
ஆப்கான�ஸ்தான் அதிப�ன் இந்திய பயணம், �சம்பர் 12-15, 2013 

�சம்பர் 14, 2013 

இந்திய அர� வ��த்த அைழப்ப�ைன ஏற்�, ஆப்கான�ஸ்தான் இஸ்லாமிய 

��ரசின் அதிபர் ேமத� ஹம�� கார்சாய், இந்தியாவ�ற்� 2013 �சம்பர் 12-

15ந்ேததிகள�ல் �ற்�ப்பயணம் ேமற்ெகாண்�ள்ளார். தில்லிய�ல் அவர் இந்திய 

��யர�த் தைலவர் ேமத� ப�ரணாப் �கர்ஜிைய�ம், ப�ரதமர் டாக்டர் 

மன்ேமாகன் சிங்ைக�ம் சந்தித்தார். ெவள��ற�த்�ைற அைமச்சர் சல்மான் 

�ர்ஷித் மற்�ம் ேதசிய பா�காப்� ஆேலாசகர் சிவசங்கர ேமனன் ஆகிேயார் 

ஆப்கான�ஸ்தான் அதிபர் ேமத� ஹம�� கார்சாைய சந்தித்தனர். 

இ� தரப்� ேபச்� வார்த்ைதகள�ன் ேபா� ப�ரதமர் டாக்டர் மன்ேமாகன் சிங், 

இந்தியா ஆப்கான�ஸ்தான் இைடேயயான நட்�ற� மிக�ம் வ�வாக�ம் 

வ��வானதாக�ம் இ�ப்பதாக�ம் மகிழ்ச்சி ெத�வ�த்தார். 

இ� நா�க�க்�ம் இைடேயயான உற�கள��ம் �றிப்பாக தளத்தைக 

�ட்டாண்ைம ஒப்பந்தத்தில் ஏற்பட்�ள்ள �ன்ேனற்றம் �றித்�ம் இ� 

நாட்�த் தைலவர்க�ம் மனநிைறவ�ைன ெவள�ய�ட்டனர்.  

அதிபர் கார்சாய் ஆப்கான�ஸ்தான�ல் நில�ம் அரசியல், பா�காப்� மற்�ம் 

ெபா�ளாதார நிலவரம் �றித்� ப�ரதம�டம் வ�வ�த்தார். �றிப்பாக நாட்�ல் 

நில�ம் பா�காப்� ப�மாற்றங்கள் �றித்�ம், ப�றநா�க�டன் 

ஆப்கான�ஸ்தான�ன் உற� �றித்�ம் அவர் வ�வ�த்தார். ஆப்கான�ஸ்தாைன 

வ�வான ஒ�ங்கிைணந்த, நிைலயான, அைமதியான மற்�ம் வளமான 

நாடாக ஆக்�ம் மற்�ம் ப�ராந்திய அைமதி மற்�ம் வளைமக்� பங்கள�க்�ம் 

ஆற்றல் ஆப்கான�ஸ்தான் மக்கள் மற்�ம் அரசிடம் இ�ப்பதாக இந்தியா 

நம்�வதாக ப�ரதமர் மன்ேமாகன் சிங், ெத�வ�த்தார். ஆப்கான�ஸ்தான�ன் இந்த 

மாற்றத்தின் ேபா�ம், அதன் ப�ன்�ம் இந்தியாவ�ன் ஆதர� ந��க்�ம் என்� 

அவர் உ�தியள�த்தார். ப�ராந்திய ஒத்�ைழப்ைப ேம�ம் பலப்ப�த்த 

பண�யாற்�வதாக�ம், ப�ராந்திய ஒ�ங்கிைணப்� மற்�ம் ேமம்பாட்� 

ேநாக்�டன் ஆசிய இதயம் நைட�ைற �லமாக இைணந்� பண�யாற்ற 



இ� தைலவர்க�ம் சம்மதித்தனர். ஆசிய இதயம் �ட்டைமப்ப�ன் �த்த 

அதிகா�கள�ன் �ட்டத்ைத 2014 ஜனவ� 17ந்ேததி இந்தியா நடத்�கிற�. 

