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തീവ്രരാദവ്രതിര ാധം, ആവ്രമണാത്മരമായ 

ഭീര രാദത്തിനെതി ായ വ്രരർത്തെം, 

രുര ാഗെമതീവ്രരാദ രി ുദ്ധത എന്നിരയിൽ 

ഇന്ത്യ മാലിദവീപ് ര ായിന്റ് രർക്കിങ് 

വ്ഗൂപ്പിന്റനെ ആദയ സരേളെനത്തത്തുടർന്നുള്ള 

സംയുക്ത രവ്ത വ്രസ്താരെ 
ഏപ്രിൽ 08, 2021 

 
തീപ്രരാദപ്രതിര ാധം, ആപ്രമണാത്മരമായ ഭീര രാദത്തിനെതി ായ 

പ്രരർത്തെം, രുര ാഗെമതീപ്രരാദ രി ുദ്ധത എന്നിരയിൽ ഇന്ത്യ മാലിദവീപ് 

ര ായിന്റ് രർക്കിങ് പ്ഗൂപ്പിന്റനെ ആദയസരേളെം 2021 ഏപ്രിൽ 8 െു െയൂ 

ഡൽഹിയിൽ രച്ച് െടന്നു.രിരദശരാ യ മപ്ന്ത്ാലയത്തിനല നസപ്രട്ടെി 
(നരസ്റ്റ്)രിരാസ് സവ ൂപ് ഇന്ത്യൻ രിഭാഗനത്തയും  മാലിദവീപ് രിരദശരാ യ 

നസപ്രട്ടെി അബ്ദുൽ ഗഫൂർ മുഹേദ് മാലിദവീപ് രിഭാഗനത്തയും  െയിച്ചു. 
ഇന്ത്യയും മാലിദവീരും തേിലുള്ള സംയാതീതരും മിരച്ചതുമായ 

അയൽബന്ധത്തിന്റനെയും   പ്രധാെമപ്ന്ത്ി െര പ്രരമാദിയുനടയും പ്രസിഡന്റ് 

ഇപ്ബാഹിം മുഹേദ് രസാളിഹിന്റനെയും രെതൃതവത്തിൽ ഊർജ്ജരും, 

അഭിലാഷരും,രിരുലീര ണരും രെടിയ ഉഭയരക്ഷി ബന്ധത്തിന്റനെയും 

എന്നിരയുനട പ്രതീരമായ സൗഹാർദ്ദര രും പ്രിയാത്മരരുമായ 

അന്ത് ീക്ഷത്തിലാണ് രൂടിക്കാഴ്ച െടന്നത്. 

 

അതിർത്തി രടന്നുള്ള ഭീര തയുൾനപ്പനടയുള്ള എലലാ  ൂരങ്ങളിലും 

അതിർത്തി തീപ്രരാദമുൾപ്പനട തീപ്രരാദനത്ത അതിന്റനെ എലലാ  ൂരങ്ങളിലും 

പ്രരടെങ്ങളിലും ഭീര തനയ ഇന്ത്യയും മാലിദവീരും ശക്തമായി അരലരിച്ചു 
രൂടാനത   സമപ്ഗരും സുസ്ഥി രുമായ  ീതിയിൽ തീപ്രരാദനത്ത രെ ിടാൻ 

അന്ത്ാ ാപ്ര സഹര ണം ശക്തിനപ്പടുരത്തണ്ടതിന്റനെ ആരശയരതനയ 



ഊന്നിപ്പെയുരയും നചയ്തു. യുഎൻ ഉരര ാധത്തിന്റ രീഴിലുള്ള തീപ്രരാദ 

സ്ഥാരെങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണിരൾ ഇ ുരക്ഷരും അരരലാരെം 

നചയ്യുരയും എലലാ തീപ്രരാദ ശൃംഖലരൾനക്കതിന യും സമപ്ഗമായ 

െടരടിയുനട ആരശയരതനയ എടുത്തുരെയുരയും നചയ്തു.. തങ്ങളുനട 

െിയപ്ന്ത്ണത്തിലുള്ള ഒ ു പ്രരദശരും മറ്റുള്ളരർനക്കതി ായ 

ഭീര ാപ്രമണത്തിന്റ ഉരരയാഗിക്കുന്നിനലലന്ന് ഉെപ്പുര ുത്തുന്നതിെും അത്ത ം 

ആപ്രമണങ്ങളിൽ ഏർനപ്പടുന്നരന  രരഗത്തിൽ െിയമത്തിെു മുന്നിൽ 

എത്തിക്കുന്നതിെും എലലാ  ാ യങ്ങളും അടിയന്ത്ി രും സുസ്ഥി രും 

ഉെപ്പുര ുത്താരുന്നതും മാറ്റാൊരാത്തതുമായ െടരടിരൾ 

സവീര ിരക്കണ്ടതിന്റനെ അടിയന്ത്ി മായ ആരശയരതനയ അരർ 

അടിര യിട്ടു. 
 

