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Abstract
This article seeks to examine concisely cultural relations
between Afghanistan and Uzbekistan at twentieth century in such
a way to discuss the key points and evants which had impressed
on the strengthening of ties and inform reader about the basic and
gradual stages of development this relationship during mentioned
period of time and be a guide for those who are interested to
conduct further investigation on this topic.

خالصه
در این نبشته کوشش شده است که روابط فرهنگی بین افغانستان و ازبکستان
 طوری بررسی شوند تا نکات برجسته، نهایت کوتاه و فرشده،در سدۀ بیستم میالدی
و رخدادهای اثرگذار بر رشد و نیرومندی این رابطه فرو گذاشت نگردند و خواننده از
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متام مراحل اساسی و فرعی انکشاف روابط بین این دو کشور در همین دوران،
آگاهی یابد و رهنمودی باشد برای آنانی که میخواهند در آینده بر این موضوع
تحقيقات گسرتده به فرجام برسانند.
مردم افغانستان با مردم ماوراءالنهر روابط دیرینه و گسرتدۀ فرهنگی و اجتامعی
دوامدار داشته و دارند .این رابطۀ مردم ما در سدۀ بیستم با ازبکستان ،یکی از
پاسداران فرهنگ کهنسال ماوراءالنهر ،وارد یک مرحلۀ نوین گردید.
در سدۀ بیستم روابط فرهنگی افغانستان و ازبکستان ،در دو مرحله مطالعه شده
میتوانند.

مرحلۀ نخست ،آغاز مطالعات اکادمیک در بارۀ افغانستان
تحقيقات و مطالعات اکادمیک پیرامون زبانها ،ادبیات ،تاریخ ،اتنوگرافی و
گوشههای از فرهنگ شفاهی مردم افغانستان ،در دهۀ نخستین سدۀ بیستم در
تاشکند آغاز گردیدند و با تأسیس و گسرتش مؤسسات تحقيقی و آموزشی اکادمیک
رشق شناسی ،در اکادمی علوم ازبکستان و پوهنتون دولتی تاشکند ،انکشاف یافتند.
نخستین کارهای اکادمیک ،پیرامون فرهنگ مردم افغانستان در ازبکستان ،از
ترتیب و نرش دو اثر زیرین آغاز مییابند :یکی ترجامن زبان افغانی ،تالیف ،ا .ایفیموف
و دیگری :رصف و نحو و قاموس زبان پښتو ،از تومانوویچ .محققین گفتهاند :ترجامن
زبان افغانی یک کتاب درسی میباشد که به خاطر آموزش زبان پښتو ترتیب شده
بود .در این اثر درسی در حدود ششصد لغت با معنی و تلفظ نیز گرد آمده ،در
سال 5۴87م در سلسلۀ آثار لهجههای آسیای مرکزی ،در تاشکند به چاپ رسیده
است .یک سال پس از نرش اثر اولی ،در سال  5۴80م اثر دومی نیز در همین
سلسله در تاشکند چاپ و نـرش شد .زبانشناسان ګفتهاند ،اثر دومی برخی از
عنارص رصف و نحو را بیان میدارد (.)5
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در سالهای5۴0۸–5۴01م .مقاالت سیمینوف در بارۀ جمشیدیان و معرفی
رساج التواریخ در تاشکند به چاپ رسیدند و در سال 5۴0۶م کتاب رهنامی قطغن
و بدخشان به زبان روسی ترجمه و در تاشکند چاپ و نرش شد ،حواشی و مقدمۀ
این ترجمه را هم سیمینوف نوشت.
تحقيقات ،م.س .اندرییف پیرامون طرز معارشت ،رسم و رواج ،لهجۀ پارسی-
دری مردم درۀ پنجشیر ،یک منبع مهم برای محققین بعدی گردید .تحقيقات
اندرییف زیر نام (در بارۀ اتنالوجی افغانستان  -درۀ پنجشیر) در سال 5۴07م در
تاشکند به نرش رس یدند و مواد آن را اندرییف ،در دوران اقامت چهار ماهۀ خود در
افغانستان تهیه کرده بود (.)0
در مرحلۀ نخست ،پیش از سال 5۴18م ،آثار و کارهای اکادمیک دو دانشمند
دیگر ،عزیز نیالو و کاشیواروف ،در معرفی ادبیات افغانستان ،قابل ذکراند .در
مقاالت این دو دانشمند جنبههای ترقی و بعد اجتامعی ادبیات افغانستان مورد
توجه قرار گرفته است .مقالۀ کاشیواروف (شعرای کابل) نام دارد .در این مقاله
اشعار چاپ کردۀ مجلۀ کابل در سال 5۴10م به زبان روسی برگردان شده ،اشعار
شاعران را در پرتو ویژهگیهای لسانی فارسی کابلی بررسی و به مطالعۀ خصوصیات
عروضی اشعار نیز پرداخته است .این نبشتۀ او در (ادبی ازبکستان ،ج،1–۸ ،
5۴۸1م ).در تاشکند چاپ و نرش شده است.
