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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 فرشدهت کوتاه و هایدر سدۀ بیستم میالدی، ن

اثرگذار بر رشد و نیرومندی این رابطه فرو گذاشت نگردند و خواننده از  های و رخداد
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 ،وابط بین این دو کشور در همین دورانمتام مراحل اساسی و فرعی انکشاف ر 

خواهند در آینده بر این موضوع  آگاهی یابد و رهنمودی باشد برای آنانی که می

 .برسانندگسرتده به فرجام  تحقيقات

مردم افغانستان با مردم ماوراءالنهر روابط دیرینه و گسرتدۀ فرهنگی و اجتامعی 

در سدۀ بیستم با ازبکستان، یکی از دارند. این رابطۀ مردم ما  داشته و دوامدار

 پاسداران فرهنگ کهنسال ماوراءالنهر، وارد یک مرحلۀ نوین گردید.

در سدۀ بیستم روابط فرهنگی افغانستان و ازبکستان، در دو مرحله مطالعه شده 

 توانند. می

 العات اکادمیک در بارۀ افغانستانمرحلۀ نخست، آغاز مط

، اتنوگرافی و ها، ادبیات، تاریخ امون زبانو مطالعات اکادمیک پیر  تحقيقات

م در از فرهنگ شفاهی مردم افغانستان، در دهۀ نخستین سدۀ بیست های  گوشه

و آموزشی اکادمیک  تحقيقیسسات ؤ و گسرتش م تأسیستاشکند آغاز گردیدند و با 

 دولتی تاشکند، انکشاف یافتند. پوهنتونرشق شناسی، در اکادمی علوم ازبکستان و 

اکادمیک، پیرامون فرهنگ مردم افغانستان در ازبکستان، از  های کارتین نخس

ف مو یفییابند: یکی ترجامن زبان افغانی، تالیف، ا. ا  میدو اثر زیرین آغاز  ترتیب و نرش

اند: ترجامن  گفته محققین، از تومانوویچ. ښتورصف و نحو و قاموس زبان پ :و دیگری

تو ترتیب شده ښد که به خاطر آموزش زبان پباش زبان افغانی یک کتاب درسی می

صد لغت با معنی و تلفظ نیز گرد آمده، در  بود. در این اثر درسی در حدود شش

آسیای مرکزی، در تاشکند به چاپ رسیده  های  م در سلسلۀ آثار لهجه5۴87سال 

م اثر دومی نیز در همین  5۴80است. یک سال پس از نرش اثر اولی، در سال 

از  دومی برخی اثر ،اند سان ګفته شنا زبان .شد رشـنتاشکند چاپ و سلسله در 

 .(5دارد ) عنارص رصف و نحو را بیان می



 ...غانستان و ازبکستان، در سدۀجستاری در بارۀ همکاریهای فرهنگی اف      
 

3 

 

ۀ جمشیدیان و معرفی مقاالت سیمینوف در بار  .م5۴0۸–5۴01های  در سال

کتاب رهنامی قطغن  م5۴0۶رساج التواریخ در تاشکند به چاپ رسیدند و در سال 

جمه و در تاشکند چاپ و نرش شد، حواشی و مقدمۀ و بدخشان به زبان روسی تر 

 این ترجمه را هم سیمینوف نوشت.

