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ഇറാഖ് വിേദശകാര�മ്രന്തി േഡാ. ഇ്രബാഹിം ആൽ -ജഫാറി തന്െറധ ആദ� 
ഔേദ�ാഗിക ഇന്ത�ാ സന്ദര്േശാനേത്താട് അനുബന്ധിച്ച് േക്രന്ദ 
വിേദശകാര� മ്രന്തി ്രശീമതി സുഷമ സ�രാജുമായി ന�ൂെഡല്ഹികയിൽ 
വച്ച് ജൂൈല 24, 2017 നു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അേന്ന 
ദിവസം  ആദരണീയനായ ഉപ രാ്രഷ്ടപതിയുമായും േക്രന്ദ 
െപേ്രടാളിയം ്രപകൃതി വാതക സഹമ്രന്തിയുമായും ഇറാഖി 
വിേദശകാര�മ്രന്തി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അേദ്ദഹം മുംൈബയും 
സന്ദര്ശി്ച്ച�  
 
പരസ്പരം താത്പര�മുള്ള േമഖലാ, അന്താരാ്രഷ്ട   വിഷയങ്ങൾ ഇരു 
വിേദശകാര� മ്രന്തിമാരും  ചര്ച്ച് െചയ്തു . വളെര ്രകിയാത്മകവും 
െസൗഹൃദം നിറഞ്ഞതുമായ അന്തരീക്ഷ്ത്തിലായിരുന്നു ചര്ച്ചചകൾ 
നടന്നത്  
 
അടുത്തയിെട  ത്രന്ത്രപധാന നഗരമായ െമാസൂൾ  , ജൂൈല 9 
നു ഇറാഖി ൈസന�ം തീ്രവവാദ സംഘടനായ ഐഎസ്ഐഎസിൽ 
നിന്നും വിേമാചിപ്പിച്ചതിനു  
േക്രന്ദ വിേദശകാര� മ്രന്തി,  ഇറാഖ് വിേദശകാര� മ്രന്തിെയ 
അഭിനന്ദിച്ച� . തീ്രവവാദത്തിെനതിെര ഇറാഖ് ഗവെണ്മഖന്റുംയ ജനങ്ങള�ം 
നടത്തി വരുന്ന യുദ്ധത്തിലും  തങ്ങള�െട രാജ�ത്തിന്െറന 
പരമാധികാരെത്ത ഉയര്ത്തി�പ്പിടിക്കുവാനും തങ്ങള�െട അതിര്ത്തി  
സമന�യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനുമുള്ള  അവരുെട ്രശമങ്ങളിലും 
ഇന്ത�യുെട  പിന്തുണ മ്രന്തി ്രപകടിപ്പിച്ച� .  ജനാധിപത�മായ , 
ഏകീകൃതമായ, സമാധാനപരവും സ്ഥിരതയുമുള്ള ഇറാഖിന് േവണ്ടി 
എന്നും ്രപതിബദ്ധതേയാെട ഇന്ത� ഉറച്ച� നിന്നിട്ട�ണ്ട് എന്ന 
വസ്തുത  സന്ദര്ശ്നം നടത്തുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥിക്ക ുമ്രന്തി ഉറപ്പ് നല്കി 
. അഭിനന്ദന കത്തിനു േക്രന്ദ  വിേദശകാര� മ്രന്തിേയാടും    െമാസൂൾ 
വിേമാചനെത്ത തുടര്ന്ന്� ആദ�ം ഇറാഖ് സന്ദര്ശിയച്ച മുതിര്ന്ന് വിേദശ 
വിശിഷ്ടാതിഥി എന്ന നിലയിൽ  േക്രന്ദ വിേദശകാര� സഹമ്രന്തി ജന. 
(േഡാ) വി.െക. സിംഗിനും (റിട്ട) ഇറാഖ് വിേദശകാര�മ്രന്തി നന്ദി 
അറിയിച്ച�  
 