عزیز نیالو در نبشتۀ خود (چاپ ،ستارۀ رشق ،شامره5۴۸۶ ،1 ،م) مکثی بر
ابتکارات اشعار شعرای قرن  ،57خوشحال خان خټک و عبدالرحمن مومند کرده؛
نزدیکیهای بین داستانهای ملی منجانیان پامیر و پشتونها میبیند و از
مجموعههای فولکلور افغانی :ملی هینداره و ملی سندری به گرمی یاد میکند()1
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همچنان عزیز نیالو ،مقاله دیګری نیز در بارۀ افغانستان دارد ،که در سال 5۴۸۴م
در تاشکند در نرشات اکادمی علوم ازبکستان به چاپ رسیده است(.)۸
افزون بر مقالهها و نبشته های پیرامون شاخههای از فرهنگ ،در بارۀ تاریخ،
اتنالوجی جغرافیا ،زراعت و اقتصاد افغانستان نیز آثاری در همین مرحله تهیه و در
تاشکند چاپ و نرش شدهاند ،به گونۀ مثال:
آ.آ .گاریس کی اثری دارد پیرامون پرورش پخته در افغانستان .این اثر زیر نام (در
بارۀ زراعت افغانستان) در سال 5۴07م .در تاشکند چاپ و نـرش ګرديده است؛
همچنان ،ن.گ .ساپینکو رسالۀ کاندیدی خود را در تعریف و توصیف وضع
اقتصادی و جغرافیه افغانستان در سال 5۴18م .در تاشکند تکمیل کرد(.)۸

مرحلۀ دوم ،گسرتش مطالعات فرهنگی افغانستان
با نظر داشت به اسناد و مدارک دست داشته ،مطالعات و تحقيقات فرهنگ
افغانستان در ازبکستان در نیمۀ دوم قرن بیستم ،به یک مرحلۀ جدید انکشافی وارد
میشوند ،ولی زمینه برای آغاز این مرحلۀ پر بار ،در بازپسین سالهای مرحلۀ نخستین
مساعد گردید.
در سال 5۴۸۸م در بدنۀ پوهنتون دولتی تاشکند ،فاکولتۀ مستقل رشق
شناسی تأسیس شد ،در کنار بعضی زبانهای خاور زمین ،مقدماتی برای تدریس
افغان شناسی نیز در این نهاد عالی آموزشی ،آماده گردید.
بر عالوۀ زبان پارسی – دری ،در سال 5۴۸0م .تدریس زبان پښتو نیز در این
فاکولته آغاز گردید و به گونۀ مضمون مستقل تعلیمی شامل برنامه شد و پروفیسور
باقی خالدوف تدریس این مضمون را به عهده گرفت (.)1
چنانکه گفته آمد ،آموزش زبان و ادبیات پښتو در فاکولتۀ رشق شناسی برای
چند سال بخشی از برنامه های آموزشی شعبۀ پارسی – دری بود .در سال 5۴11م
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شبعۀ مستقل آموزشی و مطالعۀ زبان و ادبیات پښتو بر ساختار فاکولتۀ رشق
شناسی ،پوهنتون دولتی تاشکند ،افزوده شد (.)۶
آموزشها و مطالعات افغان شناسی در ازبکستان ،زمانی پیشـرفتهای
چشمگیری یافتند ،که عبدالحفیظ غنییف پس از ختم دورۀ آموزشی عالی در رشق
شناسی ،از مسکو به تاشکند برگشت و در سال 5۴11م .به حیث آموزگار در شعبۀ
پښتوی فاکولتۀ رشق شناسی آغاز به کار کرد .وی برنامههای درسی افغان شناسی
را مورد بازبینی قرار داد و با نیروی جدید و دلچسپی ویژه به تدریس پرداخت.
