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അഫ്ഘാനിസ്ഥാൻ ക ാൺഫറൻസ് 2020 ൽ ഇന്ത്യ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല ൾ 

പ്രഖ്യാരിച്ചു   
നവംബർ 24, 2020 

 

1. VTC രീതിയിലൂപ്പെ നവംബർ 23 -24 തിയ്യതി ളിലായി ജനീവയിൽ വച്ച് നെന്ന 

അഫ്ഘാനിസ്ഥാൻ ക ാൺഫറൻസ് 2020 ൽ വികേശ ാരയമപ്ന്ത്ി ക ാ എസ് ജയശങ്കർ 

ഇന്ത്യൻ വിഭാഗപ്പെ നയിച്ചു. ഐ യരാപ്ര സഭ, അഫ്ഘാനിസ്ഥാൻ ഇസ്ലാമിക് 

റിെബ്ലിക് ഭരണ ൂെം , ഫിൻലൻഡ് ഭരണ ൂെം എന്നിവർ ക ാൺഫറൻസിന് 

സംയുക്തമായി ആതികേയതവം വഹിച്ചു.  രരിണാമെിന്പ്പറ രണ്ാം േശബ്ദാമായ 

2015 -2024 വപ്പരയുള്ള  ാലഘട്ടെിൽ അന്ത്ാരാപ്ര സമൂഹെിന് 

അഫ്ഘാനിസ്ഥാകനാെുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഓര്മപ്പെെുൊൻ  ൂെി 
ലക്ഷ്യമിട്ടതായിരുന്നു ഇത്. 

 

2.  ാബൂൾ നഗരെിപ്പല 20  മിലയകനാളം വരുന്ന ആളു ൾക്ക് സുരക്ഷ്ിതമായ 

 ുെിപ്പവള്ളം ലഭയമാക്കുന്നതിനായി ശതൂത്  ാം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായുള്ള ഉെമ്പെി 
അഫ്ഘാനിസ്ഥാനുമായി ഉറെിച്ചതായി വികേശ ാരയമന്ത്ി ക ാൺഫറൻസിൽ 

പ്രഖ്യാരിച്ചു.  ാബൂൾ സിറ്റിയിൽ വവേയതി എെിക്കുന്നതിനായി 202 

 ികലാമീറ്ററു കളാളം വേർഘയമുള്ള ഫൂൽ-ഇ- ഖ്ുംരി പ്ൊൻസ്മിഷൻ വലനു ൾ 

ഇന്ത്യ മുൻപ് നിർമിച്ചിരുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇന്ത്യ നെൊതിരിക്കുന്ന 80 

മിലയൺ യു എസ് ക ാളർ മൂലയം വരുന്ന , 100 കപ്രാജക്െു ൾ ഉൾപ്പെെുന്ന വഹ 

ഇമ്പാക്്  മയൂണിറ്റി പ്പ വലപ്പ്പമന്് കപ്രാജക്െു ളുപ്പെ പ്പഫയ്സ് -IV 

തുെങ്ങുന്നതാണ് വികേശ ാരയമപ്ന്ത്ി പ്രഖ്യാരിച്ചു. തന്പ്പറ പ്രസ്താവനയിൽ, 

അയൽരാജയം,നയതപ്ന്ത് രങ്കാളി എന്നീ നില ളിൽ  അഫ്ഘാനിസ്താന്പ്പറ 

രുകരാഗമനെിനും അവിെുപ്പെ ജനതയുപ്പെ കനട്ടെിനുമായി, ഇന്ത്യയുപ്പെ 
േീർഘ ാലപ്പെ പ്രതിബദ്ധതപ്പയക്കുറിച്ചും അകേഹം വയക്തമാക്കി. 
 