-معارشت، رسم و رواج، لهجۀ پارسی ، م.س. اندرییف پیرامون طرزتحقيقات

 تحقيقاتبعدی گردید.  محققیندری مردم درۀ پنجشیر، یک منبع مهم برای 

در م 5۴07جشیر( در سال درۀ پن -اندرییف زیر نام )در بارۀ اتنالوجی افغانستان 

یدند و مواد  آن را اندرییف، در دوران اقامت چهار ماهۀ خود در رس نرشتاشکند به 

 .(0)افغانستان تهیه کرده بود 

اکادمیک دو دانشمند  های  و کار آثار ،م5۴18در مرحلۀ نخست، پیش از سال 

در  اند.ذکر  عرفی ادبیات افغانستان، قابلدیگر، عزیز نیالو و کاشیواروف، در م

ترقی و بعد اجتامعی ادبیات افغانستان مورد  های مقاالت این دو دانشمند جنبه

توجه قرار گرفته است. مقالۀ کاشیواروف )شعرای کابل( نام دارد. در این مقاله 

ه، اشعار گردان شدم به زبان روسی بر 5۴10اشعار چاپ کردۀ مجلۀ کابل در سال 

لسانی فارسی کابلی بررسی و به مطالعۀ خصوصیات  یها  گی شاعران را در پرتو ویژه

، 1–۸عروضی اشعار نیز پرداخته است. این نبشتۀ او در )ادبی ازبکستان، ج، 

 پ و نرش شده است.در تاشکند چا (.م5۴۸1

کثی بر م (م5۴۸۶، 1چاپ، ستارۀ رشق، شامره، عزیز نیالو در نبشتۀ خود )

 عبدالرحمن مومند کرده؛ و ن خټکخوشحال خا ،57 ابتکارات اشعار شعرای قرن

بیند و از  ها می ملی منجانیان پامیر و پشتون های  بین داستان های  نزدیکی

( 1)کند افغانی: ملی هینداره و ملی سندری به گرمی یاد می فولکلور های مجموعه
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  م5۴۸۴ۀ افغانستان دارد، که در سال مقاله دیګری نیز در بار  ،همچنان عزیز نیالو

 (.۸ازبکستان به چاپ رسیده است) علومکند در نرشات اکادمی در تاش

از فرهنگ، در بارۀ تاریخ،  های  هپیرامون شاخ های  ها و نبشته  افزون بر مقاله

ن مرحله تهیه و در اتنالوجی جغرافیا، زراعت و اقتصاد افغانستان نیز آثاری در همی

 اند، به گونۀ مثال: دهش نرشتاشکند چاپ و 

کی اثری دارد پیرامون پرورش پخته در افغانستان. این اثر زیر نام )در سگاریآ.آ. 

ه  است؛ رش ګرديدـندر تاشکند چاپ و  .م5۴07بارۀ زراعت افغانستان(  در سال 

ریف و توصیف وضع ۀ کاندیدی خود را در تعلپینکو رساسا.گ. ن ،همچنان

 .(۸کرد) یلکمدر تاشکند ت .م5۴18 سال افغانستان در یهاقتصادی و جغراف

 گسرتش مطالعات فرهنگی افغانستان مرحلۀ دوم،

فرهنگ  تحقيقاتبا نظر داشت به اسناد و مدارک دست داشته، مطالعات و 

افغانستان در ازبکستان در نیمۀ دوم قرن بیستم، به یک مرحلۀ جدید انکشافی وارد 

مرحلۀ نخستین  ایه  این مرحلۀ پر بار، در بازپسین سال شوند، ولی زمینه برای آغاز می

 مساعد گردید.

دولتی تاشکند، فاکولتۀ مستقل رشق  پوهنتونۀ نم در بد5۴۸۸در سال 

خاور زمین، مقدماتی برای تدریس  های  شد، در کنار بعضی زبان تأسیسشناسی 

 افغان شناسی نیز در این نهاد عالی آموزشی، آماده گردید.

نیز در این ښتو ریس زبان پتد .م5۴۸0دری، در سال  –بر عالوۀ زبان پارسی 

فاکولته آغاز گردید و به گونۀ مضمون مستقل تعلیمی شامل برنامه شد و پروفیسور 

 .(1باقی خالدوف تدریس این مضمون را به عهده گرفت )

ۀ رشق شناسی برای آموزش زبان و ادبیات پښتو در فاکولتکه گفته آمد، چنان

  م5۴11دری بود. در سال  –پارسی  آموزشی شعبۀ های  چند سال بخشی از برنامه 
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ۀ رشق ر ساختار فاکولتبښتو شبعۀ مستقل آموزشی و مطالعۀ زبان و ادبیات پ

 (.۶دولتی تاشکند، افزوده شد ) پوهنتونشناسی، 

 های  ترفـپیش نیزما افغان شناسی در ازبکستان، و مطالعات ها آموزش

ۀ آموزشی عالی در رشق یف پس از ختم دور  گیری یافتند، که عبدالحفیظ غنیچشم

گار در شعبۀ به حیث آموز  .م5۴11شناسی، از مسکو به تاشکند برگشت و در سال 

درسی افغان شناسی  های ناسی آغاز به کار کرد. وی برنامهۀ رشق شښتوی فاکولتپ

 را مورد بازبینی قرار داد و با نیروی جدید و دلچسپی ویژه به تدریس پرداخت.

