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പ്രധാനമപ്രി പ്രീ നരേപ്ര രമാദി 2021 സെര്റംബേ ് 24ന് യുഎെ് പ്രെിഡന്റ ്

ര ാെഫ് ആേ ്ബബഡനുമായി ഊഷ്മളവും ഫലപ്രദവുമായ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. 

2021  നുവേിയില ് പ്രെിഡന്റ ് ബബഡന് അധികാേരമറതിന് രരഷമുള്ള 

ഇേുരനതാക്കളുസടയും വയക്തിരേമായ ആദയ കൂടിക്കാഴ്ചയാണിത.് ഇരയ-യുഎെ് 

െമപ്ര ആരരാള നയരങ്കാളിത്തവും ഉഭയകക്ഷി െഹകേണവും 

കൂടുതല ് രക്തിസെടുത്തുന്നതിനുള്ള ൊധയതകള് അവരലാകനം 

സെയ്യാന് രനതാക്കള് ഈ അവെേം ഉരരയാരിച്ചു.  നാധിരതയ മൂലയങ്ങള്, 

ൊരങ്കതികവിദയ, വയാരാേം, നമ്മുസട  നങ്ങളുസട ബവദര്ധയം, പ്രകൃതിരയാടുള്ള 

കേത്്തവയനിേവ്ഹണം, എല്ലാറിനുമുരേിയായി വിരവാെം എന്നിവസയ 

അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രേിവേത്്തനത്തിന്സറ ദരകത്തിരലക്്ക കടക്കുകയാണ ്

ഇരയയും അരമേിക്കയും എന്്ന പ്രധാനമപ്രി രറഞ്ഞു. ഭാവിയിരലക്കുള്ള 

മുന്രണനകള ്അടയാളസെടുത്തുന്ന, വിരദര-പ്രതിരോധ മപ്രിമാേുസട വാേഷ്ിക 

2+2 മപ്രിതല െംഭാഷണം ഉള്സെസട വിവിധ രമഖലകളില ് വോനിേിക്കുന്ന 

ഉഭയകക്ഷി െേച്്ചകസള രനതാക്കള് െവാരതം സെയ്തു. 

രകാവിഡ-്19 ൊഹെേയസത്തക്കുറിച്ചും മഹാമാേി തടയുന്നതിനായി ഇരയ-യുഎെ് 

െഹകേണസത്തക്കുറിച്ചും ഇേു രനതാക്കളും െേച്്ച സെയ്തു. ഈ ൊഹെേയത്തില,് 

പ്രെിഡന്റ ് ബബഡന് ഇരയയുസട പ്രതിരോധ കുത്തിവയെ് ് രേിരാടിസയ 

അഭിനരിച്ചു.  ആരരാളതലത്തില ്രകാവിഡ ് പ്രതിരോധ പ്രവേത്്തനങ്ങള്ക്കു  ഇരയ 

നലക്ുന്ന രിരുണസയയും അരേഹം പ്രരംെിച്ചു. 

ഉഭയകക്ഷി വയാരാേം കൂടുതല ് സമച്ചസെടുത്തുന്നതിന് അരാേമായ 

ൊധയതയുസെന്ന ് തിേിച്ചറിഞ്ഞ ഇേു രനതാക്കളും വാണി യ ബന്ധം 

വേദ്്ധിെിക്കുന്നതിനുള്ള നടരടികള് കസെത്താനായി ഈ വേഷ്ാവൊനം 

അടുത്ത വയാരാേ നയ െേച്്ചാരവദി വിളിച്ചുരെേക്്കാസമന്ന ് തീേുമാനിച്ചു. ഇരയ-

യുഎെ് ബൈമറ് ആന്ഡ് ൈീന് എനേ ്ി അ ന്ഡ 2030 െഹകേണത്തിനു കീഴില,് 

രുദ്ധമായ ഊേ ്വികെനവും നിേണ്ായക ൊരങ്കതിക വിദയകളുസട വിനയാെവും 

തവേിതസെടുത്താന് ധാേണയായി. യുഎെ്എയിസല വിരാലമായ 

ഇരയന്  നെമൂഹസത്ത രോമേര്ിച്ച പ്രധാനമപ്രി, ഇേു ോ യസത്തയും 

 നങ്ങള് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്സറ പ്രാധാനയവും, െഞ്ചാേം െുരമമാക്കുന്നതിലും 

