆరిిక సలహ్వదారుల చరిలు కలి , తవరలో మొదలు టాో లని 

సతచించారు.   

 

నతయ ఢిలా్ల 

అక్టో బర్ 15, 2014 


