
ஊடக ெவளியீ : 

ஜனாதிபதி ைமத்திரிபால சிறிேசன அவர்கள் 

பாகிஸ்தா க்கான விஜயத்ைத டித் க்ெகாண்டார். 

பாகிஸ்தான் ஜனாதிபதி மம் ன் ஹுைசன் அவர்களின் அைழப்பின் ேபரில், 78 ஆவ  பாகிஸ்தான் 

தின ெகாண்டாட்டங்களில் பிரதம ெவளிநாட்  வி ந்தினராக பங்ேகற்பதற்காக கடந்த 2018 மார்ச் 22-

24 ஆந் திகதி வைர ஜனாதிபதி ைமத்திரிபால சிறிேசன அவர்கள் ேமற்ெகாண்டி ந்த 

பாகிஸ்தா க்கான ன்  நாள் உத்திேயாக ர்வ விஜயத்ைத டித் க் ெகாண் ள்ளார்.  

மார்ச் 22 ஆந் திகதி வியாழக்கிழைமயன்  இஸ்லாமாபாத் ர் கான் விமானநிைலயத்தில் 

பாகிஸ்தான் விமானப்பைடயின் அணிவகுப்  மரியாைத மற் ம் 21 ப்பாக்கி ேவட்  

மரியாைத டன் ஜனாதிபதி சிறிேசன அவர்கள், ஜனாதிபதி ஹுைசன் அவர்களினால் 

வரேவற்கப்பட்டார். 

அதைனத் ெதாடர்ந் , மார்ச் 23 ஆந் திகதி ெவள்ளிக்கிழைமயன்  ஜனாதிபதி சிறிேசன பாகிஸ்தான் 

தின ெகாண்டாட்டங்களில் பங்ேகற்ற டன், ப்பைடயினரின் அணிவகுப் , கலாச்சார நிகழ்  

மற் ம் விமான சாகசக் காட்சி ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கிய ேதசிய தின இரா வப் ேபரணியி ம் 

பங்குபற்றினார்.  

அன்ைறய தினம் மாைலேவைள ஜனாதிபதி ைமத்திரிபால சிறிேசன அவர்கள், 

இ நா க க்குமிைடேயயான உற கைள ேம ம் வ ப்ப த் வதற்கான வழி ைறகள் 

குறித்  பாகிஸ்தான் பிரதமர் சாஹிட் காகன் அப்பாஸி அவர்க டன் கலந் ைரயாடினார். 2020 ஆம் 

ஆண்டளவில் 1 பில்லியன் அெமரிக்க ெடாலர் இலக்கிைன எய் வதற்காக வர்த்தகத்திைன 

ேமம்ப த் வ  குறித் ம் கலந் ைரயாடப்பட்டன. இ தரப்  கலந் ைரயாடல்கைளத் ெதாடர்ந் , 

ஜனாதிபதி சிறிேசன அவர்களின் ன்னிைலயில் இலங்ைக பண்டாரநாயக்க சர்வேதச இராசதந்திர 

பயிற்சி நி வனம் மற் ம் பாகிஸ்தான் ெவளிநாட்  ேசைவ அகாடமிக்கிைடேய இராசதந்திர 

பயிற்சிகள் ெதாடர்பி ம், இலங்ைக அபிவி த்தி நிர்வாக நி வகம் மற் ம் பாகிஸ்தான் ெபா க் 

ெகாள்ைகக்கான ேதசிய பாடசாைல ஆகியவற் க்கிைடேய நிர்வாகம் ெதாடர்பி ம், இலங்ைக 

மற் ம் பாகிஸ்தா க்கிைடேய இைளஞர் அபிவி த்தி ெதாடர்பி மாக ன்  ரிந் ணர்  

ஒப்பந்தங்கள் ைகச்சாத்திடப்பட்டன. பாகிஸ்தான் பிரதமர், ஜனாதிபதி சிறிேசன அவர்க க்காக 

இராப்ேபாசண வி ந்ெதான்ைற ம் ஒ ங்கு ெசய்தி ந்தார்.   

இந்த விஜயத்தின் ேபா , ஜனாதிபதி சிறிேசன அவர்கள், பாகிஸ்தான் இலங்ைக வர்த்தக மற் ம் 

த ட்  நட் ற  சங்கத்தினால் ன்ென க்கப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் 

பாகிஸ்தானி ள்ள கண்பார்ைவ இழந்தவர்க க்காக கண் விழிெவண்படலங்கைள 

நன்ெகாைடயாகக் ைகயளித்தார்.   

இஸ்லாமாபாத் இராசதந்திர வளாகத்தி ள்ள சர்வேதச ெபௗத்த நிைலயத்ைத மீள திறந்  

ைவக்கும் நிகழ்வி ம் ஜனாதிபதி சிறிேசன அவர்கள் பங்ேகற்றார். சமய சடங்குகைளத் ெதாடர்ந் , 

ஜனாதிபதி அவர்கள் நிைன ப் பலைகயின் திைரைய நீக்கி ம சீரைமக்கப்பட்ட நிைலயத்ைத 

திறந்  ைவத்தார். இலங்ைகையச் ேசர்ந்த ெபௗத்த மத கு மார்க ம், ெபௗத்த நா கைளச் ேசர்ந்த 

பல பிரதிநிதிக ம் இந்நிகழ்வில் கலந்  ெகாண்டி ந்தனர். 

மார்ச் 24 ஆந் திகதி சனிக்கிழைமயன்  இ தரப்  கலந் ைரயாடல்கைள ேமற்ெகாள்வதற்காக 

ஜனாதிபதி சிறிேசன அவர்கள் பாகிஸ்தான் ஜனாதிபதி மம் ன் ஹுைசன் அவர்கைள சந்தித்தார். 

 

 

 

 



இந்த விஜயத்தின் ேபா  ஜனாதிபதி அவர்க டன், ெவளிநாட்ட வல்கள் இராஜாங்க அைமச்சர் 

வசந்த ேசனாநாயக்க அவர்க ம், பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் மற் ம் சிேரஷ்ட அதிகாரிகள் 

பல ம் இைணந்  ெகாண்டி ந்தனர்.  

 

ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சு  

ெகா ம்   
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