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വിദേശകാര്യ സാാംസ്കാര്ിക സഹമന്ത്രിയായ ന്ത്ശീമതി മീനകാശി 
ദേഖിയുടെ ഉസ്ടെക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശനാം (ടസപ്റ്റാംെർ 23-26, 2021) 

ടസപ്റ്റാംെർ 26, 2021 

 

2021 ടസപ്റ്റാംെർ 23 മുതൽ 26 വടര്യുള്ള തിയ്യതികളിൽ വിദേശകാര്യ 
സാാംസ്കാര്ിക സഹമന്ത്രിയായ ന്ത്ശീമതി മീനകാശി ദേഖി ഉസ്ടെക്കിസ്ഥാൻ 
സന്ദർശിക്കുാം. ന്ത്രസ്തുത നിയമനത്തിന് ദശഷാം ഒര്ു മധ്യ ഏഷയൻ 
ര്ാജ്യദത്തയ്ക്ക്കുള്ള ഇവര്ുടെ ആേയ സന്ദർശനമാണിത്. 

 

2. എാം ഓ എസ്, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ുൾ അസീ ുസീസ് കാമിദോവുമായി  
കൂെിക്കാഴ്ച നെത്തുകയുാം  ഉഭയകക്ഷി, ന്ത്രാദേശിക, െഹുര്ാന്ത്ര സഹകര്ണത്തിന്ടെ 
സുന്ത്രധ്ാന ദമഖേകളടളക്കുെിച്ച് ചർച്ച നെത്തുകയുാം ടചയ്ക്തു. ഉസ്ടെക്കിസ്ഥാന്ടെ  
1 െിേയൺ ദഡാളർ ലേൻ ഓഫ് ടന്ത്കഡിറിന് കീഴിേുള്ള  വികസന രദ്ധതികീ 
ദവഗത്തിൽ നെപ്പിോക്കുന്നതിന് എാം ഓ എസ് ഊന്നൽ നൽകി. നിർദ്ദിര ഉഭയകക്ഷി 
നിദക്ഷര ഉെമ്പെി സാംെന്ധിച്ചസ നെന്നുടകാണ്ടിര്ിക്കുന്ന ചർച്ചകീ എന്ത്തയുാം ദവഗാം 
ുരിമ തീര്ുമാനത്തിടേത്തിക്കുന്നതിനു  ഇര്ുരക്ഷവുാം 
സമ്മതിച്ചസ.ുഫ്ഗാനിസ്ഥാനിടേ വികസിച്ചസടകാണ്ടിര്ിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങടളക്കുെിച്ച് 
ുന്ത്കമാനുെന്ധമായ  കൂെിയാദോചനകീ നെദത്തണ്ടതിന്ടെ ന്ത്രാധ്ാനയടത്തക്കുെിച്ചസാം 
ുഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ന്ത്രദേശാം ഒര്ു ഭീകര്ന്ത്രവർത്തനത്തിനുാം ഉരദയാഗിക്കാൻ 
ുനുവേിക്കുകയിേല എന്ന്  ഉെപ്പസവര്ുദത്തണ്ടതിന്ടെ ആവശയകതടയക്കുെിച്ചസാം 
ചർച്ചകീ നെന്നു. എസ്സി ഒയുടെ നിേവിടേ ഉസ്ടെക്ക് ുധ്യക്ഷത സ്ഥാനത്തിന് 
ഇരയയുടെ രൂർ്ണ  രിരുണ വിദേശകാര്യ സാാംസ്കാര്ിക സഹമന്ത്രി ുെിയിച്ചസ. 

 

3. സന്ദർശന ദവളയിൽ, ഉസ്ടെക്കിസ്ഥാൻ സാാംസ്കാര്ിക മന്ത്രി ഓദസാഡ്ടെക്ക് 
നാസർടെദക്കാവുമായുാം എാം ഓ എസ് കൂെിക്കാഴ്ച നെത്തി.. ഇരയയുാം 
ഉസ്ടെക്കിസ്ഥാനുാം തമ്മിേുള്ള ആഴത്തിേുള്ള സാാംസ്കാര്ിക നാഗര്ികവുമായ 
െന്ധാം കണക്കിടേെുത്ത് വിവിധ് സാാംസ്കാര്ിക ദമഖേകളിടേ  സഹകര്ണാം 
കൂെുതൽ ഊർജ്ജിതമാക്കുന്നതിടനക്കുെിച്ച് ുവർ ഫേന്ത്രേമായ ചർച്ച നെത്തി. 
ആർലക്കവുകീ, സിനിമകീ, െുദ്ധസ്ഥേങ്ങളസടെ സാംര്ക്ഷണാം, ഉസ്ടെക്കിസ്ഥാനിടേ 



