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பயங்கரவாதத்தத எதிர்ப்பது, வன்முதை 
தீவிரவாதத்தத எதிர்ப்பது மற்றும் 
தீவிரமயமாக்கல் ததாடர்பான இந்தியா- 
மாலத்தீவின் கூட்டுச் தெயற்குழுவின் முதல் 
கூட்டத்தில் கூட்டு தெய்தி தவளியடீு  
ஏப்ரல் 08, 2021  

    

இந்தியாவிற்கும் மாலத்தீவுக்கும் இதடயிலான பயங்கரவாத எதிர்ப்பு, 
வன்முதை தீவிரவாதம் மற்றும் தீவிரமயமாக்கல் ததாடர்பான கூட்டு 
தெயற்குழுவின் முதல் கூட்டம் 2021 ஏப்ரல் 08 அன்று புதுதில்லியில் 
நதடதபற்ைது. இந்தியத் தரப்பு தவளிவிகார அதமச்ெின் தெயலாளர் 
(மமற்கு) ததலதமயில் நதடதபற்ைது. திரு. விகாஸ் ஸ்வருப் மற்றும் 
மாலத்தீவு தரப்பு தவளியுைவு தெயலாளர் திரு. அப்துல் கபூர் முகமது 
ததலதமயில். இந்தியா மற்றும் மாலத்தீவுக்கு இதடயிலான மநர 
மொததன மற்றும் நல்ல அண்தட உைவுகள் மற்றும் பிரதமர் நமரந்திர 
மமாடி மற்றும் ஜனாதிபதி இப்ராஹிம் முகமது மொலிஹ் ஆகிமயாரின் 
ததலதமயில் நமது இருதரப்பு உைவுகளால் தபைப்பட்ட ஆற்ைல், 
லட்ெியம் மற்றும் அளதவக் குைிக்கும் ஒரு நல்ல மற்றும் 
ஆக்கபூர்வமான  சூழ்நிதலயில் இந்த ெந்திப்பு நதடதபற்ைது.       
 

இந்தியாவும் மாலத்தீவும் பயங்கரவாதத்தத எல்தல தாண்டிய 
பயங்கரவாதம் உள்ளிட்ட அதனத்து வடிவங்களிலும் தவளிப்பாடுகளிலும் 
கடுதமயாக கண்டனம் தெய்தன, மமலும் பயங்கரவாதத்தத ஒரு 
விரிவான மற்றும் நீடித்த முதையில் எதிர்த்து மபாராடுவதற்கு ெர்வமதெ 
ஒத்துதைப்தப வலுப்படுத்த மவண்டியதன் அவெியத்தத வலியுறுத்தின. 



ஐ.நா தபாருளாதார ததடகளின் கீழ் உள்ள பயங்கரவாத நிறுவனங்கள் 
முன் தவக்கும் அச்சுறுத்தல்கதள இருதரப்பினரும் மறுபரிெீலதன 
தெய்தமதாடு, அதனத்து பயங்கரவாத வதலப்பின்னல்களுக்கும் எதிராக 
ஒருங்கிதைந்த நடவடிக்தகயின் அவெியத்தத வலியுறுத்தினர். 
மற்ைவர்கள் மீதான பயங்கரவாதத் தாக்குதல்களுக்கு தங்கள் 
கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள எந்ததவாரு பிரமதெமும் 
பயன்படுத்தப்படவில்தல எனபததயும், அத்ததகய தாக்குதலில் 
ஈடுபடுமவாருக்கு விதரவாக நீதி வைங்குவதற்கும் அதனத்து நாடுகளும் 
உடனடி , நீடித்த, ெரிபார்க்கக்கூடிய மற்றும் மாற்ைமுடியாத நடவடிக்தக 
எடுக்க மவண்டிய அவெரத் மததவதய அவர்கள் மகாடிட்டு காட்டினர்.       