ഉന്നത വിദയാഭയാെ ബന്ധങ്ങള് വികെിെിക്കുന്നതിലും േെു 

ോ യങ്ങള്ക്കുൊകുന്ന രനട്ടങ്ങളും എടുത്തുരറഞ്ഞു. 

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിരലതുള്സെസട, ദക്ഷിരണഷയയിസല പ്രാരദരിക 

െംഭവവികാെങ്ങള് ഇേുരനതാക്കളും െേച്്ച സെയ്തു. ആരരാള ഭീകേതസയ 

രനേിടാന് ഒേുമിച്ച ് പ്രവേത്്തിക്കാനുള്ള തങ്ങളുസട പ്രതിബദ്ധത 



രനതാക്കള് ആവേത്്തിക്കുകയും അതിേത്്തി കടന്നുള്ള ഭീകേവാദസത്ത 

അരലരിക്കുകയും സെയ്തു. താലിബാന് തങ്ങളുസട പ്രതിബദ്ധത രാലിക്കണസമന്നും 

എല്ലാ അഫ്ഗാനികളുസടയും മനുഷയാവകാരങ്ങള് മാനിക്കണസമന്നും 

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിരലക്്ക നിേബ്ാധം മാനുഷിക െഹായം അനുവദിക്കണസമന്നും 

ആവരയസെട്ടു. അഫ്ഗാന്  നതരയാടുള്ള ദീേഘ്കാല പ്രതിബദ്ധത കണക്കിസലടുത്ത,് 

അഫ്ഗാനിസല മുഴുവന്  നങ്ങളുസടയും െമാധാനരേമായ ഭാവിക്കായി, ഇരയയും 

അരമേിക്കയും രങ്കാളികള്സക്കാെം കൂട്ടായി പ്രവേത്്തിക്കാനും ഇേുരനതാക്കളും 

ധാേണയായി. 

ഇരരാ-രെഫിക ് രമഖലസയക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചൊടുകള് ഇേുരനതാക്കളും 

ബകമാറി.  െവതപ്രവും വിരാലവും എല്ലാം ഉള്സക്കാള്ളുന്നതുമായ ഇരരാ-

രെഫിക ് രമഖലയക്്കായുള്ള  അവേുസട കൂട്ടായ വീക്ഷണം ആവേത്്തിച്ചു 

വയക്തമാക്കി. 

കാലാവസ്ഥാവയതിയാനം, തീപ്വവാദം തുടങ്ങിയ ആരരാള 

വിഷയങ്ങളില ് നയരേമായ കാഴ്ചൊടുകളും രേസ്പേ താലെ്േയങ്ങളും രേിരണിച്ച ്

അരാോഷ്പ്ട െംഘടനകളില ് തുടേന്്നും ഒേുമിച്ച ് പ്രവേത്്തിക്കാന് ഇരയയും 

യുഎെ്എയും ധാേണയായി. 

പ്രെിഡന്റ ് ബബഡസനയും പ്രഥമ വനിത രഡാ.  ില ് ബബഡസനയും ഇരയ 

െരേര്ിക്കാന് പ്രധാനമപ്രി രമാദി ക്ഷണിച്ചു. ഇേു രനതാക്കളും ഉന്നതതല 

െേച്്ചകള് തുടോനും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം സമച്ചസെടുത്താനും ആരരാള രങ്കാളിത്തം 

ദൃഢമാക്കാനും ധാേണയിസലത്തി. 

 

വാഷ ംഗ്ടൺ ഡ .െ . 
സെപ്റ്റംബർ 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. 


