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അസസോസിസേഷൻ ഓഫ് സൗത്്ത ഈസ്്റ്റ ഏഷയൻ 

സേഷൻസ ്(ASEAN) 

ആസിയാൻ എന്നാൽ അസസാസിസയഷൻ ഓഫ ്സൗത്ത ്ഈസ്റ്റ ്ഏഷയൻ സേഷൻസ ്എന്നാണ.് 

ഏഷയ-പസഫിക്കിലെ ല ാസ ാണിയൽ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന 

സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ രാഷ്്ടീയവും സാമൂഹി വുമായ സ്ഥിരത 

സ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിോയി സ്ഥാപിതമായ ഒരു ്പാസേശി  സംഘടേയാണിത്. 

ആസിയാൻ സ്ഥാപിതമായത് 1967 ഓഗസ്റ്റ ്8-ോണ;് അതിേുസശഷം, ഓഗസ്റ്റ ്8 ആസിയാൻ 

േിേമായി ആചരിച്ചുവരുന്നു. ഇസതാസേഷയയിലെ ജ്ക്കാർത്തയിൊണ ്ആസിയാൻ 

ലസ് സേറിയറ്റ ്സ്ഥിതി ലചയ്യുന്നത.് 

ലതക്കു ിഴക്കൻ ഏഷയയിലെ ്രൂലണ,  ംസരാഡിയ, ഇസതാസേഷയ, ൊസവാസ,് മസെഷയ, 

മയാൻമർ, ഫിെിപ്പീൻസ,് സിംഗപ്പൂർ, തായ്െൻഡ്, വിയറ്റേ്ാം എന്നീ 10 സംസ്ഥാേങ്ങ ുലട 

 ൂോയ്മയാണ് ആസിയാൻ. ഇസതാസേഷയ, മസെഷയ, ഫിെിപ്പപ്പൻസ,് സിംഗപ്പൂർ, തായ്െൻഡ് 

എന്നിവയാണ ്ആസിയാൻ സ്ഥാപ  അംഗങ്ങൾ. 

 

എന്തോണ് ആസിേോൻ (ASEAN)? 
ലതക്കു ിഴക്കൻ ഏഷയൻ രാജ്യങ്ങ ുലട  ൂോയ്മയുലട ്ഹസവ രൂപമാണ് ആസിയാൻ. 

ലതക്കു ിഴക്കൻ ഏഷയൻ ്പസേശത്തിേ്ലറ സമാധാേപരമായ സാംസ്കാരി വും 

സാമ്പത്തി വുമായ വി സേം സേടുന്നതിോയി, ഫിെിപ്പീൻസ,് ഇസതാസേഷയ, 

മസെഷയ, തായ്െൻഡ്, സിംഗപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങ ിൽ േിന്നുള്ള േിരവധി 

അധി ാരി ൾ 1967-ൽ ആസിയാൻ സ്ഥാപിച്ചു. ആസിയാൻ ആസ്ഥാേം 

ഇസതാസേഷയയിലെ ജ്ക്കാർത്തയിൊണ് സ്ഥിതി ലചയ്യുന്നത്. 

ഏഷയാ പസഫി ് സപാസ്റ്റ ്ല ാസ ാണിയൽ സസ്റ്ററ്റു  ിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന 

സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ സാമൂഹി വും രാഷ്്ടീയവുമായ സ്ഥിരത 

സ്ഥാപിക്കുന്നതിോയി രൂപീ രിച്ച സംഘടേയാണിത.്'ഒരു ദർശേം, ഒരു 

ഐഡേ്റിറ്റി, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി' എന്നതാണ് ആസിയാൻ ്പവർത്തേ 

മു്ോവാ യം. ഏഷയാ പസഫി ് വയാപാര രാഷ്്ടീയ, സുരക്ഷാ സംരന്ധിയായ 

 ാരയങ്ങ ിൽ ആസിയാൻ വ ലരയധി ം സവാധീേം ലചെുത്തുന്നു. 