فاکولتۀ رشق شناسی بود، در ښتوی ۀ پبزمان شاگرد شععارف عثامن، که در آن 

سال فراموش  ،ښتوۀ پشعبما شاگردان م برای 5۴11سال "باره چنین نوشته است: 

مین سال معلم جوان عبدالحفیظ زیرا در ه ،تواند میناشدنی محسوب شده 

ۀ تحصیلی اسپرانتوری در مسکو، به تاشکند آمد و در یف پس از ختم دور  غنی

 (.7)"ادبیات کهن و معارص افغانستان را رشوع کرد های  سۀ ما، تدریس کور فاکولت

م 5۴17ۀ رشق شناسی، نخستین دورۀ فارغانش را در سال پښتوی فاکولت ۀشعب

کوش ازبکستان دوکتور عارف عثامن نیز  (. رشق شناس سخت0کرد ) تقدیم جامعه

رسید و در دورۀ دوم  میتن پنج ۀ نخست به فارغان دور   تعداد .شامل فارغان این دوره بود

 ،ها (. بعدها تدریس و آموزش زبان۴هشت نفر ارتقا یافت ) هپښتو بشامر شامالن شعبۀ 

( 55فاللوژی افغانی ) ۀ( و یا شعب58پښتو) –ۀ دری در شعب ،ادبیات و فرهنګ افغانستان

و افغان  یکی هم دانشمند رس شناس ازبکستان از فارغان فاللوژی افغانی یافتند.ادامه 

شناس پرکار و قابل احرتام در حلقات اکادمیک افغانستان، پروفیسور عبدالرحیم منانف 

 فولکلور ،ښتواست. وی کارش را در فاکولتۀ رشق شناسی به حیث مدرس تاریخ ادبیات پ

ۀ فاللوژی کوشی قابل دید در رشت زبان دری آغاز منود و بعدها با سخت ها و پشتون

 بزرگی نایل آمد. های  افغانی به موفقیت
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 افغانیاللوژینقش سازندۀ شعبۀ ف

بخش آموزشی فاللوژی افغانی در فاکولتۀ رشق شناسی، از مجاری تدریس 

 گی در راه معرفی فرهنگ افغانستان به فرجام رساند.پښتو و دری خدماتی بزر  های  زبان

ستم، زمینۀ نیمۀ دوم سدۀ بی های  موزش و مطالعۀ فاللوژی افغانی در جریان سالآ

ر آنرا فراهم ساخت تا یک گروه نیرومندی از جوانان، در این شعبه آموزش بینند و د

از  های  ، ادبیات و گوشهها ها در بارۀ زبان نوگرافو فرجام دورۀ تحصیلی  با نگارش م

 استواری در شناسایی فرهنگ افغانستان بردارند. های  فرهنگ افغانی، گام

افغانی، به تحصیالت عالی باالتری در این رشته  شامری از فارغان فاللوژی

سسات اکادمیک ازبکستان چون: اکادمی علوم ازبکستان و ؤ پرداختند و در م

دیگر به کار گامشته شدند و مطالعات افغان  های  دولتی تاشکند و جا پوهنتون

 شناسی را در ازبکستان گسرتش بخشیدند.

