
 

 

 

 

த்திரிகை வயிமடு 

 

க்ைின அபபு இபரச்சினத்தின் வயிரட்டு அலுயல்ைள் நற்றும் சர்யததச எத்துகமப்பு அகநச்சர் 

வரய்க் அப்துல்ரஹ் ின் கசனத் அல் ஹ்னரன் அயர்ைள் இங்கைக்கு யிஜனம் வசய்துள்ரர் 

 

க்ைின அபபு இபரச்சினத்தின் வயிரட்டு அலுயல்ைள் நற்றும் சர்யததச எத்துகமப்பு அகநச்சர் 

வரய்க் அப்துல்ரஹ் ின் கசனத் அல் ஹ்னரன் அயர்ைள் அயபது ஆசினரயிற்ைர யிஜனத்தின் எரு 

குதினரை இன்று இங்கைகன யந்தகைந்தரர். அகநச்சர் ஹ்னரன் அயர்ைள் வயிரட்டு 

அலுயல்ைள் இபரஜரங்ை அகநச்சர் யசந்த தசரரனக்ை அயர்ைிரல் ண்ைரபரனக்ை சர்யததச 

யிநர ிகனத்தில் யபதயற்ைப்ட்ைரர். 

 

அகநச்சர் அல் ஹ்னரன் தது யிஜனத்தின் தரது ஜரதிதி கநத்திரிர சிரிதச நற்றும் ிபதநர் 

பணில் யிக்பநசிங்ை ஆைிதனரரிரல் நரினரகதக்குரின அகமப்புக்ைக வற்றுக்வைரண்ைதுைன், 

வயிரட்டு அலுயல்ைள் அகநச்சர் திக் நரபப் அயர்ைளுைன் இருதபப்பு ைந்துகபனரைல்ைில் 

ஈடுட்ைரர். 

 

அபசினல் யியைரபம், யணிைம் நற்றும் க்ைின அபபு இபரச்சினத்திற்கும், இங்கைக்குநிகைனிர 

முதலீட்டு சந்தர்ப்ங்ைள் சரர்ர யிைனங்ைள் இருதபப்பு சந்திப்ின் தரது ைந்துகபனரைப்ட்ை. 

இபண்டு ரடுைிதும் உவுைக தநலும் யலுப்டுத்துயதற்ைர ைரச்சரப எத்துகமப்பு நற்றும் 

க்ைின அபபு இபரச்சினத்தில் ணி புரிமம் இங்கை ஊமினர்ைின் வதரமில் யரய்ப்புக்ைக 

யலுவூட்டுயதற்ைர  முகவு முனற்சிைளுக்கு அகநச்சர்ைள் உைன்ட்ைர். இந்து சமுத்திபத்தில் 

ைைல்சரர் கநனநரை யிங்குயதற்ைர இங்கைனின் வருமுனற்சிைளுக்கு உறுதுகணனரை 

அகநனக்கூடின யகைனிர உட்ைட்ைகநப்பு திட்ைங்ைில் யிதரைநரை முதலீடுைக 

தநற்வைரள்யதற்ைரை க்ைின அபபு இபரச்சினத்தின் முதலீட்ைரர்ைளுக்கு இங்கை அகமப்பு யிடுத்தது. 

க்ைின அபபு இபரச்சினத்தில் ணி புரிமம் இங்கைனின் வீட்டுப் ணினரர்ைள் வதரைர்ர  

ிபச்சிகைளுக்கு தீர்வு ைரண்தற்ைர தநரை அகநனக்கூடின இங்கை - க்ைின அபபு இபரச்சின 

இகணந்த ஆகணக்குழுயின் இபண்ைரம் சுற்க அடுத்த யருைத்தில் வைரழும்ில் ைரத்துயதற்கு 

இபண்டு அகநச்சர்ைளும் தீர்நரித்ததுைன், க்ைின அபபு இபரச்சினத்தில் இங்கைனின் வறுநதி 

உட்தசர்க்ைப்ட்ை உற்த்திைளுக்ைர சந்கதகன அணுகுயதக அதிைரித்தல் உள்ைங்ைர 

வரருரதரப எத்துகமப்பு யிைனங்ைள் வதரைர்ிலும் ைந்துகபனரைப்ட்ை. 2020 எக்தைரர் 20ஆந் 

திைதி வதரைக்ைம் 2021 ப்பல் 10ஆந் திைதி யகபனர ைரப்குதினில் துரனில் கைவவுள் 

க்ஸ்தர 2020இல் இங்கை ங்குற்றுயதக அகநச்சர் நரபப் உறுதி வசய்தரர். 

 

வைரன்சுர் யியைரபங்ைளுக்ைர இகணந்த குழுவயரன்க தரிப்தற்ைர புரிந்துணர்வு 

உைன்டிக்கைவனரன்கமம், சுங்ை யிைனங்ைில் எத்துகமப்பு நற்றும் பஸ்ப உதயி வதரைர்ர 

எப்ந்தவநரன்கமம் அகநச்சர்ைள் முடிவு வசய்தர்.  

 

அகநச்சர் அல் ஹ்னரன் அயர்ைரல் தககந தரங்ைப்ட்ை க்ைின அபபு இபரச்சினத்தின் 

தூதுக்குழுயரது இங்கைக்ைர க்ைின அபபு இபரச்சினத்தின் தூதுயர் நரண்புநிகு அப்துல்ரஹ் 

அல் முல்ர, ஊமினர்ைளுக்ைர ிபதித் தகயர் நக்தூம் அல் நக்தூம், வயிரட்டு அலுயல்ைள் 

அகநச்சரின் அலுயைத்தின் ஊைை நற்றும் உள்ைக்ைத் தகயர் ஜநரல் அல் சுகயதி, வயிரட்டு 

அலுயல்ைள் அகநச்சின் தநற்ைரசின திகணக்ைத்திற்ைர சட்ை இகணப்பு அதிைரரி, மூன்ரம் 

வசனரருநர நர்னம் அவவ ஆைிதனரகப உள்ைக்ைினிருந்தது.  

 

வயிரட்டு அலுயல்ைள் அகநச்சர் திக் நரபப் அயர்ைளுைன் இகணந்து வயிரட்டு 

அலுயல்ைள் இபரஜரங்ை அகநச்சர் யசந்த தசரரனக்ை அயர்ைளும், வயிரட்டு அலுயல்ைள் 

அகநச்சு, வயிரட்டு தயகயரய்ப்பு அகநச்சு, வயிரட்டு தயகயரய்ப்புப் ணினைம், யணிைத் 

திகணக்ைம் நற்றும் சுங்ைத் திகணக்ைம் ஆைினயற்ின் சிதபஷ்ை உத்திதனரைத்தர்ைளும் 

ைரணப்ட்ைர். 

 

 

 

வயிரட்டு அலுயல்ைள் அகநச்சு,  

வைரழும்பு 

2017 யம்ர் 18ஆந் திைதி 