ഇസതാസേഷയയുലട തെസ്ഥാേമായ ജ്ക്കാർത്തയിൊണ് ആസിയാൻ ലസ് സേറിയറ്റ് 

സ്ഥിതി ലചയ്യുന്നത്. അംഗരാജ്യങ്ങ ുലട ഇംഗ്ലീഷ് സപരു  ുലട 

അക്ഷരമാൊ് മലത്ത അടിസ്ഥാേമാക്കി ആസിയാൻ അധയക്ഷസ്ഥാേം വർഷം 

സതാറും മാറുന്നു. 

ലതക്കു ിഴക്കൻ ഏഷയൻ രാജ്യങ്ങ ിലെ സാമൂഹി വും സാംസ്കാരി വും 

സമൃദ്ധവുമായ സുരക്ഷിതതവവും സമാധാേപരമായ സമൂഹവും സഹിതം 

സാമ്പത്തി  വ ർച്ചലയ ഉസത്തജ്ിപ്പിക്കു  എന്നതായിരുന്നു അത്തരലമാരു സംഘം 

സ്ഥാപിക്കുന്നതിേല്റ െക്ഷയം. 

്രൂലണ, വിയറ്റ്ോം, ൊസവാസ,് മയാൻമർ,  ംസരാഡിയ എന്നിവയാണ് പിന്നീട ്

ആസിയാേിൽ സചർന്ന രാജ്യങ്ങൾ. 
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ആസിേോൻ അംഗങ്ങൾ 
ആസിയാൻ അംഗങ്ങ ുലട പേി  താലഴ ല ാടുക്കുന്നു: 

അംഗങ്ങൾ സചർന്ന വർഷം 

തായ്ലൻഡ് സ്ഥാപ  അംഗം 

ഫിെിപ്പീൻസ് സ്ഥാപ  അംഗം 

മസെഷ്യ സ്ഥാപ  അംഗം 

സിംഗപ്പൂർ സ്ഥാപ  അംഗം 

ഇസതാസേഷയ് സ്ഥാപ  അംഗം 

്രൂലണ 1985 

വിയറ്റ്ോം 1995 

ൊസവാ PDR 1997 

മയാൻമർ 1997 

 ംസരാഡിയ 1999 
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ആസിേോൻ ചരിത്രം 
1967 ഓഗസ്റ്റ് 8-േ,് തായ്െൻഡിലെ രാസകാക്കിൽ വച്്ച ഇസതാസേഷയ, മസെഷയ, 

ഫിെിപ്പീൻസ്, സിംഗപ്പൂർ, തായ്െൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങ ിലെ വിസേശ ാരയ മ്തിമാർ 

അഞ്ച് സേതാക്കൾ ഒരു സരഖയിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ആ സരഖയുലട രെത്തിൽ, 

അസസാസിസയഷൻ ഓഫ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ ്ഏഷയൻ സേഷൻസ് (ആസിയാൻ) േിെവിൽ 

വന്നു.ഇതിൽ ഒപ്പുലവച്ച അഞ്ച് വിസേശ ാരയ മ്തിമാർ - ഇസതാസേഷയയിലെ ആേം 

മാെി ്, ഫിെിപ്പപ്പൻസിലെ േർസിസസാ ആർ. റാസമാസ്, മസെഷയയിലെ തുൻ 

അബ്ദുൾ റസാഖ,് സിംഗപ്പൂരിലെ എസ്. രാജ്രത്േം, തായ്െൻഡിലെ തേത് സഖാമാൻ 

എന്നിവരും പിന്നീട് ഈ രാജ്യങ്ങ ുലട സ്ഥാപ  പിതാക്കന്മാരായി വാഴ്ത്തലപ്പേു. 

ഇന്ന ്വി സവര രാജ്യങ്ങ ിലെ ഏറ്റവും വിജ്യ രമായ അതർ-സർക്കാർ 

സ്ഥാപേമാണ ്ആസിയാൻ. 

ആസിയാൻ ്പഖയാപേം എന്നറിയലപ്പടുന്ന സരഖ, ലതക്കു ിഴക്കൻ ഏഷയയിലെ 

രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ്പാസേശി  സഹ രണത്തിേുള്ള ഒരു അസസാസിസയഷൻ 

സ്ഥാപിക്കുന്നതായി ്പഖയാപിക്കു യും, അസസാസിസയഷൻ ഓഫ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ ്

ഏഷയൻ സേഷൻസ് (ആസിയാൻ) എന്നറിയലപ്പടു യും ആ അസസാസിസയഷേ്ലറ 

െക്ഷയങ്ങൾ വയക്തമാക്കു യും ലചയ്തു. 

