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ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அழைப்பின் தழைவரக்ள் 

குழுவின் 21-வது கூட்டத்திை் காண ாலி மூைை் 

பிரதைர் பங்ககற்றார் 
செப்டம்பர்  17, 2021 

 

ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அழைப்பின் தழைவரக்ள் குழுவின் 21-வது 

கூட்டத்திை் காண ாலி மூைமுை், ஆப்கானிஸ்தான் குறித்த ஷாங்காய் 

ஒதத்ுழைப்பு அழைப்பு-சிஎஸ்டிஓ கூடட்ு அைரவ்ிை் காண ாலி ணெய்தி 

மூைமுை் பிரதைர ்பங்ககற்றார.் 

ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அழைப்பின் தழைவரக்ள் குழுவின் 21-வது 

கூட்டை் 2021 ணெப்டை்பர ்17 அன்று கைப்பு முழறயிை் துஷான்கபவிை் 

நழடணபற்றது. 

தஜிகிஸ்தான் அதிபர ்கைன்ழைமிகு எகைாைாலி ரஹ்கைான் கூட்டத்திற்கு 

தழைழை வகித்தார.் 

காண ாலி இழ ப்பின் மூைை் பிரதைர ் திரு நகரந்திர கைாடி உெச்ி 

ைாநாட்டிை் உழரயாற்றினார.் துஷான்கபவிை் இந்தியாவின் ொரப்ாக 

ணவளியுறவு அழைெெ்ர ்டாக்டர ்எஸ் ணெய்ஷங்கர ்பங்ககற்றார.்  

ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அழைப்பு பிராந்தியத்திை் வளரந்்து வருை் 

அடிப்பழடவாதை் ைற்றுை் பயங்கரவாதத்தாை் ஏற்படுை் சிக்கை்கள் 

குறித்து தைது உழரயிை் எடுதத்ுழரத்த பிரதைர,்  மிதவாத ைற்றுை் 

முன்கனற்றை் ொரந்்த கைாெெ்ாரை் ைற்றுை் விழுமியங்களின் 

ககாடழ்டயாக திகழுை் இந்த பிராந்தியத்தின் வரைாற்றுக்கு எதிராக இது 

இருப்பதாக அவர ்கூறினார.் 

பயங்கரவாதை் ணதாடரப்ான இந்த கபாக்ழக ஆப்கானிஸ்தானிை் 

ஏற்படட்ுள்ள ெமீபத்திய நிகை்வுகள் கைலுை் தீவிரப்படுத்தக் கூடுை் என்று 

அவர ்குறிப்பிட்டார.் 

குறிப்பாக இந்த பிராந்தியத்திை் உள்ள இழளஞரக்ளுக்கு 

ணபாருந்தக்கூடிய மிதவாத, அறிவியை் ொரந்்த ைற்றுை் பகுத்தறிவு 



சிந்தழனகழள ஊக்குவிப்பதற்கான திட்டத்திை் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு 

அழைப்பு ப ியாற்றைாை் என்று அவர ்ஆகைாெழன கூறினார.் 

அதன் வளரெ்ச்ி திட்டங்களிை் டிஜிட்டை் ணதாழிை்நுட்பங்கழள 

பயன்படுத்தி வருை் இந்தியாவின் அனுபவை் குறித்து கபசிய 

பிரதைர,் இந்த திறந்தணவளி தீரவ்ுகழள ஷாங்காய் ஒதத்ுழைப்பு 

அழைப்பின் இதர உறுப்பினரக்ளுடன் பகிர தயாராக இருப்பதாக 

கூறினார.் 

பிராந்தியத்திை் ணதாடரப்ுகழள கட்டழைப்பதன் முக்கியத்துவை் குறித்து 

கபசிய அவர,் ணதாடரப்ுக்கான திட்டங்கள் 

ணவளிப்பழடயாகவுை், அழனவருை் பங்கு ணகாள்ளக் 

கூடியதாகவுை், ஆகைாெழன வைங்கக் கூடியதாகவுை் பரஸ்பர 

நை்பிக்ழகழய ஏற்படுத்த கூடிய வழகயிை் இருக்க கவ ்டுை் என்றார.்  

ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அழைப்பின் உெச்ி ைாநாடழ்ட 

ணதாடரந்்து, ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அழைப்பு ைற்றுை் கூடட்ு பாதுகாப்பு 

ஒப்பந்த அழைப்பு (சிஎஸ்டிஓ) ஆகியவற்றுக்கு இழடகய 

ஆப்கானிஸ்தான் குறித்த கூட்டை் நழடணபற்றது. காண ாலி ணெய்தி 

மூைை் பிரதைர ்இதிை் பங்ககற்றார.் 

பிராந்தியத்திை் பயங்கரவாதை் மீதான 'பூெ்ய ணபாறுத்துக் 

ணகாள்ளுை்' ணகாள்ழகழய ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அழைப்பு உருவாக்க 

கவ ்டுை் என்று தனது காண ாலி ணெய்தியிை் ஆகைாெழன ணதரிவித்த 

பிரதைர,் ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து ஏற்படக்கூடிய 

கபாழதப்ணபாருட்கள், ஆயுதங்கள் ைற்றுை் ைனிதக் கடத்தை் ஆபத்துகள் 

குறித்து எடுதத்ுழரத்தார.் ஆப்கானிஸ்தானிை் ஏற்படட்ுள்ள 

ைனிதாபிைான ணநருக்கடி குறித்து கபசிய அவர,் ஆப்கான் ைக்களுக்கு 

இந்தியாவின் ஆதரழவ ணதரிவித்தார.் 

 

நியூ ணடை்லி  

ணெப்டை்பர்  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. 


