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பயங்கரவாத எதிர்ப்பு ததாடர்பான இந்தியா- ஆஸ்திரரலியா கூட்டு 

தெயற்குழுவின் 12 வது கூட்டத்தின் கூட்டு தெய்தி தவளியீடு. 

டிெம்பர் 17, 2020 

 

பயங்கரவாத எதிர்ப்பு ததாடர்பான இந்தியா- ஆஸ்திரரலியா கூட்டு தெயற்குழுவின் 12 வது 

கூட்டம் கிட்டத்தட்ட டிெம்பர் 17, 2020 அன்று நடடதபற்றது. இந்திய தவளிவிகார அடைச்ெின் 

பயங்கரவாத தடுப்புச் தெயலாளர் திரு. ெிங்வி ைற்றும் ெர்வரதெ துடைச் தெயலாளர் திரு. ரடானி 

ஷீஹான் ஆஸ்திரரலியாவின் தவளியுறவு ைற்றும் வர்த்தகத் துடறயில் பாதுகாப்பு, ைனிதாபிைான 

ைற்றும் தூதரகக் குழு இரு நாடுகளுக்கிடடயில் நடந்து வரும் பயங்கரவாத ஒத்துடைப்பு குறித்து 

விவாதிக்க அந்தந்த நிபுைர்களின் தூதுக் குழுக்கடள வைிநடத்தியது.     

 

2020 ஜூன் 4 அன்று நடடதபற்ற தடலவர்கள் தைய்நிகர் உச்ெிைாநாட்டில் பிரதை ைந்திாிகள் 

ரைாடி ைற்றும் ரைாாிென் ஆகிரயாரால் தெய்யப்பட்ட இந்தியக் குடியரசு ைற்றும் ஆஸ்திரரலியா 

இடடரயயான ஒரு விாிவான மூரலாபாய கூட்டாண்டை குறித்த கூட்டு அறிக்டகயில் 

குறிப்பிட்டுள்ளதுபடி, பயங்கரவாதத்டத எதிர்ப்பதற்கும் ஒருங்கிடைப்பதற்கும் இரு தரப்பினரும் 

தங்கள் உறுதிப்பாட்டட அடிரகாடிட்டு காட்டினர்.    

 

இந்தியாவும் ஆஸ்திரரலியாவும் பயங்கரவாதத்டத அதன் அடனத்து வடிவங்களிலும் 

தவளிப்பாடுகளிலும் கடுடையாக கண்டனம் தெய்தன, ரைலும் பயங்கரவாதத்டத ஒரு விாிவான 

ைற்றும் நீடித்த முடறயில் எதிர்த்துப் ரபாராடுவதற்கு ெர்வரதெ ஒத்துடைப்டப வலுப்படுத்த 

ரவண்டியதன் அவெியத்டத வலியுறுத்தின. எல்டலத் தாண்டிய பயங்கரவாதத்திற்கு பயங்கரவாத 

பிரதிநிதிகள் பயன்படுத்தப்படுவடத இரு தரப்பினரும் கண்டனம் தெய்தனர். 

 

இரு தரப்பினரும் ஐ.நா அனுைதித்த பயங்கரவாத அடைப்புகளால் முன்டவக்கப்பட்ட 

அச்சுறுத்தல்கடள ைறு ஆய்வு தெய்வரதாடு, அடனத்து பயங்கரவாத வடலப்பின்னல்களுக்கும் 

எதிராக ஒருங்கிடைந்த நடவடிக்டகயின் அவெியத்டத வலியுறுத்தினர். பயங்கரவாதத்டத 

எதிர்த்து ரபாராடுவதற்கான ஒரு கருவியாக பயங்கரவாத நபர்கள் ைாறும் நிறுவனங்கடள தடட 

தெய்வது குறித்தும் இரு தரப்பினரும் கருத்துக்கடளப் பாிைாறிக்தகாண்டனர்.   

. 

இந்தியாவும் ஆஸ்திரரலியாவும் அடனத்து நாடுகளும் உடனடி, நீடித்த, ொிபார்க்கக்கூடிய ைற்றும் 

ைீளமுடியாத நடவடிக்டக எடுக்க ரவண்டியதன் அவெியத்டத அடிரகாடிட்டு காட்டியுள்ளன, 

அவற்றின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள எந்ததவாரு பிரரதெமும் பயங்கரவாதத் தாக்குதல்களுக்கு 

பயன்படுத்தப்படுவதில்டல என்படதயும், அத்தடகய தாக்குதல்களில் ஈடுபடுரவாருக்கு 



விடரவாக நீதி வைங்குவடதயும் உறுதி தெய்கிறது. 26/11 மும்டப, பதான்ரகாட் ைற்றும் புல்வாைா 

உள்ளிட்ட இந்தியாவில்  நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதல்கடள ஆஸ்திரரலியா தனது 

கண்டனத்டத ைீண்டும் வலியுறுத்தியதுடன், பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான ரபாராட்டத்தில் 

ைக்களுக்கும் இந்திய அரொங்கத்திற்கும் தனது ஆதரடவ ைீண்டும் வலியுறுத்தியது.      

 

தீவிரையைாக்கல் ைற்றும் வன்முடற தீவிரவாதத்டத எதிர்தகாள்வது, பயங்கரவாதத்திற்கு 

நிதியளிப்படத எதிர்த்து ரபாராடுவது, பயங்கரவாதம் ைற்றும் வன்முடற தீவிரவாதத்திற்கான 

இடைய சுரண்டடலத் தடுப்பது, ெட்ட அைலாக்க ஒத்துடைப்பு, தகவல் பகிர்வு ைற்றும் திறன் 

ரைம்பாடு உள்ளிட்ட பயங்கரவாத எதிர்ப்புத் துடறயில் ஒத்துடைப்பின் பல்ரவறு துடறகள் 

குறித்து இந்தியாவும் ஆஸ்திரரலியாவும் கருத்துக்கடளப் பாிைாறிக்தகாண்டன.பயங்கரவாதத்டத 

எதிர்பதற்கு ரகாவிட் 19 ததாற்றுரநாய் முன்டவத்த ெவால்களாலும் இந்த விவாதங்கள் 

ததாிவிக்கப்பட்டன. 

     

இந்த ெவால்களுக்கு பதிலளிப்பதற்கு இரு தரப்பினரும் ஒன்றிடைந்து தெயல்படுவதற்கு 

உறுதியளித்தரதாடு, பயங்கரவாத எதிர்ப்புத் துடறயில் ததாடர்பு, ஒத்துடைப்பு ைற்றும் தகவல் 

பகிர்வு ஆகியவற்டற ரைலும் முன்ரனற்றுவதற்காக அந்தந்த எதிர் நிறுவனங்களுக்கிடடயில் 

ஈடுபாட்டட ஆைைாக்குவதற்கான வைிகடளப் பற்றி விவாதித்தனர்.   

 

ஐ.நா. ஜி-20, ஜி.ெி.டி.எப், ஏ.ஆர்.எப்., ஐ.ஓ.ஆர்.ஏ, ைற்றும் எப்.ஏ.டி.எப். ரபான்ற பலதரப்பு 

அரங்குகளில் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு ஒத்துடைப்பு ைற்றும் ஆஸ்திரரலியா-இந்தியா-ஜப்பான்- 

அதைாிக்க ஆரலாெடனகள் ைற்றும் இந்த ஒத்துடைப்டப ரைலும் ரைம்படுத்துவதற்கான வைிகள் 

குறித்து  இரு தரப்பினரும் விவாதித்தனர்.   

 

நியூ தடல்லி  

டிெம்பர்  17, 2020 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on  
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