ലതക്കു ിഴക്കൻ ഏഷയൻ സമഖെയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാേങ്ങൾക്കും അതിേ്ലറ 

െക്ഷയങ്ങ ും തതവങ്ങ ും ഉസേശയങ്ങ ും േിറസവറാൻ അസസാസിസയഷൻ 

തുറന്നിരിക്കുലമന്ന് ആസിയാൻ ്പഖയാപേം വയവസ്ഥ ലചയ്തു. സൗത്ത് ഈസ്റ്റ ്

ഏഷയയിലെ രാഷ്്ടങ്ങ ുലട  ൂോയ ഇച്ഛാശക്തിലയ ്പതിേിധീ രിക്കുന്നതായി 

അത് ആസിയാൻ ്പഖയാപിച്ചു. 
 

ആസിേോൻ മത്ന്തിരല സമിരികൾ 
ആസിയാൻ ഉച്ചസ ാടിലയ പിതുണയ്ക്കുന്നതിോയി ആസിയാൻ ചാർേർ ോെ ്

്പധാേ മ്തിതെ സമിതി ൾ സ്ഥാപിച്ചു, അതായത്.: 

 ആസിയാൻ ലപാ ിറ്റിക്കൽ-ലസ യൂരിറ്റി  മ്മ്യൂണിറ്റി  ൗൺസിൽ. 

 ആസിയാൻ സാമൂഹി  സാംസ്കാരി   മ്മ്യൂണിറ്റി  ൗൺസിൽ. 

 ആസിയാൻ സ ാർഡിസേഷൻ  ൗൺസിൽ (ACC). 

 ആസിയാൻ സാമ്പത്തി   മ്മ്യൂണിറ്റി  ൗൺസിൽ. 

ആസിേോൻ സ്ഥോപേത്തിേ്ററ സംവിധോേങ്ങൾ 

വരാേിരിക്കുന്ന സ ര  പിഎസസ്ി പരീക്ഷ ൾക്കുള്ള ആസിയാൻ എന്ന 

സ്ഥാപേത്തിേ്ലറ സംവിധാേലത്തക്കുറിച്്ച േമുക്്ക ചർച്ച ലചയ്യാം. 

അധയക്ഷസ്ഥോേം 
അംഗരാജ്യങ്ങ ുലട ഇംഗ്ലീഷ് സപരു  ുലട അക്ഷരമാൊ് മത്തിേ്ലറ 

അടിസ്ഥാേത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങ ുലട അധയക്ഷസ്ഥാേം 

മാറിലക്കാസേയിരിക്കും. ആസിയാൻ 2021-ൽ സയാഗം ്രൂണിയിെും 2022-

ൽ   ംസരാഡിയയിെും േടന്നു. 
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മത്ന്തിരല സമിരി 
മ്തിതെ സമിതിയിൽ ോെ ്്പധാേ, പുതിയ സരാഡി ൾ ഉൾലപ്പടുന്നു- 

1. ആസിയാൻ സാമൂഹി  സാംസ്കാരി   മ്മ്യൂണിറ്റി  ൗൺസിൽ 

2. ആസിയാൻ സാമ്പത്തി   മ്മ്യൂണിറ്റി  ൗൺസിൽ 

3. ആസിയാൻ ലപാ ിറ്റിക്കൽ-ലസ യൂരിറ്റി  മ്മ്യൂണിറ്റി  ൗൺസിൽ 

4. ആസിയാൻ സ ാർഡിസേഷൻ  ൗൺസിൽ 

രീരുമോേറമടുക്കൽ 

അംഗങ്ങൾക്കിടയിലെ ഉച്ചസ ാടി  ിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാേങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും 

സമ്മ്ത്പ ാരമുള്ളതും ്ഗൂപ്പിലെ അംഗരാജ്യങ്ങ ുലട  ൂടിയാസൊചേ  ുലട 

അടിസ്ഥാേത്തിൊണ്. 