استادان شعبۀ فاللوژی افغانی در دهۀ شصت قرن بیستم،   های  در جریان سال

 های  گونه گون  فرهنگ، به ویژه ادبیات و زبان های  در رشته ازبکستان، توانستند

بپذیرند، این  Ph.Dمعادل  -ۀ تحصیلی اسپرانتوری ښتو و دری کاندیدانی را برای دور پ

 دهۀ هفتاد دفاع کردند. های  اسپرانتوری شان در سال های  کاندیدان از رساله

در جملۀ شاگردان و فارغان رشتۀ فاللوژی افغانی، افزون بر جوانان ازبکستان، 

شوروی سابق  های  جوانانی از افغانستان، تاجکستان، روسیه و سایر جمهوری

 .شامل بودند

ها برای اخذ  اسی در ازبکستان، با نگارش رسالهافغان شن های  گروه فاللوجست

را معرفی  تحقيقمعارص و نوین  های  دیگر، شیوه تحقيقیها و آثار  دپلوم، دیزرتیشن

با قضایا و تفسیر حقایق و  جدید برخورد های  کرده، محققان جوان  را با روش

 ها آشنا ساختند. پدیده
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مردم افغانستان  های  شان، فرهنگ و زبان تحقيقیسازندۀ  های  این گروه با کار

کردند و آثار فراوانی به این دو زبان ها نیز معرفی  ها و روسی زبان را به ازبکی زبان

مردم افغانستان را به این دو زبان، به ویژه  فولکلورنوشتند و همچنان آثار بدیعی و 

ها  ازبکی، برگردان کردند و بدین ترتیب برای مردم آسیای مرکزی و روسی زبان

مردم  فولکلورزمینه دادند تا با روح ادبیات بدیعی کالسیک و معارص  و هم 

 افغانستان آشنا شوند.

 دوجانبه های  فراهمی زمینۀ همکاری

نقطۀ عطف   .م5۴17  در تاریخ روابط فرهنگی افغانستان و ازبکستان، سال

فرهنگی، بین افغانستان و اتحاد  های  ، زیرا در همین سال پیامن همکاریاست

 شوروی وقت، امضا گردید. 

وجانبۀ فرهنگی بین افغانستان و رشد روابط د عقد این پیامن، زمینه ساز

 نیز شد.ازبکستان 

در یک  حسب سفارشات مواد این پیامن، رابطۀ فرهنگی افغانستان با ازبکستان

 زیرین گسرتش یافت: های  چارچوب حساب شده، در عرصه

عالی در  های  پذیرش محصالن هر دو جانب، برای کسب آموزش :(5)

 بهم محصلني از افغانستان 5۴17سال کابل و تاشکند. پس از  های  پوهنتون

دانش علوم معارص ون گونا گ های ازبکستان رسازیر شدند و در رشته جمهوری

شامل  نیز افغانستان های استادان پوهنتون، در این شامر محصلني .موختندآ 

به تحصیل  و روان شناسی ادبیات شناسی های  رشته در هاناز آ بعضی  ند،بود

 پوهنتوناستادان  ،استاد پوهنتون کابل ،طاهر علمی محمد چون:پرداختنند، 
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عضو علمی اکادمی قین عبدالجبار مومند و عبدالستار خان؛ شفیقه یا ر  رهارګنن

 عبدالحکیم رشعی جوزجانی. ینسانعلوم افغانستان و هم

، عارف عثامن در همچنان از ازبکستان برای تقویه و آموزش بهرت زبان پښتو 

و همینسان آقای صدر الدینوف  .م5۴۶1م منانف در سال عبدالرحی، م5۴10سال 

کابل  پوهنتونم در 5۴۶1و آقای اورالوف در سال  .م5۴۶1-5۴۶۶ های  در سال

 (.50درس خواندند )

مراکز  های  در کتابخانه تحقيقو استادان به منظور  قنيمحقتبادلۀ  :(0)

 های  تکمیل کارافغانستان به منظور  محققیناکادمیک، شامری از استادان و 

در  ها و مراکز اکادمیک ازبکستان باز آموزی، در کتابخانه های و برنامه تحقيقی

و  و باز آموزی پرداختند. شامر این گونه  افراد تحقيقمختلف علمی به  های  رشته

گیرم:  اشخاص بیشرت است، ولی من تنها از کارمندان عرصۀ فرهنگی نام می

حمد یعقوب واحدی، شفیقه یارقین، حسین نایل، کادمیسین دوکتور می کاندیدا

دی، محمد اسمعیل رسین، ژ مصطفی ن ، زملی هیوادمل، دکتورځیرمنبسم هللا 

نسان دانشمندان ازبکستان، که رسمحقق معتمد شینواری و دیگران... همی

انکشافی افغانستان به حیث ترجامن ایفای وظیفه  های  گاهی در پروژه گاه

مراکز  های علمی و اکادمیک شان، کتابخانه های  میل کارکردند، برای تک می

همچنان از معلومات و تجارب  ها بود و استفادۀ آن افغانستان موردفرهنگی و علمی 

 دانشمندان افغانستان سود جستند.

