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اولویتهایحکومت
در سال ۱۳۹۶

مهدی مدبر

سال  ۱۳۹۵خورشیدی برای افغانستان سال دشوار و پر فراز و نشیب
بود .چالشهای امنیتی ،سیاسی و اقتصادی دشواری های زیادی را
در برابر مردم و حکومت افغانستان ایجاد کرد .گروههای تروریستی
عالوه بر انجــام حمالت خونین انتحــاری در بخش های مختلف
کشــور ،بصورت هدفمند تالش کردند تا تفرقه مذهبی و قومی را
در افغانســتان بوجود بیاورند؛ اما مردم افغانستان با آگاهی از نیت
شوم گروههای تروریستی ،متحد ماندند و تالشهای برای افزایش
همبستگی مردم افغانستان افزایش یافت.
اما سال جدید خورشیدی برای حکومت و مردم افغانستان یک سال
سرنوشت ساز است .حکومت وحدت ملی وعده داده است بسیاری
از برنامههای مهم و حیاتی خود را در این سال عملی خواهد کرد .در
سال گذشته حکومت وحدت ملی بخاطر عمل نکردن به وعدههایش
با انتقادات شدید از سوی شهروندان و گروههای سیاسی مواجه شد.
عمل کردن به این وعدهها می تواند تغییرات مهمی را در تداوم روند
سیاسی افغانستان بوجود بیارود و همچنان عمل نکردن به آن می
تواند چالشهای زیادی را در برابر حکومت افغانستان ،خلق کند.
مهمترین برنامه های که حکومت وحدت ملی وعده عملی سازی آن
را در سال جدید خورشیدی داده اســت و اجرایی شدن آنها را از
اولویت های کاری خود دانسته است ،توزیع تذکره های الکترونیکی
و برگزاری انتخابات پارلمانی و شــوراهای والیتی اســت .رهبران
حکومت اعالن کرده اســت که آنها متعهد بــه برگزای انتخابات
پارلمانی هســتند و تالش می کنند که با استفاده از تکنالوژی های
پیشرفته در سیستم انتخاباتی کشور ،شفافیت را در انتخابات بوجود
بیاورند تا تنشهای انتخابات سال  ۲۰۱۴تکرار نشود.
برگزاري انتخابات پارلماني و شوراي ولسوالي ها ،تداوم نظام سياسي
و دموکراتيک کشــور را در پي خواهد داشت و به استحکام ثبات
سياسي در کشــور کمک خواهد کرد .همچنان برگزاري انتخابات
پارلماني ،باعث مي شــود که تمام ارکانهاي نظام سياسي کشور
قانوني شــود و زمينه براي تعديل بعضي از مواد قانون اساسي که
در توافق نامهي تشکيل حکومت وحدت ملي گنجانده شده است،
فراهم گردد .توزیع تذکره های الکترونیک برای شهروندان یکی از
وعده های اصلی رهبران حکومت وحدت ملی بود که تاکنون عملی
نگردیده است .حکومت در این اواخر اعالن کرده است که آمادگی
های الزم برای توزیع تذکرههای الکترونیکی گرفته شــده است و
توزیع این تذکره ها از اولویت های کاری حکومت خواهد بود.
توزيع تذکره الکترونيکي براي مشخص شدن ميزان دقيق نفوس
کشــور و همچنان براي آوردن شفافيت در انتخابات و جلوگيري از
تقلب ،ضروري است .بدون توزيع تذکره الکترونيک ،مديريت پروسه
ي انتخابات کشور و جلوگيري از تقلب گسترده دشوار خواهد بود و
راههاي تقلب در انتخابات ،همچنان باز خواهد ماند .همچنان توزيع
تذکره الکترونيک مي تواند حکومت را در راســتاي حکومت داري
الکترونيک کمک کند و بدين ترتيب زمينه ي فساد اداري محدود
گردد و در مصرف منابع مالي دولت شفافيت بوجود بيايد.
همچنــان ،ثبات امنیتی یکی از چالش های حکومت افغانســتان
در ســال جدید خواهد بود .گروه های تروریستی تهدید جدی در
برابر ثبات امنیتی کشور است .مبارزه با ترویسم در افغانستان نیاز
به همکاری جامعه جهانی و کشــورهای منطقه دارد ،در صورتیکه
حکومت افغانستان بتواند همکاران بین المللی اش را متقاعد بسازد
که مبارزه مشترک با تروریسم را در افغانستان بصورت جدی دنبال
کنند ،امنیت در کشور رو بهبود خواهد گذاشت ،اما در صورتی که
همکاریهای مشترک در راستای مبارزه با تروریسم شکل نگیرد،
سرنوشت جنگ در کشور همچنان نامعلوم خواهد بود و ثبات امنیتی
و سیاسی بوجود نخواهد آمد.
عالوه بر این ،اشتغالزایی و کاهش فقر اقتصادی از دیگر چالشهای
حکومت در سال  ۱۳۹۶خواهد بود .اکنون بسیاری از جوانان تحصیل
کرده و اقشــار مختلف مردم از بیکاری رنج می برند .بیکاری باعث
شده است که وضعیت اقتصادی مردم رو به وخامت بگذارد و بسیاری
از خانواده برای تامین مخارج شان با مشکل مواجه شوند.
مردم افغانستان انتظار دارند که حکومت وحدت ملی در سال جدید
خورشیدی به وعدههای که به آنها داده اند عمل کنند و برنامههای
را که برای سرنوشت و آیندهی کشــور از اهمیت باالی برخوردار
هستند ،اجرایی سازد .بسیاری از برنامههای سیاسی و اقتصادی که
حکومت وحدت ملی روی دست دارد ،در صورت اجرایی شدن ،می
تواند تغییرات اساسی در زندگی و سرنوشت مردم افغانستان بوجود
بیاورد.

