پروفیسور شرعی جوزجانی

کانگرس علمی بین المللی در موضوع «میراث فرهنگی
اوزبیکستان – وسیلۀ مالقات باهمی خلقها و دولتها»

به روزهای  15و  16ماه می کانگرس علمی وسیع بین المللی در موضوع «میراث فرهنگی
اوزبیکستان – وسیله مالقات باهمی خلقها و دولتها» در شهرهای تاشکینت و سمرقند دایر گردید.

در کانگرس  150نفر دانشمند و متخصص از  22کشور جهان از جمله آزرباجان ،انگلستان ،آلمان،
هالند ،قازاغستان ،کانادا ،روسیه ،پولند ،امریکا ،ترکیه ،فرانسه ،چیک ،سویدن ،قیرغیزستان ،جاپان و
اشتراک کرده بودند .در میان آنها  5اکادمیسین 35 ،نفر دوکتور علوم و  14نفر پروفیسور وجود داشتند.
من به صفت رییس نمایندگی «فوند اجتماعی بین المللی بابر» در ستوکهولم (سویدن) به کانگرس
دعوت شده بودم.

کانگرس علمی در تاالر بزرگ «زر افشان» با بیانیه عالمانه گردانندۀ مجلس پروفیسور دوکتور اکمل
سعیدوف آغاز یافت .او ضمن خیر مقدم به دانشمندان و کارآگاهان که از  22کشور جهان تشریف آورده
اند ،در اطراف اهمیت ملی و بین المللی این همایش صحبت کرد و تاثیر آنرا در توسعه مالقات فرهنگی
میان خلقها و دولتها و تقویه مناسبات دوستانه میان کشورها بیان کرد و گفت که میراث فرهنگی
اوزبیکستان به پیمانۀ وسیع در بسیاری موزیمها و کتابخانه های بزرگ جهان وجود دارد و ما تا کنون
توانسته ایم یک قسمت زیاد آنهارا گرد آوری نموده در  10مجلد نفیس با قطع و صحافت عالی در کاغذ
اعال در زبانهای اوزبیکی ،روسی و انگلیسی به طبع برسانیم.
سپس ذوات ذیل سخنرانی کردند:








س .صفایف ،معاون اول رییس مجلس سنای اوزبیکستان.
م .مراتوف ،وزیر فرهنگ اوزبیکستان.
ب .یولداشف ،رییس اکادمی علوم اوزبیکستان.
پیک کت  ،رهبر نمایندگی یونسکو در اوزبیکستان و دایرکتر بیوروی کالستیریونسکو در
قازاغستان ،قیرغیزستان و تاجکستان.
ت .کونسی ،نماینده منطقوی فوند ادناور(جمهوری فدرال آلمان).
دوکتور م .ریسلیر ،رییس پارلمان منطقه (یتیر) شکسانیه آلمان(ویدیو صحبت).
ا .نورالدینوف ،رییس اکادمی هنرهای زیبای اوزبیکستان.
سپس ژورنالیست مشهور فردوس عبدالخالقوف مؤلف و رهبر پروژه ،بیانیۀ خود را در
موضوع «میراث فرهنگی اوزبیکستان در مجموعه های هنری جهان» ایراد کرد و بیانیۀ
اکادمیسین ا .و .ریتویالدزی رهبر علمی پروژه در زمینه استماع گردید.
بعد از آن با معرفی کتاب جدید اکادمیسین ریتویالدزی به نام «ریتسر ارکیولوژی» 75مین سال
تولد او گرامیداشت به عمل آمد .او در ساحۀ باستان شناسی اوزبیکستان و کشف آثار تاریخی
خدمات زیادی انجام داده و کتب علمی متعدد نوشته است.

پس از کافی بریک ،در نخستین نشست علمی تحت عنوان « اوزبیکستان – چارراهۀ تمدنها و عنعنه
های هنری» 8 ،تن از دانشمندان بنام امریکا ،روسیه ،چیک ،پولند و فرانسه پیرامون موضوع سخنرانی
کردند.
بعد از صرف غذای چاشت در کافی زیبای «مال دوست» (یکی از قهرمانان اوپرای مشهور
کمیک اوزبیک بنام «میسره نینگ ایشی») ،نشست علمی دوم زیر عنوان «محصوالت هنری
دانشمندان و متخصصان مشهور
اوزبیکستان در کلکسیونهای هنری جهان»

جهان و اوزبیکستان پیرامون محصوالت هنری اوزبیکستان در کلکسیونهای هنری جهان
مقاالت خود را خواندند و در زمینه معلومات جالب و مفصل ارایه کردند.
بعد از آن از موزیم دولتی تیموریان بازدید به عمل آمد و اشتراک کنندگان کا نگرس در
دعوت خیلی جالب و پرشکوهی که در باغ تابستانی هوتل « سیتی پالس » به افتخار شان
ترتیب داده شده بود اشتراک نمودند.
پروفیسور شرعی جوزجانی
پایان قسمت اول.
یک تعداد عکسها از جریان کنفرانس و بازدید از موزیم امیر تیمور:

در جریان جلسه با دانشمندان ترکیه

موزیم تیمور :زیورات و برخی از آثار باستانی بدست آمده در اوزبیکستان

از موزیم تیمور :تدریس در مدارس هرات در زمان تیموریان

قبول عرایض مردم در هرات

هرات  :بزم طرب در حضور بایسنقر میرزا

گوشه ای از هوتل نوبنیاد پنج ستارۀ« میران انتر نیشنل» در تاشکینت که اشتراک کنندگان
کانگرس در آن اقامت داشتند.