عارف عثامن ،که در آن زمان شاگرد شعبۀ پښتوی فاکولتۀ رشق شناسی بود ،در
باره چنین نوشته است" :سال 5۴11م برای ما شاگردان شعبۀ پښتو ،سال فراموش
ناشدنی محسوب شده میتواند ،زیرا در همین سال معلم جوان عبدالحفیظ
غنییف پس از ختم دورۀ تحصیلی اسپرانتوری در مسکو ،به تاشکند آمد و در
فاکولتۀ ما ،تدریس کورسهای ادبیات کهن و معارص افغانستان را رشوع کرد"(.)7
شعبۀ پښتوی فاکولتۀ رشق شناسی ،نخستین دورۀ فارغانش را در سال 5۴17م
تقدیم جامعه کرد ( .)0رشق شناس سختکوش ازبکستان دوکتور عارف عثامن نیز
شامل فارغان این دوره بود .تعداد فارغان دورۀ نخست به پنج تن میرسید و در دورۀ دوم
شامر شامالن شعبۀ پښتو به هشت نفر ارتقا یافت ( .)۴بعدها تدریس و آموزش زبانها،
ادبیات و فرهنګ افغانستان ،در شعبۀ دری – پښتو( )58و یا شعبۀ فاللوژی افغانی ()55
ادامه یافتند .از فارغان فاللوژی افغانی یکی هم دانشمند رس شناس ازبکستان و افغان
شناس پرکار و قابل احرتام در حلقات اکادمیک افغانستان ،پروفیسور عبدالرحیم منانف
است .وی کارش را در فاکولتۀ رشق شناسی به حیث مدرس تاریخ ادبیات پښتو ،فولکلور
پشتونها و زبان دری آغاز منود و بعدها با سختکوشی قابل دید در رشتۀ فاللوژی
افغانی به موفقیتهای بزرگی نایل آمد.
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نقش سازندۀ شعبۀ فاللوژیافغانی
بخش آموزشی فاللوژی افغانی در فاکولتۀ رشق شناسی ،از مجاری تدریس
زبانهای پښتو و دری خدماتی بزرگی در راه معرفی فرهنگ افغانستان به فرجام رساند.
آموزش و مطالعۀ فاللوژی افغانی در جریان سالهای نیمۀ دوم سدۀ بیستم ،زمینۀ
آنرا فراهم ساخت تا یک گروه نیرومندی از جوانان ،در این شعبه آموزش بینند و در
فرجام دورۀ تحصیلی با نگارش مونوگرافها در بارۀ زبانها ،ادبیات و گوشههای از
فرهنگ افغانی ،گامهای استواری در شناسایی فرهنگ افغانستان بردارند.
شامری از فارغان فاللوژی افغانی ،به تحصیالت عالی باالتری در این رشته
پرداختند و در مؤسسات اکادمیک ازبکستان چون :اکادمی علوم ازبکستان و
پوهنتون دولتی تاشکند و جاهای دیگر به کار گامشته شدند و مطالعات افغان
شناسی را در ازبکستان گسرتش بخشیدند.
در جریان سالهای دهۀ شصت قرن بیستم ،استادان شعبۀ فاللوژی افغانی در
ازبکستان ،توانستند در رشتههای گونه گون فرهنگ ،به ویژه ادبیات و زبانهای
پښتو و دری کاندیدانی را برای دورۀ تحصیلی اسپرانتوری  -معادل  Ph.Dبپذیرند ،این
کاندیدان از رسالههای اسپرانتوری شان در سالهای دهۀ هفتاد دفاع کردند.
در جملۀ شاگردان و فارغان رشتۀ فاللوژی افغانی ،افزون بر جوانان ازبکستان،
جوانانی از افغانستان ،تاجکستان ،روسیه و سایر جمهوری های شوروی سابق
شامل بودند.
گروه فاللوجستهای افغان شناسی در ازبکستان ،با نگارش رسالهها برای اخذ
دپلوم ،دیزرتیشنها و آثار تحقيقی دیگر ،شیوههای معارص و نوین تحقيق را معرفی
کرده ،محققان جوان را با روشهای جدید برخورد با قضایا و تفسیر حقایق و
پدیدهها آشنا ساختند.