ആസിേോൻ ഉച്ചസകോടി 

ആസിയാൻ ഉച്ചസ ാടിയാണ് പരസമാന്നത േയരൂപീ രണ സമിതി. ആസിയാൻ 

ഉച്ചസ ാടി സമഖെയ്ക്കുള്ളിലെ േയങ്ങൾക്കും െക്ഷയങ്ങൾക്കും സവേിയുള്ള 

ഏറ്റവും ഉയർന്ന അധി ാര തെമാണ്. ചാർേറിേ് അേുസൃതമായി, ഈ ആസിയാൻ 

ഉച്ചസ ാടി വർഷത്തിൽ രേുതവണ സംഘടിപ്പിക്കലപ്പടുന്നു. 

ആസിേോൻ-X 
പലകടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള അംഗരാജ്യങ്ങല  മുൻപ്പ ലയടുക്കാൻ ആസിയാൻ-എക്സ് 

സഫാർമുെ അേുവേിക്കുന്നു; അധി  സമയം ആവശയമുള്ളവർക്്ക എല്ലാ 

സംസ്ഥാേങ്ങ ിലെയും അംഗങ്ങൾ സമ്മ്തിക്കു യാലണകിൽ ഒരു ലെക്സിരിൾ 

പ്പടംപ്പെേിോയി അസപക്ഷിക്കാം. 

ആസിേോൻ ലക്ഷയങ്ങൾ 
സാംസ്കാരി  സാമ്പത്തി  ശാസ്്ത ഭരണപരമായ വിഷയങ്ങ ുലട 

അടിസ്ഥാേത്തിൽ രാജ്യങ്ങ ുലട സജ്ീവമായ ഇടലപടെിലേ സ്പരിപ്പിക്കു  

എന്നതാണ ്ആസിയാൻ ്പധാേ െക്ഷയം. ASEAN-േ്ലറ മറ്റ് െക്ഷയങ്ങൾ ഉൾലപ്പടുന്നു: 

 ആസഗാ  രാജ്യങ്ങ ുമായും ്പാസേശി  സംഘടേ  ുമായും ശക്തമായ 

രന്ധവും പരസ്പര രന്ധവും േിെേിർത്തുന്നതിേ്. 

  ാരയക്ഷമമായി ഒരുമിച്്ച ്പവർത്തിക്കാേും  ാർഷി  വയവസായത്തിേ്ലറ 

ഉപസയാഗം വർദ്ധിപ്പിക്കാേും  വാണിജ്യവും ഗതാഗതവും വിപുെീ രിക്കാേും 

രാജ്യലത്ത പൗരന്മാരുലട ജ്ീവിത േിെവാരം ഉയർത്താേും. 

 ശരിയായ േിയമങ്ങ ും േിയ്തണങ്ങ ും പാെിക്കുന്നതിെൂലടയും യുഎൻ 

ചാർേർ ആേർശങ്ങൾ സ്ഥിരീ രിക്കുന്നതിെൂലടയും ്പാസേശി  ഐ യവും 

സുരക്ഷയും വ ർത്തുന്നതിേ് അേു ൂെമായി ്പവർത്തിക്കു . 

 ആസിയാൻ അംഗരാജ്യങ്ങല  വിേയാഭയാസം, ഭരണം, സാസകതി , 

ല്പാഫഷണൽ സമഖെ  ിൽ സഹായിക്കു . 
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ആസിേോൻ രരവങ്ങൾ 

എല്ലാ രാജ്യങ്ങ ുലടയും പരമാധി ാരം, സമതവം, സേശീയ സവതവം എന്നിവസയാടുള്ള 

പരസ്പര രഹുമാേവും   അടിസ്ഥാേപരവുമായ തതവങ്ങ ിൽ ഉൾലപ്പടുന്നു. ഇതിൽ 

ആസിയാൻ ്ശദ്ധ സ ്രീ രിക്കുന്നു: 

 രാഹയ ഇടലപടെു സ ാ അേിമറി സ ാ ഇല്ലാലത എല്ലാ സംസ്ഥാേങ്ങൾക്കും 

അവരുലട രാജ്യങ്ങല  േയിക്കാേുള്ള അവ ാശം േൽ ുന്നു. 