جشــن نوروز یکی از جشنهای باستانی
مردم افغانســتان است که قدامت تاریخی
چندهزارســاله دارد .این جشن که آغازگر
بهار می باشــد ،ازنسلی به نسلی به میراث
رســیده و در هردوره تاریخی ،به تناسب
شرایط و زمان به شکل های مختلف برگزار
شده اســت .در بســیاری از والیت های
افغانســتان به ویژه در کابل ،مزارشریف،
هرات ،بدخشان ،بامیان ،قندهار به صورت
خاصی از این روز تجلیل می شود.
خانواده ها روز نورزو پيش از تحويل سال،
سفرهها را با هفت سين يا هفت ميوه رنگين
میسازند ،ســبزی ،سمنک و شيرينی سر
سفره می چینند .برخی ها شمع نيز روشن
میكنند .همه اعضاي خانــواده خصوصا
کودکان لباس های نــو و رنگارنگ به تن
کرده بر گرد سفره جمع میشوند و منتظر
تحویل سال میباشند .بزرگ خانه بر صدر
مجلس مینشيند ،دعاي شــكرگزاری را
قرائت میكند ،از خداوند میخواهد تا سال
نو برای شان سال صلح و امنيت ،آسايش،
آرامش ،باخير و با بركت باشد.
در روز نــوروز ،در هــر شــهر و ديار ،در
جايگاههای مخصوص كه معموالً زيارتگاهها
است ،مردم به نام ميله نوروز ،روز دهقان،
مراسم خوشی و شــادمانی برپا می کنند.
در اين ميلهها نمايشــهای ،مرغ جنگی،
سگجنگی و نمايشــهای گاوهای قلب هی،
ســامان آالت زراعتی ،اسبهای بزكشی و
اســبهای ســواری ،نيز ه بازی ،شتردوانی
و ســاير بازيهاي ســرگرم كننده صورت
میگيرد.
نوروز درکابل:
مردم کابل در روز نوروز به زیارت ســخی،
شهدای صالحين ،عاشقان و عارفان ،خواجه
صفا ،باغ بابرشــاه و زيارت مال بزرگ جمع
میشــوند؛ برخی ها به قرغه ،تپه مرنجان،
چمن حضوری ،باغ زنانــه ،دامنه خواجه
صفا ،ورزشگاه غازی ،استالف ،کاریزمیر ،گل
غندی ،پغمان ،چاریکار ودیگر تفریحگاه ها
میروند ،بهار را جشن میگیرند وبه آن خوش
آمدیدمی گویند.
اکثر باشندگان کنونی کابل کسانی اند که
از دیگر والیتها یا کشــورهای همسایه،
بعد از سالها مهاجرت ،به این شهر مسکن
گزین شده اند .به این دلیل ،این مرد م حامل
رسم و رواج های فرهنگی متفاوت نوروزی

