ஊடக வெளியீடு
இலங் ககக் கான பாகிஸ்தான் தூதுெர் மேஜர் வஜனரல் முஹே் ேத் சாத் கட்டக்
புதிய வெளிநாட்டு அகேச்சர் மபராசிரியர் ஜீ.எல் . பீரிஸ் அெர்களுடன் சந் திப் பு
இலங் கைை்ைான பாகிஸ்தான் உயர்ஸ்தானிைர் மேஜர் ஜஜனரல் முஹே் ேத் சாத் ைட்டை்
(ஓய் வுஜபற் ற) 2021 ஆைஸ்ட் 20ஆந் திைதி புதிய ஜெளிநாட்டு அகேச்சர் மபராசிரியர் ஜீ.எல் .
பீரிகஸ ஜெளிநாட்டு அகேச்சில் கெத்து சந்தித்தார்.
ஜெளிநாட்டு அகேச்சர் பீரிஸின் நியேனத்திற் கு ொழ் த்துத் ஜதரிவித்த பாகிஸ்தான்
உயர்ஸ்தானிைர்
ஆப் ைானிஸ்தானின்
நிகலகே
குறித்து
அெருை்கு
விளை்கினார்.
ஆப் ைானிஸ்தானில்
உள் ள
ஜெளிநாட்டினரின்
பாதுைாப் பிற் கு
தலிபான்
உறுதியளித்துள் ளதாைவுே் , ஜபண்ைள் ேற் றுே் குழந்கதைளின் உரிகேைள் பாதுைாை்ைப் படுே்
என உறுதிஜோழி அளித்துள் ளதாைவுே் அெர் ெலியுறுத்தினார். ஆப் ைானிஸ்தான் விகரவில்
அகேதியான
அரசாங் ை
அகேப் கப
உருொை்கி
உலகின்
ஏகனய
பகுதிைளுடன்
ஒருங் கிகணை்குே் என பாகிஸ்தான் நே் புெதாை உயர்ஸ்தானிைர் ஜதரிவித்தார்.
ஆப் ைானிஸ்தானின்
முன்மனற் றங் ைகள
இலங் கை
உன்னிப் பாைை்
ைண்ைாணித்து
ெருெதாைவுே் , அந்நாட்டிலிருந்து இலங் கையர்ைகள ஜெளிமயற் ற ஏகனய நட்பு நாடுைள்
ேற் றுே் சர்ெமதச அகேப் புை்ைளுடன் ஒருங் கிகணந்து ஏற் பாடுைகளச் ஜசய் து ெருெதாைவுே்
ஜெளிநாட்டு அகேச்சர் பீரிஸ் உயர்ஸ்தானிைர் ைட்டாை்கிற் குத் ஜதரிவித்தார். அகேச்சர் பீரிஸ்
ஆப் ைானிஸ்தானில்
இருந்து
இலங் கைப்
பிரகஜைகள
ஜெளிமயற் ற
பாகிஸ்தான்
அரசாங் ைத்தின் உதவிகய நாடியதுடன், தனது அரசாங் ைத்தால் முழுகேயான ஆதரவு
அதற் ைாை ெழங் ைப் படுே் என உயர்ஸ்தானிைர் ைட்டை் உறுதியளித்தார்.
இரு நாடுைளுை்குே் இகடமய இருதரப் பு சுதந்திர ெர்த்தை ஒப் பந்தத்தின் கீழ் ெர்த்தைே் ேற் றுே்
முதலீட்டு ொய் ப் புை்ைகள மேே் படுத்துதல் ேற் றுே் முதலீடுைகள ஊை்குவித்தல் ஆகியெற் கற
மநாை்ைோைை் ஜைாண்ட கூட்டு முயற் சிைள் குறித்து ஜெளிநாட்டு அகேச்சர் பீரிஸ் ேற் றுே்
பாகிஸ்தான் உயர்ஸ்தானிைர் ைட்டை் ஆகிய இருெருே் ைலந்துகரயாடினர்.
இலங் கைப் பாதுைாப் புப் பகடைளுை்கு பாகிஸ்தான்
அரசாங் ைே் ெழங் குே் பயிற் சி
ொய் ப் புை்ைள் ேற் றுே் இலங் கை ோணெர்ைளின் உயர் ைற் கைை்ைான ைல் வி உதவித்ஜதாகை
ஆகியெற் கற ஜெளிநாட்டு அகேச்சர் பீரிஸ் பாராட்டிய அமத மெகள, ெருே் ஆண்டுைளில்
பாதுைாப் பு விடயங் ைளில் அந்த ொய் ப் புை்ைளுே் ஒத்துகழப் புே் மேலுே் அதிைரிை்ைப் படல்
மெண்டுே் என ெலியுறுத்தினார்.
கூட்டு
ஒத்துகழப்கப
முன்ஜனடுத்துச்
ஜசல் லுே்
புதிய
திட்டங் ைளாை,
இரு
நாடுைளுை்கிகடமயயான நீ ண்டைால உறவுைகள பன்முைப் படுத்தை்கூடிய பரஸ்பர ஆர்ெத்தின்
பரந்த பகுதிைகளயுே் அெர்ைள் ஆராய் ந்தனர்.
இந்த சந்திப் பில்
இகணந்திருந்தார்.

ஜெளியுறவுச்

ஜெளிநாட்டு அகேச்சு
ஜைாழுே் பு
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ஜசயலாளர்

மபராசிரியர்

ஜயநாத்

ஜைாலே் பமையுே்