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این گروه با کارهای سازندۀ تحقيقی شان ،فرهنگ و زبانهای مردم افغانستان
را به ازبکی زبانها و روسی زبانها نیز معرفی کردند و آثار فراوانی به این دو زبان
نوشتند و همچنان آثار بدیعی و فولکلور مردم افغانستان را به این دو زبان ،به ویژه
ازبکی ،برگردان کردند و بدین ترتیب برای مردم آسیای مرکزی و روسی زبانها
زمینه دادند تا با روح ادبیات بدیعی کالسیک و معارص و هم فولکلور مردم
افغانستان آشنا شوند.

فراهمی زمینۀ همکاریهای دوجانبه
در تاریخ روابط فرهنگی افغانستان و ازبکستان ،سال 5۴17م .نقطۀ عطف
است ،زیرا در همین سال پیامن همکاریهای فرهنگی ،بین افغانستان و اتحاد
شوروی وقت ،امضا گردید.
عقد این پیامن ،زمینه ساز رشد روابط دوجانبۀ فرهنگی بین افغانستان و
ازبکستان نیز شد.
حسب سفارشات مواد این پیامن ،رابطۀ فرهنگی افغانستان با ازبکستان در یک
چارچوب حساب شده ،در عرصههای زیرین گسرتش یافت:
( :)5پذیرش محصالن هر دو جانب ،برای کسب آموزشهای عالی در
پوهنتونهای کابل و تاشکند .پس از سال 5۴17م محصلني از افغانستان به
جمهوری ازبکستان رسازیر شدند و در رشتههای گونا گون علوم معارص دانش
آموختند .در این شامر محصلني ،استادان پوهنتونهای افغانستان نیز شامل
بودند ،بعضی از آنها در رشتههای ادبیات شناسی و روان شناسی به تحصیل
پرداختنند ،چون :محمد طاهر علمی ،استاد پوهنتون کابل ،استادان پوهنتون
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ننګرهار عبدالجبار مومند و عبدالستار خان؛ شفیقه یا رقین عضو علمی اکادمی
علوم افغانستان و همینسان عبدالحکیم رشعی جوزجانی.
همچنان از ازبکستان برای تقویه و آموزش بهرت زبان پښتو ،عارف عثامن در
سال 5۴10م ،عبدالرحیم منانف در سال 5۴۶1م .و همینسان آقای صدر الدینوف
در سالهای 5۴۶1-5۴۶۶م .و آقای اورالوف در سال 5۴۶1م در پوهنتون کابل
درس خواندند (.)50
( :)0تبادلۀ محققني و استادان به منظور تحقيق در کتابخانههای مراکز
اکادمیک ،شامری از استادان و محققین افغانستان به منظور تکمیل کارهای
تحقيقی و برنامههای باز آموزی ،در کتابخانهها و مراکز اکادمیک ازبکستان در
رشتههای مختلف علمی به تحقيق و باز آموزی پرداختند .شامر این گونه افراد و
اشخاص بیشرت است ،ولی من تنها از کارمندان عرصۀ فرهنگی نام میگیرم:
کاندیدای کادمیسین دوکتور محمد یعقوب واحدی ،شفیقه یارقین ،حسین نایل،
بسم هللا ځیرمن ،زملی هیوادمل ،دکتور مصطفی نژدی ،محمد اسمعیل رسین،
رسمحقق معتمد شینواری و دیگران ...همینسان دانشمندان ازبکستان ،که
گاهگاهی در پروژههای انکشافی افغانستان به حیث ترجامن ایفای وظیفه
میکردند ،برای تکمیل کارهای علمی و اکادمیک شان ،کتابخانههای مراکز
فرهنگی و علمی افغانستان مورد استفادۀ آنها بود و همچنان از معلومات و تجارب
دانشمندان افغانستان سود جستند.
( :)1در این دوران استادانی غرض تدریس زبانها ،ادبیات و فرهنگ مردم
افغانستان در شبعۀ فاللوژی افغانی ،از پوهنتون کابل به تاشکند میرفتند ،در کنار
تدریس به مطالعات نیز میپرداختند.