جشن باستانی نوروز
نوروز رجا

هســتند ،هرچند این رسمها بسیار شبیه
هم هستند ،با آنهم در این روز در كابل دو
فعالیت هيجانانگيز صورت میگيرد :يكي
بلند كردن جنده (بيرق) زيارت ســخی و
ی است.
ديگري باال كردن توغ (علم) مندو 
چند روز پيش از نــوروز به خاطر برگزاری
این جشن باستانی و برافراشتن علم مبارک
آمادگی هــا گرفته می شــود ،مخلصین
حضرت علی شب نوروز را در زيارتگاه سخی
ت خوانی به پايانمیرســانند ،روز
با منقب 
نوروز كه نخستين روز سال نو خورشيدی
میباشــد ،مقامات دولتی ،شخصیت های
ملی ،شــهردار كابل ،تعدادي از روحانيون
و جمع کثیری از مــردم كابل گرد هم می
آیند ،علم ســخی ،در ميان شور و هلهله و
هيجانات مردم بلند میگردد .در حين بلند
شدن علم ،از هر سو صداهای هيجانآميز
«يا علی يــا علی» و صــدای كفزدنهای
هيجانانگيز به گوش میرسد.
مردم کابل به این باور اســت هرگاه بيرق
سخی به آسانی بلند شــود ،آن سال يك
ســال نيكو و پربركت بوده و اگر بيرق به
مشــكل بلند گردد ،شگون آن سال خوب
نيست .زنان دستمالهای ابريشمين و ساير

تكههای قيمتی را به خاطر برآورده شــدن
مرادشــان به پاية بيرق میپيچند و هركس
تالش میورزد كه اگر بتواند توتهی را از پوش
جنده برای تبريك بركند.
نوروز دربدخشان:
باشندگان بدخشــان برای استقبال نوروز از
15حوت آمادگی میگیرند و با قلبه یا شخم
زدن زمینها توسط گاوهای تازه کار شگون
(شوون) نوروزی برپا میدارند و تا فرارسیدن
نوروز مسابقات بزکشی و برخی آمادگیهای
دیگر نیز گرفته میشود.
در روز نوروز مردان ،زنان و اطفال به مناطق
سبز و مرتفع و دامنهی کوهها باال میشوند و
قبل از آنکه مراسم نوروزی را به گونه رسمی
آغاز نمایند ،صبح همان روز بعد از ادای نماز
مردان به دعاخوانی در مســاجد میپردازند
و بعــد از یک دعای عمومی به خانههایی که
مرده تازه داشته باشند رفته دعا می خوانند
و به این شکل نوروز را جشن میگیرند.
جشن سمنک یکی دیگر از رسم و رواج های
نوروزی مردم بدخشان است که درشب اول
سال یا شب نوروز برگزار می شود .این جشن
از ویژگی خاصی برخوردار اســت و در این
شب زنان گرد دیگ سمنک جمع شده و تا

نزدیکی های صبح دم دفچه زنان شادی و
سرور بر پا می کنند و بیت می خوانند.
پهلوانی  ،اســب دوانی و کبک جنگی از
جمله بازی های اســت که میدان گرم و پر
بیننــده ی در روز های نوروز دارد .تا هفت
روز پس از نوروز مراســم بزکشی ،کبک
جنگی و پهلوانی در محالت پر جنب و جوش
جریان دارد و روزانه صد ها تن از باشند گان
قریه جات به میدان بزکشی آمده از صبح تا
چاشت و از بعد از ظهر تا نزدیکی های عصر
به تماشای بزکشی می پردازند.
نوروز در هرات:
درهرات اگرچه در سالهای اخیر تا اندازه ای
رســم ورواج های قدیم تجلیل از روز نووز
رنگ باخته است ،با آنهم نوروز دراین والیت
با شکوه تجلیل می شود .تجلیل چهارشنبه
سوری (چهارشنبه آخر ســال) .دربرخي
از خانواده ها در روز اول ســال نو ،قبل از
تحويلی سال نو سفره ی هفت سين چیده
می شــود كه با انواع و اقسام ميوه جات و
لوازمی كه حرف اول اسم آن با (س) شروع
ميشود ،مزين نموده و تمام اعضای فاميل
دورا دور اين سفره مينشــينند و منتظر
تحويلی ساعت سال نو ميمانند.