 

2019 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் பிரதமர் மமாடி மாலத்தீவுக்கு விஜயம் 
தெய்த மபாது தவளியிடப்பட்ட கூட்டு அைிக்தகதயப் பற்ைி 
இருதரப்பினரும் பயங்கரவாதம், வன்முதை தீவிரவாதம் மற்றும் 
தீவிரமயமாக்கல் ஆகியதவ பிராந்தியத்தில் அதமதி மற்றும் 
பாதுகாப்பிற்கு ஏற்படுத்தும் முக்கியமான அச்சுறுத்தல்கதள 
அங்கீகரித்தன. இது மபான்ை அச்சுறுத்தல்கதள எதிர்தகாள்ள ஜனாதிபதி 
மொலிஹ் அரசு எடுத்துள்ள ததளிவான நிதலப்பாட்தடயும், இது 
ததாடர்பாக மாலத்தீவு எடுத்த உறுதியான நடவடிக்தககதளயும் இந்தியா 
பாராட்டியது. 
      

தீவிரமயமாக்கல் மற்றும் வன்முதை தீவிரவாதத்தத எதிர்தகாள்வது, 
பயங்கரவாதத்திற்கு நிதி அளிப்பதத எதிர்த்து மபாராடுவது, பயங்கரவாதம்  
மற்றும் வன்முதை தீவிரவாதத்திற்கான இதையத்தத சுரண்டுவதத 
தடுப்பது, தகவல் பகிர்வு, திைன் மமம்பாடு மற்றும் நிறுவன 
இதைப்புகதள நிறுவுதல் உள்ளிட்ட பயங்கரவாத எதிர்ப்புத் துதையில் 
ஒத்துதைப்பு ததாடர்பான பல்மவறு துதைகள் குைித்தும் கருத்துக்கதளப்  
பரிமாைிக் தகாண்டனர். மபாலீஸ், பாதுகாப்பு பதடகள், சுங்க, குடிவரவு 
மற்றும் பிை ததாடர்புதடய முகவர் நிறுவனங்களுக்கு இதடயில். 
மமலும், மபாததப்தபாருள் மற்றும் மபாததப்தபாருள் கடத்தலுக்கு எதிரான 
இருதரப்பு ஒத்துதைப்தப மமம்படுத்துவது குைித்து இரு தரப்பினரும் 
கருத்துக்கதளப் பரிமாைிக் தகாண்டனர். பயங்கரவாதம், தீவிரமயமாக்கல் 
மற்றும் வன்முதை தீவிரவாதத்தத எதிர்ப்பதற்கு covid -19 ததாற்றுமநாய் 
முன்தவத்துள்ள ெவால்களாலும் இந்த விவாதங்கள் ததரிவிக்கப்பட்டன.      



 

பாதுகாப்பு மற்றும் ெட்ட அமலாக்க முகவர் மற்றும் மாலத்தீவின் பிை 
ததாடர்புதடய எஜன்ெிகளுக்கான உதவி மற்றும் திைன் மமம்பாடு மற்றும் 
ஒத்துதைப்பு மற்றும் பயங்கரவாத எதிர்ப்புப் பகுதிகளில் ெிைந்த 
நதடமுதைகதளப் பரிமாைிக்தகாள்வது, வன்முதைதய தடுப்பது மற்றும் 
எதிர்ப்பது ஆகியதவ அடங்கிய ஒத்துதைப்தப வலுப்படுத்த இரு 
தரப்பினரும் ஒப்புக்தகாண்டனர். தீவிரவாதம் மற்றும் தீவிரமயமாக்கல். 
இரு தரப்பினரும் பலதரப்பு அரங்குகளில் ஒத்துதைப்பு குைித்து 
விவாதித்தனர்.  

    

புதுடில்லியில் தங்கியிருக்கும் மபாது மதெிய பாதுகாப்பு காவலர் மற்றும் 
தபாலிஸ் ஆராய்ச்ெி மற்றும் மமம்பாட்டு பைியகத்தின் பயிற்ெி 
வெதிகதளயும் மாலத்தீவு தூதுக்குழு பார்தவயிடும்.  

 

நியூ டெல்லி 
ஏப்ரல்  08, 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. 