 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മ്ിെുള്ള തർക്കങ്ങ ും അഭി്പായവയതയാസങ്ങ ും 

സമാധാേപരമായും സയാജ്ിപ്പിെും പരിഹരിക്കു . 

 പലകടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കും ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ സുഹാവ ്

ശരിയായ ആശയവിേിമയവും സഹ രണവും. 

ASEAN േ്ററ ത്പോധോേയം 

ഒരു ആസഗാ  വിപണിയുലട  ാഴ്ചപ്പാടിൽ, യൂസറാപയൻ യൂണിയേും വടസക്ക 

അസമരിക്കയും ഒന്നിച്ചുള്ളതിസേക്കാൾ വെിയ സ്ഥാപേമാണ് ആസിയാൻ. ഇ്തയും 

്പാധാേയമുള്ളതിോൽ, േിസക്ഷപത്തിേുള്ള സൊ ത്തിലെ ഏറ്റവും വെിയ 

ോൊമലത്ത സ്ഥെമായി ആസിയാൻ മാറി. ആസിയാൻ സൊ ത്തിലെ മൂന്നാമലത്ത 

വെിയ വിപണിയാണ,് സൊ ത്തിലെ ആറാമലത്ത വെിയ സമ്പേവ്യവസ്ഥയുമാണ്. 

സൊ   യറ്റുമതി സംവിധാേത്തിൽ 1967 മുതൽ 2016 വലര ആസിയാൻ വിഹിതം 

2% ൽ േിന്ന ്7% ആയി വർദ്ധിച്ചു. ആസിയാൻ സാമ്പത്തി  സാധയത  ിൽ 

വയാപാരം ഗണയമായി വർദ്ധിക്കുന്നതായി ഇത ് ാണിക്കുന്നു. 
 

ആസിേോൻ സേരൃരവം േൽകുന്ന സഫോറങ്ങൾ 
ആസിയാൻ സേതൃതവം േൽ ുന്ന ്പധാേലപ്പേ സഫാറങ്ങ ിൽ ഇവ ഉൾലപ്പടുന്നു: 

 ആസിയാൻ റീജ്ിയണൽ സഫാറം- ഇത് ഇരുപത്തിസയഴ് അംഗ രഹുമുഖ 

്ഗൂപ്പിംഗാണ,് ഇത ്്പാസേശി  ആത്മവിശവാസം വ ർത്തുന്നതിേും ്പതിസരാധ 

േയത്തത്തിേും സംഭാവേ േൽ ുന്നതിേ് രാഷ്്ടീയ, സുരക്ഷാ 

വിഷയങ്ങ ിൽ സഹ രണം സുഗമമാക്കുന്നതിേ ്വി സിപ്പിലച്ചടുത്തതാണ്. 

 ആസിയാൻ പ്ലസ് ്തീ- ആസിയാൻ പ്ലസ് ്തീ 1997-ൽ സ്ഥാപിതമായി. 

ആസിയാൻ, പ്പചേ, ജ്പ്പാൻ, േക്ഷിണ ല ാറിയ എന്നീ പത്ത് 

രാജ്യങ്ങൾലക്കാപ്പം സചരുന്ന ഒരു  ൺസൾസേറ്റീവ് സരാഡിയാണിത്. 

  ിഴക്കൻ-ഏഷയ ഉച്ചസ ാടി:- ഇതയ, േയൂസിൊൻഡ്, റഷയ, ഓസസ്്ടെിയ, 

യുഎസ ്തുടങ്ങിയ വൻ ിട രാജ്യങ്ങ ാണ് ഉച്ചസ ാടിലയ ലപാതുലവ 

അഭിസംസരാധേ ലചയ്യുന്നത.് സമഖൊ സഹ രണവും വി സേവും 

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിോണ ്ഈ ഉച്ചസ ാടി ്പവർത്തിക്കുന്നത്. 
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ഇന്തയേും ആസിേോേും 

ഡിഫൻസ് സഫാറം, ഈസ്റ്റ-്ഏഷയ ഉച്ചസ ാടി തുടങ്ങിയ ആസിയാൻ െീഡ് 

സഫാറങ്ങ ിൽ ഇതയ പെസപ്പാഴും പലകടുക്കാറുലേകിെും ഇതയ ആസിയാേിലെ 

സ്ഥിരാംഗമല്ല. ഏഷയൻ ഇതയയുലട അംഗമല്ലാത്തതിോൽ ഇടയ്ക്കിലട ഇസതാ-

പസഫിക്കിസെക്കുള്ള ആസിയാൻ ്പാധാേയം ഊന്നിപ്പറയു യും 

അംഗീ രിക്കു യും ലചയ്യുന്നു. 