ها، ادبیات و فرهنگ مردم  در این دوران   استادانی غرض تدریس زبان :(1)

رفتند، در کنار   می کابل به تاشکند پوهنتوناز  ،نیافغانستان در شبعۀ فاللوژی افغا

 پرداختند. تدریس به مطالعات نیز می
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متخصصان م بدینسو 5۴17اند، از سال  وفیسور منانف نوشتهیف و پر  استاد غنی

ارجمند افغانی، مرحوم پاینده محمد زهیر، عبدالحمید حمیدی، عبداالحد یاری، 

ښتو و دری پ های ق زهیر به منظور تدریس زباندوکتور عبداالحمد جاوید و عبدالرزا

شود  علمی شمرده می های خوبی از همکاری ۀبه تاشکند دعوت شدند که منون

استادان ازبکستان نیز  ،ینیشهشتاد سده پ دهۀ های (. همچنان در سال51)

استاد  های کابل به افغانستان آمده بودند. از جمله نام پوهنتونغرض تدریس در 

زبان ازبکی در  .م5۴70له کریمووا قابل ذکر است. زمانی در سال طلعت و ال

کتاب نویسان نصاب درسی زبان  یرهنامی راینصاب درسی افغانستان شامل شد، ب

نام  گروه  در این دعوت شدند،شامری از دانشمندان ازبکستان به کابل  ،ازبکی

عقیب مشوره دهی ه تاستاد عارف عثامن ب .وری استآ دوکتور عارف عثامن قابل یاد 

ۀ وزارت معارف افغانستان، به کارش به حیث مشاور مرکز لیف و ترجمتأ به کارمندان 

 ادامه داد.، برای چند سال ښتوی اکادمی علوم افغانستانبین املللی تحقیقات پ

ترجمۀ آثار ادبی و فرهنگ شفاهی مردم افغانستان و هم ترجمۀ مطالعات و  :(۸)

آغاز شد و انکشاف یافت. عارف  در همین دورانتان دانشمندان ازبکس تحقيقات

گان از بکی زبان با ادبیات  ته است: به منظور آشنایی خوانندهعثامن نوش

 ،دولتی ازبکستان رشیاتـناز سوی بنګاه  .(م5۴17افغانستان، سال گذشته )

یف و  مرتجامن آن عبدالحفیظ غنیچاپ شد،  (ښتو قصیۀ ازبکی کتاب )پترجم

جمۀ ازبکی دو اثر ادبیات افغانستان م تر 5۴10در سال  (. 5۸ف اند)ی حسین علی

(. 51)یف است  مرتجم آن تنها غنیسیدند، ر  نرشا، به ه یکی اشعار و دومی داستان

ازبکی و روسی در  های دانشمندان ازبکستان از زبانتحقيقات و  همچنان آثار
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ۀ آثار از ترجم ۀاین سلسلپښتو ترجمه و چاپ شدند و دری و  های افغانستان به زبان

 ها بعدها نیز دنبال گردید.  سوی افغان

یف،  ثار آبایووا، غنیدانشمند کشور ما، دوکتور عبدالحکیم رشعی جوزجانی، آ 

 های زبان دری ترجمه کرده، درروزنامه بکی بهاز  عثامنف و پوالدعثامن را از

پښتو نیز به زبان دری رشعی جوزجانی  های اند. ترجمه افغانستان به چاپ رسیده

عبدالرحیم ځدراڼ،  :ند، مرتجمین پښتوی آنشدمطبوعات کابل چاپ در ترجمه و 

 .باشند میعبدالقیوم نورزی و  زملی هیوادمل، عبدالواجد، خیر محمد شینواری

ف، منانف و یعقوبووا را از زبان نباقی خالدوف، غنی یف، عثام همچنان آثار

مد عتری، دوکتور دولت محمد لودین، ممندیزی شینوا :ښتوروسی به زبان پ

اند.  رسیدهچاپ به کابل  رشاتـندر  کرده، شینواری و محمد طاهر علمی ترجمه 

گران نیز آثار ( و دی5۶دانشمندان افغانستان، شفیقه یارقین، رحیم ابراهیم )