വിവിധ് സർവകോശാേകളിൽ 'ഇരയ സ്റ്റഡി െൂമുകീ' സൃരിക്കൽ, സാഹിതയ 
കൃതികളസടെ വിവർത്തനാം മുതോയവയവ ഇത്തര്ാം സഹകര്ണന്ത്രവർത്തനങ്ങളിൽ 
ഉീടപ്പെുന്നു.സന്ദർശന ദവളയിൽ , 2021-25 കാേയളവിടേ സാാംസ്കാര്ിക വിനിമയ 
രര്ിരാെികളിൽ ഒപ്പസവച്ചസ. ുെുത്തയാഴ്ച നെക്കുന്ന താഷ്കന്് ചേച്ചിന്ത്തദമളയിൽ 
ഇരയയിടേ ചേച്ചിന്ത്ത വയക്തിതവങ്ങീ ഉീടപ്പെുന്ന 50 ുാംഗ ശക്തമായ ഇരയൻ 
ന്ത്രതിനിധ്ി സാംഘാം രടെെുക്കുാം. 

 

4. എാം ഓ എസ് ുവര്ുടെ സന്ദർശന ദവളയിൽ നിര്വധ്ി ന്ത്രഭാഷങ്ങളസാം നെത്തി. 
ഇതിൽ താഷ്കന്് ദസ്റ്ററ് യൂണിദവഴ്സിറി ഓഫ് ദോയിടേ 'ഇരയയുടെ 
ജ്നാധ്ിരതയ രാര്മ്പര്യങ്ങീ' എന്ന വിഷയടത്ത കുെിച്ചസള്ള ന്ത്രഭാഷണവുാം 'ആസാേിക 
ുമൃത മദഹാത്സവത്തിന്ടെ ഭാഗമായി   െുഖാെ ദസ്റ്ററ് യൂണിദവഴ്സിറിയിൽ 
'ഇരയ-ഉസ്ടെക്കിസ്ഥാൻ െന്ധാം-  തന്ത്രരര്മായ രൊളിത്താം ശക്തിടപ്പെുത്തുക' എന്ന 
വിഷയത്തിേുള്ള ന്ത്രഭാഷണവുാം ഇതിൽ ഉീടപ്പെുന്നു.താഷ്കന്് ദസ്റ്ററ് ഇൻസ്റ്റിറയൂട്ട് 
ഓഫ് ഓെിയന്െൽ സ്റ്റഡീസിൽ നിന്നുാം മറ് സ്ഥാരനങ്ങളിൽ നിന്നുാം വിശിര 
ഇൻദഡാളജ്ിസ്റ്റസകടള ുവർ സന്ദർശിച്ചസ, ഉസ്ടെക്കിസ്ഥാനിടേ ഇരയരഠനങ്ങളസാം 
തത്തവചിരയുാം കൂെുതൽ ദന്ത്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികീ ചർച്ച ടചയ്ക്തു. 

 

5. താഷ്ടകന്െിടേ ഇരയൻ കമ്മയൂണിറി ുാംഗങ്ങളസമായുാം സമർകണ്ഡ് ദസ്റ്ററ് 
ടമഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറയൂട്ടിടേ ഇരയൻ വിേയാർിികളസമായുാം വിദേശകാര്യ 
സാാംസ്കാര്ിക സഹമന്ത്രി ആശയവിനിമയാം നെത്തി. ഉസ്െക്കിസ്ഥാൻ 
ഉീടപ്പടെയുള്ള മറ് ര്ാജ്യങ്ങളസമായുള്ള ഇരയയുടെ െന്ധാം ശക്തിടപ്പെുത്തുന്നതിൽ 
വിദേശത്തുള്ള ഇരയൻ ന്ത്രവാസികളസടെ മഹത്തായ  സാംഭാവന ുവർ 
എെുത്തുരെഞ്ഞു.കൂൊടത ആസാേിക ുമൃത് മദഹാത്സവത്തിന്ടെ ആദഘാഷങ്ങളിൽ 
സജ്ീവമായി രടെെുക്കാൻ ഇരയൻ സമൂഹടത്ത ദന്ത്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയുാം ടചയ്ക്തു. 

 

6. രതിവ് ര്ാന്ത്രീയ വിനിമയങ്ങീ നിേനിർത്തുകയുാം സാാംസ്കാര്ിക െന്ധാം കൂെുതൽ 
േൃഢമാക്കുകയുാം ടചയ്ക്തു ടകാണ്ട്,  ഈ സന്ദർശനാം ഉസ്ടെക്കിസ്ഥാനുമായുള്ള 
നമ്മുടെ  നയതന്ത്ര  രൊളിത്തത്തിന് കൂെുതൽ ഊർജ്ജാം രകര്ുന്നതായിര്ുന്നു,  

 

നയൂ ടഡൽഹി 
ടസപ്റ്റാംെർ 26, 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. 

 


