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 പ്രാദേശി ക പങ്കാളികളെ ഉൾപ്പെടു ത്തി  അഫ്ഗാനി സ്ഥാൻ -'സമാധാനത്തിനു ള് ള അഭിപ്രായ 

ഐക്യം ശക്തി പ്പെടു ത്തുന്നു’ എന്ന പേ രിൽ ഇസ്ലാമി ക്  റി പ്പബ്ലിക്  ഓഫ്  അഫ്ഗാനി സ്ഥാൻ 

ആതി ഥേയത്വം വഹി ക്കുന്ന യോഗത്തിൽ ഇന്ത്യ പങ്കെടു ത്തു . അഫ്ഗാനി സ്ഥാൻ പ്രസി ഡണ്ട്  

എച് .ഇ ഡോ. മു ഹമ്മദ്  അഷറഫ്  ഗാനി  യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹി ച്ചു. 20 രാജ്യങ്ങളു ം 

ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ഉൾപ്പടെയു ള് ള അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങളു ം യോഗത്തിൽ പങ്കെടു ത്തു . 

ജോയി ന്റ്  സെ ക്രട്ടറി  (PAI) ഇന്ത്യയെ  പ്രതി നി ധീ കരി ച്ചു. 

 
അഫഗാനി സ്ഥാനി ലേക്ക് കോവി ഡ്  19 നായു ള് ള സഹാ യം  പ്രദാനം  ചെ യ് തതി നു ം 

പ്രാദേശി കമായു ള് ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി  SAARC നേതാക്കളു ടെ യോഗത്തിനു  

ആതി ഥേയത്വം വഹി ച്ചതി നു ം പ്രസി ഡന്റ്   അഷ്റഫ്  ഗാനി  പ്രധാന മന്ത്രി മോഡി യ്ക്ക് 

നന്ദി അറിയി ച്ചു. 

 
അഫ്ഗാൻ സമാധാനത് തെയു ം  പു രധിവാ സ നടപടികളെയു ം  സംബന്ധിച്ചുള് ള പ്രശ്നങ്ങളു ം 

സ്വതന്ത്രവു ം  ഐക്യതയു ം  ജനാധിപത്യവു ം   പരമാധികാരവു മു ള് ള  അഫ്ഗാനി സ്ഥാന്  

വേ ണ്ടി  പ്രാദേശി ക പങ്കാളികളിൽ  നി ന്ന് ലഭി ക്കേണ്ട പി ന്തുണയെ ക്കുറി ച്ചും ചർച്ച 
ചെ യ്തു . 3 ബി ല്യൺ യു .എസ്  ഡോളറി ന് റെ പ്രതിബദ്ധതയു ള് ള അഫ്ഗാനി സ്ഥാന് റെ 

ഏറ്റവു ം  വലിയ വി കസന പങ്കാളിയായ ഇന്ത്യ, അഫ്ഗാൻ -നയി ക്കുന്ന, അഫ്ഗാൻ -

സ്വന്തമാക്കുന്ന, അഫ്ഗാൻ -നിയന്ത്രിക്കുന്ന സമഗ്ര സമാധാന പു നരധിവാ സ നടപടികളു ടെ 

പ്രാധാന്യം വീ ണ്ടും ഊന്നിപ്പറയു കയാ ണ് . 

 
അഫ്ഗാനി ലെ  സ്ത്രീകൾ, കു ട്ടികൾ  പ്രായപൂ ർത്തിയാകാ ത്ത ആളു കൾ എന്നിവർ 

ഉൾപ്പെടു ന്ന എല്ലാ വി ഭാഗങ്ങളു ടെയു ം  താല് പര്യം സം രക്ഷിക്കുന്ന അഫ്ഗാനി സ്ഥാന് റെ 

ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഇന്ത്യ പി ന്തുണ പ്രഖ്യാപി ച്ചു. അഫ്ഗാനി സ്ഥാനിൽ നി ലനിൽക്കുന്ന 
രീ തി യി ലു ള് ള സമാധാനം  നേടു ന്നതി നായി  ഭീകരവാ ദത്തിനായു ള് ള അഭയസ്ഥാനങ്ങൾ 

തു ടച്ചു നീ ക്കുകയു ം  സു രക്ഷിതമായ ഇടങ്ങൾ മു ൻപ്  തന്നെ 
തയാ റാക്കിയെ ടു ക്കേണ്ടതു മാണ്  എന്ന് ഇന്ത്യ ചൂ ണ്ടിക്കാണി ച്ചു. 
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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. 
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