2019  ൂണിൽ പ്രധാെമപ്ന്ത്ി രമാദിയുനട മാലദവീപ് സരർശെത്തിെിനട 

രുെത്തിെക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താരെനയ അടിസ്ഥാെമാക്കി തീപ്രരാദം, 

അപ്രമണാത്മരമായ ഭീര രാദം, രുര ാഗമെതീപ്രരാദം എന്നിങ്ങനെ 

പ്രാരദശിരമായ സമാധാെത്തിെും സു ക്ഷയ്ക്കും എതിന യുള്ള ഗു ുത മായ 

ഭീഷണിരനള ഇ ുരക്ഷരും തി ിച്ചെിഞ്ഞു. ഇത്ത ം ഭീഷണിരനള രെ ിടാൻ 

പ്രസിഡന്റ് രസാളിഹ് സർക്കാർ സവീര ിച്ച രയക്തമായ െിലരാടിനെയും 

ഇക്കാ യത്തിൽ മാലദവീപ് സവീര ിച്ച ശക്തമായ െടരടിരനളയും ഇന്ത്യ 

അഭിെരിക്കുരയും നചയ്തു. 
 
രുര ാഗെമെരാദത്തിെു ആപ്രമണാത്മരമായ തീപ്രരാദത്തിെും 

എതിന യുള്ള െടരടിരൾ, ഭീര തയ്ക്ക് ധെസഹായം െൽരുന്നത് 

പ്രതിര ാധിക്കാൻ, ഭീര തയ്ക്കും അപ്രമ തീപ്രരാദത്തിെുമായി ഇന്റെർനെറ്റ് 
ചൂഷണം നചയ്യുന്നത് തടയുര, രിര ങ്ങൾ രങ്കിടൽ, രിഭരരശഷി 
രർദ്ധിപ്പിക്കൽ, രരാലീസ്, സു ക്ഷാ രസെ, രസ്റ്റംസ്, ഇമിരപ്ഗഷൻ, മറ്റ് 
പ്രസക്തമായ ഏ ൻസിരൾ എന്നിരയ്ക്കിടയിൽ. െിയമരിരധയമായ 

ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാരിക്കൽ എന്നിരയുൾനപ്പനട. തീപ്രരാദത്തിനെതി ായ 

രമഖലയിനല സഹര ണത്തിന്റനെ രിരിധ രമഖലരനളക്കുെിച്ചും 

ഇ ുരക്ഷരും അഭിപ്രായങ്ങൾ കരമാെി. മയക്കുമ ുന്നുരൾ, മയക്കുമ ുന്ന് 
രടത്ത് എന്നിരയ്നക്കതി ായ ഉഭയരക്ഷി സഹര ണം 

രർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുെിച്ച് ഇ ുരക്ഷരും അഭിപ്രായങ്ങൾ കരമാെി. 
ഭീര ത, രുര ാഗമെതീപ്രരാദം, ആപ്രമണാത്മര തീപ്രരാദം എന്നിരയുനട 

പ്രതിര ാധത്തിൽ രരാരിഡ് -19 രരർച്ചരയാധിമൂലമുണ്ടായ 

നരലലുരിളിരളും ചർച്ചയിൽ ഉൾനപ്പട്ടി ുന്നു. 



 

മാലിദവീരിനല സു ക്ഷ, െിയമ െിർവ്വഹണ ഏ ൻസിരൾക്കും മറ്റ് 
പ്രസക്തമായ ഏ ൻസിരൾക്കുമുള്ള സഹായങ്ങളും രിഭരരശഷി 
രിരസെരും തീപ്രരാദത്തിനെതി ായ രമഖലരളിനല സഹര ണരും മിരച്ച 

പ്രരർത്തെങ്ങളുനട കരമാറ്റം,രൂടാനത അപ്രമണാത്മര തീപ്രരാദം 

രുര ാഗെമതീപ്രരാദം എന്നിരയുനട പ്രതിര ാധം എന്നി രമഖലരളിൽ 

സഹര ണം ശക്തിനപ്പടുത്തുന്നതിെും ഇ ുരക്ഷരും അെുരൂലിച്ചു. 
ബഹു ാപ്ര രരദിരളിനല സഹര ണനത്തക്കുെിച്ചും ഇ ുരക്ഷരും ചർച്ച 

നചയ്തു. 
 

െയൂഡൽഹിയിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ൊഷണൽ നസരയൂ ിറ്റി 
ഗാർഡിന്റനെയും ബയൂരൊ ഓഫ് രരാലീസ് െിസർച്ച് ആന്റ് 

ഡരലപ്നമന്റെിന്റനെയും ര ിശീലെ രരപ്രങ്ങൾ മാലദവീപ് പ്രതിെിധി സംഘം 

സരർശിക്കും. 

 

െയൂ ഡൽഹി  
08 ഏവ്രിൽ, 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. 