 ۀو همینسان نبشت اند ز زبان ازبکی به دری ترجمه منودهارا  دانشمندان ازبکستان

باقی خالدوف را خیر محمد شینواری برګردان کرده، در  ۀعثامن، دربار  پوالد

 زیری چاپ شده است. ۀهفتاد در جرید های سال

ها و روابط نزدیک بین  ۀ هشتاد قرن بیستم، همکاریده های در سال :(1)

گان افغانستان و ازبکستان ایجاد گردیدند. این رابطه باعث  نویسنده های اتحادیه

ماده گردد. آ بهرتی برای آشنایی ادبیات ازبکستان در افغانستان  شد که رشایط

ښتو پ نسخهگان افغانستان، در هر دو  من نویسندهرشاتی انجـن نمجلۀ ژوندون، ارگا

شاعران و از  های یئتهداشت و  ۀ ادبیات ازبکستانویژه دربار  رشاتـنخود، و دری 

متامدی  های سال طی گان افغانستان، به ازبکستان دعوت شدند.نویسنده

ګان  نویسنده ۀینامدار افغانستان مهامن اتحاد ګان و شاعران دانشمندان، نویسنده

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 

عبدالباری جهانی، معتمد شینواری، زملی رهنورد، استاد واصف باخرتی، 

هیوادمل، زرین انځور، بریالی باجوړی، دوکتور واحدی، شفیقه یارقین، عظیمی، 

 دوکتور ابهر و دیګران...

 سلسلۀ درهم در همین دوران  ښتو و روسی دانشمندان ازبکستانپآثار   :(۶)

که آثار پښتو و  یدانشمندان .رش شدندـو نقوت و غیر موقوت کابل چاپ رشات مو ـن

بدون  ،و ادبی مردم افغانستان لسانیمسایل  به در رابطه ،ها روسی آن های شته بن

یف،  غنی اند: ازاند، عبارت گردیدهدر کابل چاپ  ی،به زبان اصلی نګارش ه،ترجم

 قابل صادقوف و عمر زاق زاهدوف.، عثامنف، منانف

 در آن، تاشکند ۀشعب ،دوګارا رشاتیـنری است که بنګاه آو شایسته به یاد 

گان  آثار ادبی و هرنی نویسنده های دهۀ هشتاد قرن گذشته، ترجمه های سال

کرد و به  پشتو و دری تهیه دیده، در تاشکند چاپ می های شوروی را به زبان

 فرستاد. افغانستان می

 های ها و هامیشسمینار  ها،  اشرتاک دانشمندان هر دو جانب در کنفرانس :(7)

به این منظور، پیش از به میان آمدن پیامن  های و شد دیگر. اگر چه آمدعلمی هم

 های رسمی کلتوری، در نیمۀ اول سدۀ بیستم نیز موجود بودند، ولی بعدها رفت و آمد

از  ئتیهجری خورشیدی، هی 5101این چنینی فزونی یافتند. به گونۀ مثال، در سال 

انس و رسور گویا، در مراسم بیست و  دانشمندان افغان: استاد حبیبی، دوکتور محمد

 (.57تاشکند، اشرتاک کرده بودند ) پوهنتون تأسیسپنجمین سال 
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م در سمپوزیم هرن عهد تیموریان در سمرقند 5۴۶۴استاد حبیبی درسال