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استاد غنییف و پروفیسور منانف نوشتهاند ،از سال 5۴17م بدینسو متخصصان
ارجمند افغانی ،مرحوم پاینده محمد زهیر ،عبدالحمید حمیدی ،عبداالحد یاری،
دوکتور عبداالحمد جاوید و عبدالرزاق زهیر به منظور تدریس زبانهای پښتو و دری
به تاشکند دعوت شدند که منونۀ خوبی از همکاریهای علمی شمرده میشود
( .)51همچنان در سالهای دهۀ هشتاد سده پیشین ،استادان ازبکستان نیز
غرض تدریس در پوهنتون کابل به افغانستان آمده بودند .از جمله نامهای استاد
طلعت و الله کریمووا قابل ذکر است .زمانی در سال 5۴70م .زبان ازبکی در
نصاب درسی افغانستان شامل شد ،برای رهنامیی کتاب نویسان نصاب درسی زبان
ازبکی ،شامری از دانشمندان ازبکستان به کابل دعوت شدند ،در این گروه نام
دوکتور عارف عثامن قابل یادآوری است .استاد عارف عثامن به تعقیب مشوره دهی
به کارمندان تألیف و ترجمۀ وزارت معارف افغانستان ،به کارش به حیث مشاور مرکز
بین املللی تحقیقات پښتوی اکادمی علوم افغانستان ،برای چند سال ادامه داد.
( :)۸ترجمۀ آثار ادبی و فرهنگ شفاهی مردم افغانستان و هم ترجمۀ مطالعات و
تحقيقات دانشمندان ازبکستان در همین دوران آغاز شد و انکشاف یافت .عارف
عثامن نوشته است :به منظور آشنایی خوانندهگان از بکی زبان با ادبیات
افغانستان ،سال گذشته ()5۴17م .از سوی بنګاه نـرشیات دولتی ازبکستان،
ترجمۀ ازبکی کتاب (پښتو قصی) چاپ شد ،مرتجامن آن عبدالحفیظ غنییف و
حسین علییف اند( .)5۸در سال 5۴10م ترجمۀ ازبکی دو اثر ادبیات افغانستان
یکی اشعار و دومی داستانها ،به نرش رسیدند ،مرتجم آن تنها غنییف است (.)51
همچنان آثار و تحقيقات دانشمندان ازبکستان از زبانهای ازبکی و روسی در
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افغانستان به زبانهای دری و پښتو ترجمه و چاپ شدند و این سلسلۀ ترجمۀ آثار از
سوی افغانها بعدها نیز دنبال گردید.
دانشمند کشور ما ،دوکتور عبدالحکیم رشعی جوزجانی ،آثار آبایووا ،غنییف،
عثامنف و پوالدعثامن را از ازبکی به زبان دری ترجمه کرده ،درروزنامههای
افغانستان به چاپ رسیدهاند .ترجمههای دری رشعی جوزجانی به زبان پښتو نیز
ترجمه و در مطبوعات کابل چاپ شدند ،مرتجمین پښتوی آن :عبدالرحیم ځدراڼ،
زملی هیوادمل ،عبدالواجد ،خیر محمد شینواری و عبدالقیوم نورزی میباشند.
همچنان آثار باقی خالدوف ،غنی یف ،عثامنف ،منانف و یعقوبووا را از زبان
روسی به زبان پښتو :مندیزی شینواری ،دوکتور دولت محمد لودین ،معتمد
شینواری و محمد طاهر علمی ترجمه کرده ،در نـرشات کابل به چاپ رسیده اند.
دانشمندان افغانستان ،شفیقه یارقین ،رحیم ابراهیم ( )5۶و دیگران نیز آثار
دانشمندان ازبکستان را از زبان ازبکی به دری ترجمه منودهاند و همینسان نبشتۀ
پوالد عثامن ،دربارۀ باقی خالدوف را خیر محمد شینواری برګردان کرده ،در
سالهای هفتاد در جریدۀ زیری چاپ شده است.
( :)1در سالهای دهۀ هشتاد قرن بیستم ،همکاریها و روابط نزدیک بین
اتحادیههای نویسنده گان افغانستان و ازبکستان ایجاد گردیدند .این رابطه باعث
شد که رشایط بهرتی برای آشنایی ادبیات ازبکستان در افغانستان آماده گردد.