باشــندگان هرات عمدت ًا در مسجد جامع
شهر گرد آمده و پس از دعای شكرگزاری و
تمنای خير و بركت و صلح و امنيت از دربار
خداوندی وتبریکی سال نو ،رهسپار زيارتگاه
خواجه عبداهلل انصــاری ،دیگر زيارتگاهها،
تخت سفر و ساير تفریحگاهها میشوند.
نوروز درمزارشریف:
هيجانآميزترين و باشــكوهترين جشــن
نوروزی در شهر مزارشريف واليت بلخ برگزار
میشود .برگزاری مراسم نوروزی در این شهر
با برافراشتن جهنده شاه اولیا حضرت علی با
تشریفات خاص آغاز می شود .مردم از بخش
های مختلف کشور و حتا عده ی از کشورهای
همسایه در این جشن گردهم می آیند.
به پیشواز نوروز ،باشندگان شهر مزار خانه
ها ،کوچه ها ،جاده های شهر را پاک و تمیز
می کنند .پس از مراسم بلند شدن جهنده،
مردم به راه اندازی بازی های بزکشــی ،قوچ
جنگــی ،بودنه جنگی ،مــرغ جنگی ،تخم
جنگی و شعبده بازی می پردازند.
در شهر مزار شریف جشن نوروز به نام میله
گل سرخ نیز یاد می شــود که از اولین روز
سال نو شــروع می گردد و تا چهل روز که
الله زارهای اطراف مزار منظره ای دل انگیز را
می سازند ،ادامه می یابد .برخی از باشندگان
والیــت های دیگر نیز بــرای رخصتی های
نوروزی شان در این شهر می روند و چندین
روز را در مزار شریف می مانند.
شنیدن ترانه دلکش مال محمد جان ،که گویا
از جانب دختری برای مــرد دلخواهش مال
محمد جان سروده شده است به زیبایی این
جش می افزاید.
نوروز در قندهار:
گرچه درسالهای پسین مراسیم نوروزی در
قندهار کمرنگ تر شده است ،با آنهم اهالی
شهر به خرقه شريف گرد آمده و پس از دعای
شــكرگزاری و التجای خير و بركت ،صلح و
امنيت در ســال جديد ،تبريكگويی سال
نو به همديگر ،راهی چهلزينه ،زيارت شاه و
ساير زيارتگاهها و تفريحگاهها میشوند.
نوروز در غزنی:
در روز نوروز مردم شــهرغزنی و حومه آن
در زيارت حكيم سنايي و پيرامون آن جمع
گرديده ســال نو را به همديگر تبريك گفته
و بعــد از دعای شــكرگزاری و طلب خير و
بركت و صلح و امنيت در سال جديد به ساير
زيارتگاه و تفریحگاهها میروند.

جشن نوروز و همگرایی فرهنگی
نگاه و ایــده همگرایانه میــان ملتها و
واحدهای سیاســی تاریخ و قدمت بلندی
دارد ،ملت ها همیشه به دنبال جستجوی
و تقویت عوامل پیونده دهنده و ســامان
بخش روابط بین خود شــان بوده و است.
البته نباید از یاد برد که اندیشه بهرهگیری
از اشــتراکات فرهنگــی و اجتماعی ،به
منظور تقویت و سامان بخشیدن مناسبات
فی بیــن از موضوعات کهن و با پیشــنه
بلندی تاریخ هستند .جشن نوروز یکی از
آن زمینهها و بسترهای معنوی و تاریخی
است که میتواند با درون مایههای شگرف
فرهنگی و تاریخی خــود روابط ملتها و
دولتهای حوزه فرهنگ و تمدن نوروز را
انسانی تر و منطقی تر بسازد.
آیین نوروز میتوانــد عاملی جدی برای
همگرایی فرهنگی میان ملتهای منطقه
باشــد ،بدلیل این که نــوروز و آیینها و
فرهنگ نوروز دارای ویژگیهایی است که
اگر به شــکل درست از تمام ظرفیتهای
آن استفاده مطلوب صورت گیرد به ایجاد

 کارتون روز

qبنیانگذار :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير :حفیظ اهلل زکی