സവത്തവും ഉൾലക്കാള്ളുന്നതുമായ ്പാസേശി  വാസ്തു വിേയ സൃഷ്ടിക്കാേുള്ള 

ആ്ഗഹത്തിൽ ഇതയയും ആസിയാേും സവാഭാവി  പകാ ി  ാണ്. 

ആസിയാേുമായുള്ള ഇതയയുലട രന്ധം വിസേശേയത്തിേ്ലറ ്പധാേ സ്തംഭവും 

ആ ്റ്റ് ഈസ്റ്റ ്സപാ ിസിയുലട അടിത്തറയുമാണ്. ഇതയയ്ക്കും ആസിയാേും 

ഇതിേ ം 25 വർഷലത്ത സംഭാഷണ പകാ ിത്തവും 15 വർഷലത്ത ഉച്ചസ ാടി തെ 

ആശയവിേിമയവും ആസിയാേുമായി 5 വർഷലത്ത ത്തപരമായ പകാ ിത്തവും 

ഉേ്. 

സോമ്പത്തിക സഹകരണം 
ഇതയയുലട ോൊമലത്ത വെിയ വയാപാര പകാ ിയാണ ്ആസിയാൻ. 

 ഇതയയും ആസിയാേും ഏ സേശം 24 രിെയൺ സഡാ റിേ്ലറ വയാപാരം 

പകിടുന്നു, ഇത ്ലമാത്തം ഇതയൻ വയാപാരത്തിേ്ലറ 10% ആണ്. 

 ലമാത്തം  യറ്റുമതിയുലട അടിസ്ഥാേത്തിൽ, 11.28% ആസിയാൻ സപാ ുന്നു. 

2003-ൽ സ്ഥാപിതമായ ആസിയാൻ ഇതയ-രിസിേസ്  ൗൺസിൽ, 

ഇതയയിലെയും ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങ ിലെയും സവ ാരയസമഖെയിലെ ഒരു 

ഏ ീ ൃത സഫാറമാണ്. 

സോമ്പത്തിക സഹോേം 

തുടങ്ങിയ വിവിധ ഫേു  ിൽ േിന്നാണ് ഇതയ സാമ്പത്തി  സഹായം സേടുന്നത്- 

 ആസിയാൻ- ഇതയ ്ഗീൻ ഫേു ൾ 

 ആസിയാൻ-ഇതയ സഹ രണ ഫേ് 

 ആസിയാൻ- ഇതയ എസ ്ആൻഡ് ടി വി സേ ഫേ് 

സുരക്ഷ 

ഇസതാ-പസഫി ് വ ർച്ചയും സുരക്ഷാ  ാഴ്ചപ്പാടും മേസ്സിൽ ലവച്ചുല ാേ്, ഇതയ 

ആസിയലേ അതിേ്ലറ രാഷ്്ടീയ സുരക്ഷാ സ ാർപ്പസറഷേ്ലറ  ാതൊയി 

േിെേിർത്തുന്നു. 

