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எச்.இ. முகம்மது ஹனிப் ஆத்மர், 
ஆப்கானிஸ்தான் இஸ்லாமிய குடியரசின் 
வெளியுறவு மந்திரியின் இந்திய ெிஜயம். 
மார்ச் 24, 2021  

  

1. எச்.இ. முகம்மது ஹனிப் ஆத்மர், ஆப்கானிஸ்தான் இஸ்லாமிய 
குடியரசின் வெளியுறவு மந்திரி, மார்ச் 22-23,2021 முதல் 
புதுவெல்லிக்கு உத்தியயாகபூர்ெ ெிஜயத்தத வெற்றிகரமாக 
முடித்தார். அெருென் ஆப்கானிஸ்தான் வெளியுறவு அதமச்சகத்தின் 
மூத்த தூதுக்குழுவும் ெந்தன. இது H.E.இன் முதல் ெருதக, ஹனிப் 
ஆத்மர் தனது தற்ய ாததய வ ாறுப்த  ஏற்றுக்வகாண்ெ  ிறகு 
இந்தியாவுக்கு. 
 

2. வெளிெிகார அதமச்சர் ொக்ெர்.எஸ். வஜய்சங்கர் மற்றும் எச்.இ. 
முகம்மது ஹனிப் ஆத்மர்  மார்ச் 22  அன்று தூதுக்குழு மட்ெ 
ய ச்சுொர்த்ததகதள நெத்தினர். ய ச்சுொர்த்ததகள் மிகவும் 
ெிரிொன மற்றும் ஆயராக்கியமான கருத்துப்  ரிமாற்றத்துென் 
சூொன நட்பு சூழ்நிதலயில் நதெவ ற்றது. இந்தியா- 
ஆப்கானிஸ்தான் மூயலா ாயக் கூட்டு, குறிப் ாக அரசியல், 
 ாதுகாப்பு, ெர்த்தகம், வ ாருளாதாரம் திறன்யமம் ாடு,கல்ெி, சமூக 
மற்றும் கலாச்சார உறவுகள் ஆகியெற்றில் ஒத்துதைப்பு 
ெலுப் டுத்துெது குறித்து ெிொதங்கள் கெனம் வசலுத்தியது. 
இ.ஏ.எம் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானின் வெளியுறவு மந்திரி இந்தியா- 
ஆப்கானிஸ்தான் மூயலா ாயக் கூட்டு ஒப் ந்தத்தின் கீழ் 
மூயலா ாய கூட்ொண்தம கவுன்சிலுக்கு (எஸ். ி.சி) ததலதம 
தாங்குகின்றனர். 

 

3. ஆப்கானிஸ்தானில் அதமதி நிதலத்திருப் து  ிராந்தியத்தின் 
மற்றும் உலகின் அதமதி,  ாதுகாப்பு மற்றும் வசைிப்புக்கு 



முக்கியமானது என் தத இ.ஏ.எம் வெற்றிகரமான ஆப்கானிய 
சமாதன முன்வனடுப்புகளுக்கான ெிரிொன மற்றும் நிரந்தர யுத்த 
நிறுத்தத்தின் முக்கியத்தத EAM அடிக்யகாடிட்டு காட்டுகிறது. 
ஆப்கானிஸ்தானுெனான இந்தியாெின் ெிரிொன அ ிெிருத்தி 
கூட்ொண்தம,  ிராந்தியத்திலும் உலகிலும்  ரஸ் ர ஆர்ெத்தின் 
 ிரச்சிதனகள் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அதமதி முயற்சிகள் 
உள்ளிட்ெ  ல்யெறு  ிரச்சிதனகள் கூட்ெத்தில் ெிொதிக்கப் ட்ென. 
சமாதான, இதறயாண்தம, நிதலயான மற்றும் அதனத்ததயும் 
உள்ளெக்கிய ஆப்கானிஸ்தானுக்கான ஆப்கானிஸ்தான் வெளியுறவு 
அதமச்சரின் நீண்ெகால உறுதிப் ாட்தெ EAM உறுதியளித்தது, அங்கு 
சமூகத்தின் அதனத்து  ிரிவுகளின் உரிதமகளும் ஜனநாயக 
அரசியலதமப்பு கட்ெதமப் ிற்குள்  ாதுகாக்கப் டுகின்றன. 

 

4. சமீ த்தில்,  ிப்ரெரி 9 ஆம் யததி ,  ிரதமர் மற்றும் ஜனாதி தி கானி 
முன்னிதலயில், காபூல் நகரத்திற்கு குடிநீர் ெைங்குெதற்காக 
சத்தூத் அதை கட்டுெதற்கான புரிந்துைர்வு ஒப் ந்தத்தில் இ.ஏ.எம். 
வெளியுறவு மந்திரி ஆத்மர் தகவயழுத்திட்ெனர். 3  ில்லியன் 
அவமரிக்க ொலர் அ ிெிருத்தி ஒத்துதைப்பு மற்றும் 
ஆப்கானிஸ்தானின் 34 மாகாைங்களுக்கும்  யனளித்த திட்ெங்கதள 
வசயல் டுத்தியதற்காக ஹனபீ் அட்மர் இந்தியாவுக்கு நன்றி 
வதரிெித்தார். 

 
5. எச்.இ. ஹனபீ் ஆத்மர்  யதசிய  ாதுகாப்பு ஆயலாசகர்  ஸ்ரீ அஜித்  

யதாெல் அெர்கதளயும் இந்த ெிஜயத்தின் ய ாது சந்தித்தார். 
 

நியூ டெல்லி  
மார்ச்  24, 2021 

 
 
 

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. 


