
అఫ్ఘా నిస్ఘా న్ రఘష్్టరపతి భారత్ పరయటన (డసింెబర్ 12-15, 2013) 

 

డిసెంబర్ 14, 2013 

 

భారత్ పరభుత్వపు ఆహ్వవనము పెై ఇస్ఘా మిక్ రిపబా్లక్ ఆఫ్ అఫ్ఘా నిస్ఘా న్ రఘష్్టరపతి, హిస్ 

ఎక్సెలెంస ి హమీద్ కరజయి 12-15 డిసెంబర్ 2013 లలో భారత్ లో వరిింగ్ విసిట్ 

చేయనున్నారు.  ఆయన ఢిలా్ల పరయటనలో, భారత్ రఘష్్టరపతి, హిస్ ఎక్సెలెంసి పరణబ్ ముఖరిజ ని 

మరియు పరధనన మంతిర మన్మోహన్ సింగ్ ను కలిశఘరు క్ఘగఘ విదేశీ మంతిర, శీీ సలమోన్ ఖురషీద్ 

మరియు జాతీయ భద్రత్ సలహ్వదనరు శీీ శివ్ శంకర్ మీనన్ వెళ్ళి రఘష్్టరపతి హమీద్ కరజయి ను 
కలిశఘరు.    
 

ద్ైవపఘక్షిక చరచలోా , పరధనన మంతిర మన్మోహన్ సింగ్ భారత్ మరియు అఫ్ఘా నిస్ఘా న్ ల గటట్  
మరియు విశఘల వయయహ్వత్ోక భాగస్ఘవమయము పటా త్న ఆనంద్మును వయకాపరిచనరు 
మరియు వఘరు ఇరువురు పఘర ంతీయ మరియు పరపంచ విష్టయమల పె ై అభిపఘర యమలు 
వెలాడించుక్ొన్నారు. 
ఇద్దరు న్ేత్లు కూడన ద్ైవపఘక్షిక సంబంధనల యొకి తీరు పె,ై ముఖయంగఘ వయయహ్వత్ోక 

భాగస్ఘవమమయపు అంగషక్ఘరము అమలు లో పురోగతి పె,ై సంత్ృపిా కరముగఘ మమటాా డనరు.   
 

రఘష్్టరపతి కరజయి అఫ్ఘా నిస్ఘా న్ లోని రఘజక్ీయ, భద్రత్ మరియు ఆరిిక పరిసిాత్ులు, ఇంక్ఘ 
పరసుా త్ము దేశములో జరుగుత్ునా భద్రత్ మమరిిడ ిమరియు ఇత్ర దేశములతో అఫ్ఘా నిస్ఘా న్ 

సంబంధనల గురించి పరధనన మంతిరక్ ివివరించనరు.  అఫ్ఘా నిస్ఘా న్ ను ఒక గటట్ , ఐకయ, సిిరమ ైన, 

శఘంతియుత్మ ైన మరియు సంపనా దేశముగఘ మమరిచ పఘర ంతీయ శఘంతికి్ సంపనాత్ కు 
తోడ్ిడేలమ చయేటములో అఫ్ఘా నిస్ఘా న్ పరజల మరియు పరభుత్వము ల శకాి్ స్ఘమరియల పెై భారత్ 

కు పయరాి నమోకముంద్ని పరధనన మంతిర చ్పఘిరు.  పరసుా త్ పరసిిాత్ుల లో మరియు ఆ పె ై
కూడన భారత్ యొకి మద్దత్ు అఫ్ఘా నిస్ఘా న్ కు వుంటుంద్నా త్మ హ్వమీని ఆయన 



పునరుధ్నా టటంచనరు.  ఇద్దరు న్తే్లు హ్వర్్ ఆఫ్ ఆసియమ పరక్ిీయ తో కూడని పఘర ంతీయ 

అనుసంధననము మరియు అభివృదధి  లక్ష్యముగఘ పఘర ంతీయ సహక్ఘరఘనిా మరింత్ గటట్  
పరచటానికి్ పని చయేమలని అంగషకరించనరు.  హ్వర్్ ఆఫ్ ఆసయిమ సీనియర్ అధధక్ఘరుల 

త్ద్ుపరి సమమవేశమును 17 జనవర ి2014 న భారత్ నిరవహించనుందధ. 
 