സോമൂഹിക സോംസ്കോരിക സഹകരണം 
ഇതയ സാമൂഹി -സാംസ ്ാരി  സഹ രണം പരിപാെിക്കു യും അംഗങ്ങൾ 

തമ്മ്ിെുള്ള ആശയവിേിമയം വർദ്ധിപ്പിക്കു യും ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങ ിലെ 

വിേയാർത്ഥി ല  ഇതയയിസെക്്ക ക്ഷണിക്കു യും ആസിയാൻ േയത്തജ്ഞർക്്ക 
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സ ാഴസ്ു ൾ േൽ ു യും പാർെലമേ്റംഗങ്ങല  പരസ്പരം മാറ്റു യും ലചയ്യു  

തുടങ്ങി വിവിധ അതർ സേശീയ ്പവർത്തേങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 
 

ഡൽഹി ത്പഖ്യോപേവും ഡൽഹി ഡേസലോഗും 
ഡൽഹി ്പഖയാപേം മാരിപ്പടം ലഡാലമയ്േിലെ സ ാർപ്പസറഷലേക്കുറിച്്ച 

സംസാരിക്കുന്നു, ആസിയാൻ ഇതയയുലട സഹ രണത്തിേ്ലറ ്പധാേ 

സമഖെ  ിലൊന്നായി ഇത് തിരിച്ചറിയലപ്പടുന്നു. 

ആസിയാേും ഇതയയും തമ്മ്ിെുള്ള സാമ്പത്തി , രാഷ്്ടീയ, സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ 

വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ലചയ്യുന്നതിേുള്ള വാർഷി  ്ടാക്്ക 1.5 പരിപാടിയാണ് ഡൽഹി 

ഡയസൊഗ്. 
 

ആസിേോൻ റവല്ലുവിളികൾ 
ആസിയാേുമായി രന്ധലപ്പേ ലവല്ലുവി ി ൾ:- 

 സാമ്പത്തി ശാസ്് തത്തിേ്ലറയും സാമൂഹി  സാഹചരയങ്ങ ുലടയും 

അടിസ്ഥാേത്തിൽ അതിേ്ലറ വയക്തിഗത വിപണി ൾക്കിടയിൽ േിരവധി 

്പാസേശി  അസതുെിതാവസ്ഥ േിെേിൽക്കുന്നു. 

 ആസിയാൻ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്്ക വരുമാേ അസമതവത്തിെും 

സാമ്പത്തി മായി േല്ലതും േരി്േവുമായ സംസ്ഥാേങ്ങൾ തമ്മ്ിെുള്ള വെിയ 

അതരത്തിേ്ലറ സമ്മ്ി്ശ ലറസക്കാർഡ് ഉേ.് 

 അവി സിത രാജ്യങ്ങൾ വിഭവ പരിമിതി ൾ അഭിമുഖീ രിക്കു യും 

അവരുലട സേശീയ പദ്ധതി  ിൽ പെ ്പാസേശി  ്പതിരദ്ധത  ും 

േടപ്പിൊക്കാൻ  ഴിയാലത വരി യും ലചയ്തു. 

 സൊ ത്തിലെ ജ്ോധിപതയ രാജ്യങ്ങൾലക്കാപ്പം  മ്മ്യൂണിസ്റ്റ്, സസവച്ഛാധിപതയ 

രാഷ്്ടങ്ങ ും ഈ സവേിയിൽ തുെയമായി ്പതിേിധീ രിക്കുന്നു. 

 സംഘടേയിലെ എല്ലാ വിള്ളെു  ിെും ഏറ്റവും അസ്ഥിരലപ്പടുത്തുന്ന 

ഘട മാണ ്േക്ഷിണ പ്പചോ  ടൽ. 

 ആസിയാേിലെ മേുഷയാവ ാശങ്ങൾ തർക്കവിഷയമാണ്. ഉോഹരണത്തിേ്, 

മയാൻമറിൽ സറാഹികയ ൾലക്കതിരായ അടിച്ചമർത്തൽ. 

 േക്ഷിണ പ്പചോ  ടെിലെ പ്പചേയുലട സമു്േ അവ ാശവാേങ്ങസ ാട് 

ഏ ീ ൃത ്പതി രണം ചർച്ച ലചയ്യുന്നതിൽ ആസിയാൻ ്പയാസം 

സേരിടുന്നു. 

 രുദ്ധിമുേുള്ള ്പശേ്ങ്ങല  അഭിമുഖീ രിക്കുന്നതിേുപ രം അവർ 

സമവായത്തിൽ  ൂടുതൽ ്ശദ്ധ സ ്രീ രിക്കുന്നു, ഇത ്ചിെസപ്പാൾ ഒരു 

്പധാേ സപാരായ്മയാണ്. 
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