െമാസൂൾ ഇറാഖി ൈസന�ം ഐഎസ്ഐഎസിൽ നിന്നും 
വിേമാചിക്കെപ്പട്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ , ജൂൺ 2014 നു തട്ടിെക്കാണ്ടു 
േപാകെപ്പട്ട 39 ഇന്ത�ക്കാെര കെണ്ടത്തുവാനുള്ള ഇന്ത�ാ 
ഗവെണ്മെ◌ന്റിശന്െറ് അഭ�ര്ഥ്ന േക്രന്ദ വിേദശകാര�മ്രന്തി 
ആവര്ത്തി�ക്കുകയും ഈ വിഷയത്തിൽ തുടര്ന്നും� ഇറാഖ്  സഹായം 
േവണെമന്നും മ്രന്തി പറഞ്ഞു . ഇറാഖിന്െറന ഭാഗത്ത്  നിന്നുമുള്ള 
സത�സന്ധപൂര്വ്മായ എല�ാ സഹകരണവും ഇറാഖ് വിേദശകാര� 
മ്രന്തി ഉറപ്പ് നല്കുകയും അതിനാവശ�മായ ്രശമങ്ങൾ 
എടുക്കെപ്പട്ടതിെന കുറിച്ച് േക്രന്ദ വിേദശകാര� മ്രന്തിെയ 
അറിയിക്കുകയും െചയ്തു.  ബാദുഷിേലക്ക് േക്രന്ദ വിേദശകാര� 
സഹമ്രന്തി ജന. (േഡാ) വി,െക സിംഗ് (റിട്ട) നടത്തുവാൻ േപാകുന്ന 
സന്ദര്ശരനം സുഗമമാക്കുവാനുള്ള  േക്രന്ദ വിേദശകാര� മ്രന്തിയുെട 
അഭ�ര്ഥരനെയ േഡാ.ഇ്രബാഹിം അൽ -ജാഫറി തല്ക്ഷ�ണം  സമ്മതിച്ച�  
 
നമുക്ക് അസംസ്കൃത എണ്ണ നല്കു്ന്ന ഏറ്റവും വലിയ 
രണ്ടാമെത്ത  വിതരണക്കാർ എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത�യുെട ഊര്ജ  
സുരക്ഷയിൽ  സമ്രഗമായ സംഭാവന നല്കുറന്നതിനു  േക്രന്ദ 
വിേദശകാര�മ്രന്തി ഇറാഖിെന അഭിനന്ദിച്ച� .  ഇറാഖിന്െറ  
േ�ശകരമായ അവസ്ഥകളിൽ , ഐടിഇസി പദ്ധതികള�െട കീഴിലുള്ള 
കാര�േശഷി- നിര്മാളണം അടക്കം ഇന്ത� നല്കിയ പിന്തുണെയ 
സന്ദര്ശഷനം നടത്തുന്ന മ്രന്തി അഭിനന്ദിച്ച�. 
 
ഇറാഖി െപൗരന്മാെര, ്രപേത�കിച്ച�ം ഉന്നത പഠനതിനും  , ആേരാഗ� 
ചികിത്സയ്ക്കും എത്തുന്നവെര  സ�ാഗതം െചയ്യ�ന്നത് ഇന്ത� തുടരുന്നു 
എന്നത്  അേദ്ദഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു . ഇറാഖ് പുനര്നിയര്മാനണത്തിനും 
പുന:സൃഷ്ടിക്കുമായി പെങ്കടുക്കുവാൻ ഇന്ത�യിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനികെള 
ഇറാഖ് വിേദശകാര�മ്രന്തി  ക്ഷണിച്ച�, അത് േക്രന്ദ വിേദശകാര� മ്രന്തി 
സ�ാഗതം െചയ്യ�കയുണ്ടായി  
 ,  
ന�ൂ െഡല്ഹി ് 
27 ജൂൈല  2017 
 