అఫ్ఘా నిస్ఘా న్ పె ైమరియు పఘర ంతీయ శఘంతి మరియు భద్రత్ పె ైపరసిరము పంచుకునా ద్ృష్ి్ 
దధశగఘ, పరధనన మంతిర మరియు రఘష్్టరపతి కరజయి వయయహ్వత్ోక భాగస్ఘవమమయపు అంగషక్ఘరముకు 
అనుగుణముగఘ, అన్నా రంగములలో త్మ భాగస్ఘవమయమును మరింత్ తీవరత్రం చేయమలనా 

నిభది్త్ను వయకాం చేశఘరు.  అఫ్ఘా నిస్ఘా న్ యొకి సరవతోముఖ స్ఘమమజిక ఆరిిక అభివృదధి కి్ 

వఘయపఘర సంబంధనల, విదనయ స్ఘిలర్ ష్ిపుల మరియు భారత్ దనవరఘ సహ్వయమంద్ుత్ునా  

అభివృదధి  మరియు పునరిారఘోణ క్ఘరయ కీమమల పెంపు దనవరఘ భారత్ చేసుా నా మద్దత్ు 
క్ొనస్ఘగుత్ుంద్ని ఆయన చప్ఘిరు.  ఇద్దరు న్తే్లు అఫ్ఘా నిస్ఘా న్ లో మరియు ఆ పెైన వఘయపఘర 

స్ౌలభయము క్సై నూత్న వఘయపఘర రూటా అభివృదధద  క్ొరకు ఇస్ఘా మిక్ రిపబా్లక్ ఆఫ్ ఇరఘన్ తో పని 

చేయమలని అంగషకరించనరు. 
అఫ్ఘా నిస్ఘా న్ జాతీయ భద్రత్ మరియు రక్ష్ణ సబిబందధ కు వఘరు శకాి్ స్ఘమరఘి యలు మరియు 
కద్లిక పెంచేంద్ుకు వఘరికి్ శిక్ష్ణ పెంపుద్ల మరియు వఘరి పరికరఘలు మరియు మౌలిక 

సద్ుపఘయమల అందధంపు లను కలుపుకున్ ేవిధముగఘ రక్ష్ణ మరియు భద్రత్ సహక్ఘరఘనిా 

పెంచనలని కూడన ఇద్దరు న్ేత్లు అంగషకరించనరు.  ఆఫా్న్ అధధక్ఘరులకు భారత్ లో ఉనాత్ 

స్ఘి యి మిలిటరష విదనయ క్స ైఅవక్ఘశఘలు పెంచనలని కూడన ఇద్దరు న్ేత్లు అంగషకరించనరు. 
 

అఫ్ఘా నిస్ఘా న్ లోని భారత్ రఘయబార క్ఘరఘయలయమలను మరియు సబిబందధకు అఫ్ఘా నిస్ఘా న్ 

పరభుత్వము భద్రత్ అందధసుా నాంద్ుకు రఘష్్టరపతి కరజయి కు పరధనన మంతిర ధనయవఘద్ములు 
అందధంచనరు.  ఆగష్టు్  2013 లో జలమలమబాద్ లోని ఇండయిన్ క్ఘనుెలేట్ పెై ఆత్ోహుతి దనడ ి

ని భగాం చేసనింద్ుకు ఆఫా్న్ భద్రత్ ద్ళాలకు ఆయన త్న కృత్జఞత్లను వెలాడించనరు.  
రసండ్ు దేశఘలను పరభావిత్ము చేసుా నా మరియు ఈ మొతా్ం పఘర ంతననిా బదెధరిసుా నా తీవరవఘద్ 



మరియు విపరషత్ వఘద్ శకుా లను ఎద్ురోివటానికి్ పరసిరము మరియు అంత్రఘజ తీయ 

కమయయనిట ీ తో కలిసి పనిచయేమలనా త్మ నిరణయమనిా ఇద్దరు న్ేత్లు తిరిగి 

పునరుధ్నా టటంచనరు.  
 

రఘష్్టరపతి పరణబ్ ముఖరిజ రఘష్్టరపతి కరజయి క్ొరకు ఏరఘిటు చేసని ఏక్ఘంత్ వింద్ులో ఇద్దరు 
న్ేత్లు పరసిర ఆసక్ిా కలిగిన ద్ైవపఘక్షిక, పఘర ంతీయ మరియు అంత్రఘజ తీయ విష్టయమల పెై 
చరిచంచనరు.  జరంజ్-డ్లమరమ్ హ వైే పఘర రంభించటానికి్ అఫ్ఘా నిస్ఘా న్ లో పరయటటంచిన 

విష్టయమనిా రఘష్్టరపతి ముఖరిజ ఇష్్టముగఘ గురుా  చేసుకున్నారు.  రఘష్్టరపతి కరజయి అఫ్ఘా నిస్ఘా న్ 

సంద్రిించ వలసిందధగఘ రఘష్్టరపతి ముఖరషజ ను ఆహ్వవనించనరు.   
 

రఘష్్టరపతి కరజయి తో పఘటు ఆక్ి్ంగ్ విదేశీ మంతిర జరర్ అహ ోద్ ఒశోని, జాతీయ భద్రత్ 

సలహ్వదనరు, డన. రంగిన్ ద్ద్ఫర్ సింట, ఆక్ి్ంగ్ వఘయపఘర & పరిశమీల మంతిర శఘకర్ కరగర్ 

మరియు ఉనాతనధధక్ఘరుల డ్లిగేష్టన్ వచిచందధ.   
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