مجلۀ ژوندون ،ارگان نـرشاتی انجمن نویسندهگان افغانستان ،در هر دو نسخه پښتو
و دری خود ،نـرشات ویژه دربارۀ ادبیات ازبکستان داشت و هیئتهای از شاعران و
نویسندهگان افغانستان ،به ازبکستان دعوت شدند .طی سالهای متامدی
دانشمندان ،نویسندهګان و شاعران نامدار افغانستان مهامن اتحادیۀ نویسندهګان
ازبکستان بودند ،چون :دوکتور روان فرهادی ،محمد دین ژواک ،محمد صدیق
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روهی ،عبدالرحیم ځدران ،حسین نایل ،محمد ابراهیم عطایی ،نارص رهیاب ،استاد
رهنورد ،استاد واصف باخرتی ،عبدالباری جهانی ،معتمد شینواری ،زملی
هیوادمل ،زرین انځور ،بریالی باجوړی ،دوکتور واحدی ،شفیقه یارقین ،عظیمی،
دوکتور ابهر و دیګران...
( :)۶آثار پښتو و روسی دانشمندان ازبکستان هم در همین دوران در سلسلۀ
نـرشات موقوت و غیر موقوت کابل چاپ و نـرش شدند .دانشمندانی که آثار پښتو و
نبشته های روسی آنها ،در رابطه به مسایل لسانی و ادبی مردم افغانستان ،بدون
ترجمه ،به زبان اصلی نګارشی ،در کابل چاپ گردیدهاند ،عبارت اند :از غنییف،
عثامنف ،منانف ،قابل صادقوف و عمر زاق زاهدوف.
شایسته به یاد آوری است که بنګاه نـرشاتی رادوګا ،شعبۀ تاشکند آن ،در
سالهای دهۀ هشتاد قرن گذشته ،ترجمههای آثار ادبی و هرنی نویسندهگان
شوروی را به زبانهای پشتو و دری تهیه دیده ،در تاشکند چاپ میکرد و به
افغانستان میفرستاد.
( :)7اشرتاک دانشمندان هر دو جانب در کنفرانسها ،سمینارها و هامیشهای
علمی همدیگر .اگر چه آمد و شدهای به این منظور ،پیش از به میان آمدن پیامن
رسمی کلتوری ،در نیمۀ اول سدۀ بیستم نیز موجود بودند ،ولی بعدها رفت و آمدهای
این چنینی فزونی یافتند .به گونۀ مثال ،در سال  5101هجری خورشیدی ،هیئتی از
دانشمندان افغان :استاد حبیبی ،دوکتور محمد انس و رسور گویا ،در مراسم بیست و
پنجمین سال تأسیس پوهنتون تاشکند ،اشرتاک کرده بودند (.)57
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استاد حبیبی درسال 5۴۶۴م در سمپوزیم هرن عهد تیموریان در سمرقند
اشرتاک کرد و محتمل است که استاد ،کتاب قطورش (هرن عهد تیموریان) را پس
از اشرتاک در همین سیمپوزیم تکمیل کرده باشد.
در نیمۀ دوم قرن بیستم ،بر بنیاد همکاریهای علمی و فرهنگی ،دانشمندان
افغانستان در کنگرههای خاورشناسان و نویسندهگان آسیا و افریقا و هامیشهای
علمی و سمینارهای نوایی و بزرگان دیگر فرهنګی ،منعقدۀ ازبکستان اشرتاک
کردند و بدین ترتیب دانشمندان ازبکستان در سمینارهای ما اشرتاک میمنودند.
غفور غالم ،دانشمند نامدار ازبکستان ،در سمینار تجلیل از پنجصدو پنجاهمین
سال تولد جامی در کابل اشرتاک کرد ،با دانشمندان افغان مالقاتهای داشت و در
سمینار مقالهای زیر عنوان( :شاعر و متفکر بزرګ رشق عبدالرحمن بن احمد جامی)
تقدیم داشت که در مجموعۀ مقاالت هامن سمینار به چاپ رسیده است(.)50
از  15جوالی تا  ۸اګست سال 5۴۶7م .سمینار نسخ خطی از سوی وزارت
اطالعات و کلتور در کابل برګزار شد ،در کنار مستشـرقان و نسخه شناسان کشورهای
دیګر ،عزت سلطانف ،عبدهللا کریموف و قیوم الدین منیروف ،دانشمندان ازبکستان نیز
در این سمینار اشرتاک کردند و در جلسات علمی سمینار سخرنانی داشتند)5۴( .