3. അഫ്ഘാനിസ്ഥാനിൽ  ഇന്ന് വപ്പരയുള്ള ഇന്ത്യയുപ്പെ വി സന കരാർട്ടകഫാളികയാ 
3 ബിലയൺ യു എസ് ക ാളറിൽ  ൂെുതലാണ്. അഫ്ഘാനിസ്ഥാനിപ്പല 34  

പ്രവിശയ ളിലായി ഇന്ത്യ ഏപ്പറ്റെുെിട്ടുള്ള 400 നും കമപ്പല വരുന്ന കപ്രാജക്െു ൾ 

മൂലം , അഫ്ഘാനിസ്ഥാനിപ്പല ഒരു സ്ഥലെും ഇന്ത്യൻ സ്രർശം  െന്നു 
പ്പചലലാതിപ്പലലന്നും വികേശ ാരയാമപ്ന്ത്ി ചൂണ്ിക്കാണിച്ചു.65,000 െിലധി ം 
അഫ്ഘാൻ വിേയാർേി ൾ ഇന്ത്യയിൽ രഠനെിപ്പനെു യും പ്പചയ്യുന്നു.  
 

4. അഫ്ഘാനിസ്താന്പ്പറ രുകരാഗതിപ്പയ തെസ്സപ്പെെുെുന്നത് അതിന്പ്പറ 

രരിമിതി ളു ളുള്ള ഭൂമിശാസ്പ്തമാപ്പണന്നു അകേഹം ചൂണ്ിക്കാണിച്ചു  
 ൂൊപ്പത  ഛബ്ബാർ തുറമുഖ്െിലൂപ്പെ ബേൽ  ണക്െിവിറ്റി മാർഗങ്ങൾ 

നൽ ുന്നതും ഇന്ത്യയ്ക്കും അഫ്ഘാനിസ്താനും ഇെയിൽ പ്രകതയ  എയർ 



പ്പപ്ഫയ്റ്റ് ക ാറിക ാർ നൽ ുന്നതും ഉൾെപ്പെയുള്ള ഇന്ത്യയുപ്പെ 
പ്രവർെനങ്ങപ്പളെറ്റി രരാമർശിക്കു യും പ്പചയ്തു. 
ക ാവിഡ് ര ർച്ചവയാധി സമയപ്പെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ്ാ ശക്തിപ്പെെുെുന്നതിന് 

അഫ്ഘാനിസ്ഥാനികലക്കുള്ള ഇന്ത്യയുപ്പെ മാനുഷി  സഹായമായ 75,000 

െണ്ണു കളാളം കഗാതമ്പ് ഛബ്ബാർ തുറമുഖ്െിലൂപ്പെയാണ് വ മാറ്റം പ്പചയ്തത്. 

 

5. അഫ്ഘാനിസ്ഥാനിപ്പല സമാധാനെിനു വി സനെിനുമായി ഇന്ത്യ 
നികക്ഷ്രമാണ് നെെിയിട്ടുണ്്. ൂൊപ്പത   ഴിഞ്ഞ രണ്ു േശാബ്ദങ്ങളിലായുള്ള 

രുകരാഗമനം നിലനിൽക്കുപ്പമന്നും  നയൂനരക്ഷ്ങ്ങൾ , സ്പ്തീ ൾ മറ്റു 
രാർശവവത് ൃത വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവരുപ്പെ താൽരരയങ്ങൾ 

സംരക്ഷ്ിക്കപ്പരെുപ്പമന്നും വിശവസിക്കു യും പ്പചയ്യുന്നു.അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ 

വർധിച്ചുവരുന്ന പ്രകക്ഷ്ാഭങ്ങപ്പളക്കുറിച്ച് വികേശ ാരയമപ്ന്ത്ി ആശങ്ക 

പ്ര െിെിക്കു യും എപ്തയും പ്പരട്ടന്ന് തപ്പന്ന സമപ്ഗമായാ പ്പവെിനിർെൽ 

പ്രഖ്യാരിക്കണപ്പമന്ന ഇന്ത്യയുപ്പെ ആഹവാനം ആവർെിക്കു യും പ്പചയ്തു.  
 

6. പ്രധാന സ്പ്പറക്കകഹാൾ ർ എന്ന നിലയിൽ, സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും 
രരമാധി ാരവും ജനാധിരതയവും ഐ യവും ഒെു കചരുന്ന 

അഫ്ഘാനിസ്ഥാനുകവണ്ി അഫ്ഘാനിസ്ഥാൻ ജനതയും ആകഗാള 

സമൂഹെിനുപ്പമാെം പ്രയത്നിക്കാനാ ുപ്പമന്നു ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷ്ിക്കുന്നു. 
 

നയൂ  ൽഹി  
24 നവംബർ, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 


