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ഷാങ്ഹായ ്സഹകരണ സംഘടനയിലെ (എസ്്സ  സി  ഒ  ) രാഷ്്ടത്തെവന്മാരുലട 21 -

ാാമത ് യയാഗത്തിെും, അഫ്ഗാനിസ്ഥാലന കുറിച്ചുള്ള എസ്്സ  സി  ഒ - സി എസ് ടി 

ഒ  യയാഗത്തിെും വീഡിയയാ സയേശത്തിെൂലട ്രധാനമ്രി ്ശീ. നയര്േ 

യമാദി   രലെടുത്തു.  

ഇന്ന ് (2021 ലസര്റംബർ 17 )  ഷാങ്ഹായ ് സഹകരണ 

സംഘടനയിലെ  രാഷ്്ടത്തെവന്മാരുലട 21 -ാാമത ്യയാഗം  ദുഷാൻലബയിൊയാണ ്

ഹഹ്ബിഡ ് രൂരത്തിൽ യച്ർന്നത ് 

തജികിസ്ഥാൻ  ്രസിഡന്റ ്്ശീ. ഇയമാമാെി റയമാൻ അധയക്ഷത വഹിച്ചു.  

്രധാനമ്രി ്ശീ നയര്േ യമാദി വീഡിയയാ-െിെ് വഴി ഉച്ചയകാടിലയ 

അഭിസംയബാധന ലച്യ്തു. ദുഷാൻലബയിൽ ഇരയലയ ്രതിനിധാനം ലച്യ്തത ്

വിയദശകാരയ മ്രി യഡാ. എസ്. ജയശെർ ആയിരുന്നു. 

വിശാെമായ എസ്സിഒ യമഖെയിൽ , മിതമായതും രുയരാഗമനരരവുമായ 

സംസ്കാരങ്ങളുലടയും മൂെയങ്ങളുലടയും ഒരു യകാട്ട യായ ്രയദശത്തിന്ലറ 

ച്രി്തത്തിന് എതിരായി ്രവർത്തിക്കുന്ന മൗെികവാദവും  തീ്വവാദവും 

വളരുന്നതിെൂലട ഉണ്ടാകുന്ന ്രശ്നങ്ങൾ ്രധാനമ്രി തന്ലറ ്രസംഗത്തിൽ 

എടുത്തുകാണിച്ചു. 

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സമീരകാെ സംഭവവികാസങ്ങൾ തീ്വവാദയത്താടുള്ള ഈ 

്രവണത കൂടുതൽ വഷളാക്കുലമന്ന ്അയേഹം ച്ൂണ്ടിക്കാട്ടി. 

രരിരാകതയുള്ള, ശാസ്്തീയവും യുക്തിരരവുമായ ച്ിരകൾ 

യ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അജണ്ടയിൽ ്രവർത്തിക്കാൻ എസ്സിഒയ്ക്ക ്

കഴിയുലമന്ന ് അയേഹം നിർയേശിച്ചു, ഇത ് ഈ യമഖെയിലെ യുവാക്കൾക്്ക 

്രയതയകിച്ചും ്രസക്തമാകും. 

ഇരയയുലട വികസന രരിരാടികളിൽ ഡിജിറൽ സായെതികവിദയകൾ 

ഉരയയാഗിച്ചുള്ള ഇരയയുലട അനുഭവലത്തക്കുറിച്ചും അയേഹം സംസാരിച്ചു, 

കൂടാലത ഈ ഓപ്പൺ യസാഴസ്് രരിഹാരങ്ങൾ മറ് എസ്സിഒ അംഗങ്ങളുമായി 

രെിടാൻ വാഗ്ദാനം ലച്യ്തു. 

യമഖെയിൽ കണക്റിവിറി ലകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന്ലറ ്രാധാനയലത്തക്കുറിച്ച ്

സംസാരിക്കലവ , രരസ്പര വിശവാസം യ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് കണക്റിവിറി 



രദ്ധതികൾ സുതാരയവും രൊളിത്തരരവും,  കൂടിയായൊച്നയിെധിഷ്ഠ ിത 

വുമായിരിക്കണലമന്ന ്   ്രധാനമ്രി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.  

എസ്സിഒ ഉച്ചയകാടിക്ക ് യശഷം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ എസ്സിഒയും കളക്ടീവ ്

ലസകയൂരിറി ്ടീറി ഓർഗഹനയസഷനും (സിഎസ്ടിഒ) തമ്മിെുള്ള ഒരു ഔട്ടറ്ീച്ച ്

ലസഷൻ നടന്നു. വീഡിയയാ സയേശത്തിെൂലട ്രധാനമ്രി  ലസഷനിൽ 

രലെടുത്തു. 

വീഡിയയാ സയേശത്തിൽ, എസ്സിഒക്ക ് ഈ യമഖെയിലെ ഭീകരതയയാട ് 'രൂജയം 

സഹിഷ്ണു ത' എന്ന ലരരുമാറച്ചട്ടം വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുലമന്ന ് ്രധാനമ്രി 

നിർയേശിക്കുകയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള മയക്കുമരുന്ന,് ആയുധങ്ങൾ, 

മനുഷയക്കടത്ത ് എന്നിവയുലട അരകടസാധയതകൾ എടുത്തുകാണിക്കുകയും 

ലച്യ്തു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മാനുഷിക ്രതിസന്ധി ച്ൂണ്ടിക്കാട്ടിലക്കാണ്ട ്, അഫ്ഗാൻ 

ജനതയയാടുള്ള ഇരയയുലട ഐകയദാർഢ്യം അയേഹം ആവർത്തിച്ചു. 

നയൂ ഡൽഹി  

ലസര്റംബർ 17, 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. 