افغانستان شناس نامور ،دوکتور عارف عثامن در سمینارهای :خوشحال ،سمینار
نسخ خطی ،سمینارهای نوایی و ظهیرالدین بابر ،عمر زاق زاهدوف در سمینار میا فقیر
هللا جالل آبادی و دوکتور عبدالرحیم منانف در سمینار هزارۀ فردوسی در سال
51۶۴هـ ش اشرتاک ورزیده بودند.
من در اینجا رصف نام چند بزرگوار را به گونۀ مثال یاد کردم ،ورنه تعداد
شخصیتهای که در مجالس علمی هر دو طرف سهم گرفتهاند ،بیشرت از این است.
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دوکتور واحدی و دوکتور شفیقه یارقین در آغازین سالهای دهۀ نود سدۀ قبلی در
هامیشهای علمی ازبکستان اشرتاک کرده بودند.

پخش و نرش برنامههای رادیویی برای افغانستان
در سالهای آغاز ،بازپسین دهۀ سدۀ بیستم ،رادیو تاشکند به پخش و نرش
برنامههای رادیویی برای افغانستان و به زبانهای افغانستان پرداخت .آغاز این برنامهها
گام استوار دیگری بود ،در گسرتدهگی روابط فرهنگی بین افغانستان و ازبکستان.
در سال 5۴۴۸م .خانم روضه مجیدونا مدیر شعبۀ پښتو و دری را دیو تاشکند،
در نامهای و عبدالجب ار مومند کارمند افغانی این برنامه ،در مصاحبۀ کتبی برایم
نوشتند :نخستین برنامۀ پشتو روز اول جنوری سال 5۴۴5م .از رادیو تاشکند پخش
گردید ،پس از فروپاشی شوروی و آزادی ازبکستان ،در روز اول سپتمرب 5۴۴5م،
پخش برنامههای دری و پښتو برای افغانستان ادامه دارند ،کارمندان افغان ،ازبک
و روس در تهیۀ این برنامه سهم میگیرند .این برنامههای نرشاتی دیر مناندند و
اکنون نرش منیشوند.

نتیجه
این گزارش تحقيقی  ،در بارۀ روابط افغانستان و ازبکستان در گسرتۀ فرهنگ ،به
ما نشان میدهد که رابطۀ فرهنگی این دو کشور در سدۀ بیستم با فرقهای
مشهودی نسبت به قرون پیشین ،در چهارچوب نظامهای دولتی به گونۀ پیشـرفته و
نوین ،در نخستین دهۀ سدۀ گذشته میالدی آغاز گردید و در دو مرحله اساسی راه
انکشافی پیمود.
ما در بین هر مرحله ،در مقاطع ویژه به اقداماتی رو به رو میشویم که به حیث
یک نقطۀ قابل توجه بر پیشـرفت این روند تاثیری میگذارد ،به انکشاف روابط
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کمک میمناید و آنرا در یک موقف پیشـرفته تری قرار میدهد ،این نقاط شاخص و
مؤثر درون مرحلهیی را میتوان مراحل فرعی نامید.
از این تحقيق مستفاد میگردد که با آغاز نخستین مطالعات اکادمیک در
ارتباط به فرهنگ افغانستان در تاشکند ،روابط فرهنگی بین دو کشور در سدۀ
بیستم در یک روند نوین آغاز شدند .تدریس زبانهای دری و پښتو در فاکولتۀ رشق
شناسی پوهنتون دولتی تاشکند این روابط را تقریباً گسست ناپذیر کرد و در تربیۀ
کادرهای افغان شناسی و گسرتش مطالعات فاللوژی افغانی از خود مؤثریت
ستودنی به جا گذاشت.
امضای پیامن کلتوری بین افغانستان و شوروی سابق ،عامل دیگری در
گسرتدهگی و استواری این روابط شمرده میشود ،افغانستان عمالً در این روند
شامل گردید و روابط فرهنگی بین افغانستان و ازبکستان را تقویت دوجانبه
بخشید .عرضۀ خدمات رسانهیی برای افغانستان گام مهم دیگری در گسرتش روابط
فرهنگی افغانستا ن و ازبکستان بود و بدین ترتیب این رابطه با دست آوردهای
چشمگیری وارد سدۀ بیست و یکم گردید.
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