است که استاد، کتاب قطورش )هرن عهد تیموریان(  را پس  محتملاشرتاک کرد و 

 رده باشد.از اشرتاک در همین سیمپوزیم تکمیل ک

ی، دانشمندان علمی و فرهنگ های دوم قرن بیستم، بر بنیاد همکاری در نیمۀ

 های گان آسیا و افریقا و هامیش سندهخاورشناسان و نوی های افغانستان در کنگره

، منعقدۀ ازبکستان اشرتاک فرهنګی نوایی و بزرگان دیگر های سمینار علمی و 

 منودند. ما اشرتاک می های سمینار تان در کردند و بدین ترتیب دانشمندان ازبکس

تجلیل از پنجصدو پنجاهمین  سمینار غفور غالم، دانشمند نامدار ازبکستان، در 

داشت و در  های سال تولد جامی در کابل اشرتاک کرد، با دانشمندان افغان مالقات

می( د جاای زیر عنوان: )شاعر و متفکر بزرګ رشق عبدالرحمن بن احم سمینار مقاله

 (.50مینار به چاپ رسیده است)مقاالت هامن س ۀعتقدیم داشت که در مجمو 

نسخ خطی از سوی وزارت  سمینار  .م5۴۶7اګست سال  ۸جوالی تا  15از 

 های رقان و نسخه شناسان کشورـمستش و کلتور در کابل برګزار شد، در کناراطالعات 

روف، دانشمندان ازبکستان نیز دیګر، عزت سلطانف، عبدهللا کریموف و قیوم الدین منی

 (5۴سخرنانی داشتند. ) سمینار اشرتاک کردند و در جلسات علمی  سمینار در این 

 سمینار خوشحال،  :های سمینار دوکتور عارف عثامن در افغانستان شناس نامور، 

میا فقیر  سمینار عمر زاق زاهدوف در ، نوایی و ظهیرالدین بابر های سمینار نسخ خطی، 

در سال  فردوسی ۀهزار  سمینار و دوکتور عبدالرحیم منانف در   جالل آبادیهللا

 اشرتاک ورزیده بودند.هـ ش 51۶۴

، ورنه تعداد یاد کردم مثال بزرگوار را به گونۀ جا رصف نام چندمن در این

اند، بیشرت از این است.  مجالس علمی هر دو طرف سهم گرفته که در های شخصیت
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دهۀ نود سدۀ قبلی در  های تور شفیقه یارقین در آغازین سالدوکتور واحدی و دوک

 علمی ازبکستان اشرتاک کرده بودند. های هامیش

 رادیویی برای افغانستان های پخش و نرش برنامه

آغاز، بازپسین دهۀ سدۀ بیستم، رادیو تاشکند به پخش و نرش  های در سال

ها  غانستان پرداخت. آغاز این برنامهاف های رادیویی برای افغانستان و به زبان های نامهبر 

 گی روابط فرهنگی بین افغانستان و ازبکستان. گام استوار دیگری بود، در گسرتده

 ،تاشکند وښتو و دری را دیخانم روضه مجیدونا مدیر شعبۀ پ .م5۴۴۸در سال 

ار مومند کارمند افغانی این برنامه، در مصاحبۀ کتبی برایم جبی و عبدالانامه در

از رادیو تاشکند پخش  .م5۴۴5شتند: نخستین برنامۀ پشتو روز اول جنوری سال نو 

م، 5۴۴5گردید، پس از فروپاشی شوروی و آزادی ازبکستان، در روز اول سپتمرب 

بک دامه دارند، کارمندان افغان،  از تو برای افغانستان اښدری و پ های پخش برنامه

نرشاتی دیر مناندند و  های ین برنامها گیرند. و روس در تهیۀ این برنامه سهم می

 شوند. اکنون نرش منی

 نتیجه

، در بارۀ روابط افغانستان و ازبکستان در گسرتۀ فرهنگ، به تحقيقیاین گزارش 

 های دهد که رابطۀ فرهنگی این دو کشور در سدۀ بیستم با فرق ما نشان می

و  رفتهـیشگونۀ پدولتی به  های مشهودی نسبت به قرون پیشین، در چهارچوب نظام

نوین، در نخستین دهۀ سدۀ گذشته میالدی آغاز گردید و در دو مرحله اساسی راه 

 انکشافی پیمود.