ஆப்கான�ஸ்தான் மற்�ம் அைமதி மற்�ம் ப�ராந்தியத்தில் பா�காப்� 

ேபான்றைவ ெதாடர்பான தங்கள் பகிர்ந்� ெகாள்ளப்பட்ட கன�க�க்� ஏற்ப, 

ப�ரதம�ம் ஆப்கான�ஸ்தான் அதிபர் கார்சா�ம் அைனத்� �ைறகள��ம் 

தங்கள் �ட்டாண்ைம ஒப்பந்தத்தின் அ�ப்பைடய�ல் ேம�ம் த�வ�ரப்ப�த்த 

தங்கள் உ�திப்பாட்�ைன உ�தி ெசய்தனர். இந்தியா�ம் ஆப்கான�ஸ்தான�ன் 

ஒட்�ெமாத்த ச�க ெபா�ளாதார வளர்ச்சிக்� ெதாடர் ஆதர� வழங்க 

இந்தியா தயாராக இ�ப்பைத ப�ரதமர் ெத�வ�த்தார். வாண�பத் ெதாடர்�கள், 

கல்வ� உதவ�த்ெதாைககள், இந்தியாவ�ன் உதவ��டனான வளர்ச்சி மற்�ம் 

ம� கட்�மான திடடங்கைள அமல்ப�த்�தல் இதில் அடங்�ம். இ� 

நா�க�ம் ஈரான் இஸ்லாமிய ��யர�டன் இைணந்� பண�யாற்றி, 

ஆப்கான�ஸ்தான் வழிேய �திய வாண�ப வழித்தடம் மற்�ம் 

கட�ப்பாைதைய ேமம்ப�த்�ம் வைகய�ல் பண�யாற்ற சம்மதித்தனர் 

இ� நா�கள�ன் பா�காப்� மற்�ம் இராணவ ஒத்�ைழப்�கைள ஆழப்ப�த்த 

ஒப்�க்ெகாண்டனர். இதில், ஆப்கான�ஸ்தான் பா�காப்� பைடய�ன�க்� 

ேதைவயான பய�ற்சி,  க�வ�கள், மற்�ம் கட்டைமப்�த் ேதைவகைள 

வழங்�தல் ேபான்றைவ �லம் அதன் இயக்க ஆற்றைல�ம் இடப்ெபயர்� 

திறைன�ம் ேமம்ப�த்த ���ம். ஆப்கான�ஸ்தான் இரா�வ 

அதிகா�க�க்� உயர் இரா�வ கல்வ�ைய வழங்க வாய்ப்�கைள வ��� 

ப�த்த இ� தைலவர்க�ம் ஒப்�க்ெகாண்டனர். 

ஆப்கான�ஸ்தான�ல் உள்ள இந்திய �தரகங்கள் மற்�ம் ஊழியர்க�க்� 

ஆப்கான�ஸ்தன் அர� பா�காப்� வழங்�தற்காக ஆப்கான�ஸ்தான் அதிப�க்� 

ப�ரதமர் நன்றி ெத�வ�த்தார். 2013 ஆகஸ்ட் மாதம் ஜலாலாபாதில் இந்திய 

�தரகத்தில் தற்ெகாைலப்பைடத் தாக்�தைல ஆப்கான�ஸ்தான் பா�காப்� 

பைடகள் �றிய�த்ததற்காக தன� ஆழந்த நன்றிைய ப�ரதமர் ெத�வ�த்தார். 

இ� நாட்�த் தைலவர்க�ம் தங்கள் ப�ராந்தியத்ைத�ம் தங்கள் நாட்ைட�ம் 

பாதிப்ப�ற்�ள்ளாக்�ம் பயங்கரவாதம் மற்�ம் த�வ�ரவாதத்தின் சக்திகைள 



எதிர்ெகாள்ள சர்வேதச ச�கத்�டன் இைணந்� பண�யாற்றத் தயாராக 

இ�ப்பதாக இ�நாட்�த் தைலவர்க�ம் ெத�வ�த்தனர். 

��யர�த் தைலவர் ப�ரணாப் �கர்ஜி, அதிபர் கார்சாய்க்� தன�ப்பட்ட 

�ைறய�ல் வ��ந்� அள�த்தார். அப்ேபா� இ�வ�ம், பரஸ்பரம் நலன் 

வ�ைளவ�க்�ம் இ�தரப்�, ப�ராந்திய மற்�ம் சர்வேதச ப�ரச்சிைனகள் �றித்� 

வ�வாதித்தனர். ஜரன்ஜ்-ெடலாரம் ெந�ஞ்சாைலைய திறந்� ைவக்க 

ஆப்கான�ஸ்தா�க்� வ�ஜயம் ெசய்தைத ��யர�த்தைலவர் நிைன� 

�ர்ந்தார். ஆப்கான�ஸ்தா�க்� வ�ைக ���மா� ��யர�த் தைலவ�க்� 

அதிபர் கார்சாய்  அைழப்� வ��த்தார். 

அதிபர் கார்சா�டன் உயர்மட்ட அளவ�லான ப�ரதிநிதிகள், அந்நாட்� 

ெவள��ற�த்�ைற அைமச்சராக ெபா�ப்� வகிக்�ம் தி� ஜரார் அகம� 

ஓஸ்மான�, ேதசிய பா�காப்� ஆேலாசகர் டாக்டர், ராங்கின் டாட்பார் 

ஸ்பான்டா, வாண�பம் மற்�ம் ெதாழில்�ைற அைமச்சராக ெபா�ப்� 

வகிக்�ம் தி� ஷாேகர் கார்கார் மற்�ம் உயர் அதிகா�கள் வ�ைக ��ந்தனர். 

��தில்லி 

14 �சம்பர், 2013 