شویم که به حیث  هر مرحله، در مقاطع ویژه به اقداماتی رو به رو می بینما در 

انکشاف روابط  هگذارد، ب این روند تاثیری می رفتـیشیک نقطۀ قابل توجه بر پ
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دهد، این نقاط شاخص و  تری قرار می رفتهـیشاید و آنرا در یک موقف پمن کمک می

 توان مراحل فرعی نامید. یی را می ثر درون مرحلهؤ م

گردد که با آغاز نخستین مطالعات اکادمیک در  مستفاد می تحقيقاز این 

ارتباط به فرهنگ افغانستان در تاشکند، روابط فرهنگی بین دو کشور در سدۀ 

تو در فاکولتۀ رشق ښدری و پ های ک روند نوین آغاز شدند. تدریس زبانبیستم در ی

این روابط را تقریباً گسست ناپذیر کرد و در تربیۀ  تاشکند دولتی پوهنتونشناسی 

ثریت ؤ مطالعات فاللوژی افغانی از خود مافغان شناسی و گسرتش  های کادر

 ستودنی به جا گذاشت.

وروی سابق، عامل دیگری در ن و شامضای پیامن کلتوری بین افغانستا

افغانستان عمالً در این روند  ،شود گی و استواری این روابط شمرده می گسرتده

دوجانبه شامل گردید و روابط فرهنگی بین افغانستان و ازبکستان را تقویت 

دیگری در گسرتش روابط  مهم یی برای افغانستان گام بخشید. عرضۀ خدمات رسانه

 های ن و ازبکستان بود و بدین ترتیب این رابطه با دست آوردفرهنگی افغانستا

 چشمگیری وارد سدۀ بیست و یکم گردید.
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 مآخذ

په شوروی اتحاد کې د افغانستان د ژبو زده کړه او مطالعه، د  .دوروفېیوا :(5)

، مسکو، چوییلودمیال یا څ ژباړه: په دوره کې شوروی افغان  پېژندنه، نوڅلویښتو کلو 

 .۶۴م، ص 5۴۶5

ۀ په شوروی اتحاد کې د افغانستان د تاریخ زده کړه، شامل مجموع. یچوامو ر آخ :(0)

 .00-5۴ صص یاد شده،

 د ادبیاتو زده کړه، هامنجا، په شوروی اتحاد کې د افغانستان .. ف . ګیرسګ  :(1)

 .588 – ۴۴ صص

 .10 ص ، هامنجا،ړهن، ګوریویچ: په شوروی اتحاد کې د افغانستان د اقتصاد زده ک :(۸)

 په شوروی ازبکستان کې افغان پیژندنه، .فنانعبدالحفیظ غنی یف و عبدالرحیم م :(1)

 .0۶ – 01ص ش، ص . هـ 511۸، 7ۀ محمدطاهر علمی، کابل )مجله( شامر  ترجمه:

ۀ ، کابل )مجله( شامر وپه شوروی ازبکستان کې پښتو ته توج . عثامنف، عارف :(۶)

 .10ش، ص .هـ 5117، 51

 .10هامنجا، ص  :(7)

 .07یف و منانف، هامنجا، ص  غنی :(0)

 .11 – 10ص عثامنف، هامنجا، ص :(۴)

 .0۴، ص ، هامنجایف و منانف غنی :(58)

 .111، ص م088۶روښانی ادب، تاشکند،  .ف، عبدالرحیمنانم :(55)

:(21)  A. Mannov; S.Buranov: Afghan studies in Uzbekistan, 

Tashkent, 2019, P.23 am, P.47    

 .۴5، هامنجا، ص  یف و منانف غنی :(51)

 .11هامنجا، ص  ،عثامنف :(5۸)
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 . 11هامنجا، ص  :(51)

، ، کابلۀ ششم، در مجموعۀ حامسه ویونکی مبارز شاعرمقال .رحیم، ابراهیم :(5۶)

 .۶0 – 15ص ، صم0881

 .57ص ، ش.هـ510۶شمعی در شبستان، چاپ دوم، کابل،  .زریاب، رهنورد  :(57)

شاعر و متفکر بزرګ رشق عبدالرحمن بن احمد جامی؛ . غفور، غالم :(50)

تجلیل از پنجصد و پنجاهمین سال تولد عبدالرحمن  سمینار مجموعهء مقاالت 

 .58۶-۴1صش، ص.هـ51۸۸کابل، جامی، 

 .۸۴مطالعات افغان شناسی در ازبکستان، هامنجا، ص  :(5۴)

 

 

 

 

 

 