اسداهلل زائری

پیوند و افزایش همــکاری در حوزه های
مختلف منجر میشــود .جشــن نوروز با
ریشــههای بلند تاریخی و معنوی خود
میتواند به همگرایی فرهنگی ،اجتماعی
و بهبود ارتباطات میان ملت-های منطقه
ختم شود .ولی قبل بررسی موارد یاد شد
و نقش بی بدیل آن در رشــد و شگوفایی
روابط بین مردمان منطقهای حوزه فرهنگی
نوروز ،بدون مناســبت نخواهــد بود ،به
اجمال تآمل به مفهوم و تئوریهای موجود
در روابط بیــن الملل و مطالعات منطقهای
داشته باشــیم .تا از این رهگذر بتوانیم به
فهم دقیق تر از موضوع همگرایی به نقش
نوروز در ایجاد همبستگی میان ملتهای
حوزه نوروزی نایل آییم.
در زمینه همگرایی بین ملتها تئوریهای
متنوعی وجــود دارد که از جمله میتوان
به نظریهی کارکردگرایی ،نظریه ارتباطات
و نظریه نو کارکردگرایی ،اشــاره کرد؛ بر
اســاس تئوری نو کارکرد گرایی ،مباحث
فرهنگی در قلمروی سیاست سفلی(Low
 ) politicsقــرار میگیرد کــه از حوزه
سیاســی علیا( ) High politicsمتفاوت
و متمایز است .ولی نگاه جدید سازمانها
و نهادهای بین المللی به موضوع فرهنگ
و رسومات مشترک بیانگر این نکته است
که فرهنگ نه یک عامل یک سویه ،بلکه
عاملی دو چند ســویه بوده و مؤلفهای از
مؤلفههای قدرت و امینت به شمار میرود.
بدیــن ترتیب ،در همگرایی کشــورهای
متمایل به همگرایــی یک عنصر جدی به
شــمار می رود .ازمنظراین تئوری ،آنچه
به مسائل اجتماعی و فرهنگی مربوط می
شــود در زمره ای«سیاست نازل و مالیم»
جا میگیرد و امکان همکاری در آن راحت
تر و کم هزینه تر است .ما در این جا تالش
خواهیــم کرد تا نقش آیین نــوروز را به
عنوان عنصر کلیدی در رشد و شکوفایی
روابط ملتهــای حوزه فرهنــگ نوروز
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بررســی نموده ولی قبل از آن به جا خواهد
بود که اشاره گذارا به مبنا و معنای همگرایی
نیز داشته باشیم.
متفکران و اندیشــمندان حوزه روابط بین
الملل و مطالعات منطقهای هر کدام از زاویه
دید خود تعریفی از این مفهوم ارائه نموده
اند ،به نحوی که تا کنــون تعریف جامع و
مانعی از اصطالحی همگرایی وجود ندارد و
تعاریف موجود هر یک به جنبهای از جوانب
آن توجه نموده است .نگرشهای موجود بر
همگرایی نیز یا پروژهای و یا پروسهای و یا
ترکیبی از آن دو است .در نگرش پروژهای
همگرایی به عنوان یک وضعیت نهایی مورد
بررسی قرار میگیرد و در نگرش فرآیندی
(پروسهای) ســیر تحول همگرایی و نقطه
عزیمــت آن مورد توجه اســت .برخی از
متفکرین عرصــهای روابط بین الملل نیز با
نگرش تلفیقی به موضوع مینگرند .در هر
حال آن چه مسلم اســت عدم وفاق برسر
تعریف این مفهوم است .اما به رغم تعاریف
متنوع ،میتوان در تمامی این تعاریف فصل
مشــترکی یافت مبنی بر آن که همگرایی،
شکل بخشــی به گروه بندیهای بزرگتری
از کشورهاســت کــه در درون آن گروه
بندی ،کشورها به ســمت تصمیمگیریهای
مشــترک حرکت میکنند .به عبارت دیگر
همگرایی روند تکوین تدریجی نوعی نظام
تصمیمگیری جمعی است ایده کلی نظریه
پــردازان همگرایی در این راستاســت که
واحدهای ملی (کشــورها) در عرصه روابط
بین الملل در یک تجربه تاریخی مشــترک
به این جمع بندی میرسند که منافع عملی
تصمیمگیری مشترک در یک یا چند موضوع
بیشــتر از تصمیمگیری انفرادی است و به
این ترتیب از یک سطح پائین در همکاری
مشترک به ســطوح باالتر حرکت میکنند.
به تعبیر بر مبنی رویکرد کارکرد گرایان از
حوزه فرهنگ و مشترکات فرهنگی شروع
می شود و در نهایت به سایر حوزه اقتصادی

و سیاسی گسترش می یابد.
به باور این نوشــته آیین نوروز ،از ظرفیت
و پتانســیل باالی جهت نزدیک ســازی
ملتهای منطقــه بر خور دارد اســت؛
ظرفیتهــا و زمینههای که هر کدام نقش
تعیین کننده میتواند در مســیر و روند
همگرایی نقــش آفرینی نماید .جشــن
نوروز بر خالف بســیاری از مراسمهای که
در بین سایر ملتها رایج است که تهی از
بار معنوی اســت ،بر عکس عید نوروز از
ریشه های عمیق ارزشی و معنوی بر خور
دار است.
نوروز به عنوان میراث مشترک و در عین
حال مغتنم ملتهــای منطقه ،در بر قرار
ارتباط بین ملت هــای حوزه تمدن نوروز
نقش بی بدیل میتواند ایفا نماید .بر اساس
تئوری ارتباطات ،نــوروز و فرهنگ نوروز
عامل مثبتی اســت در دروند شکل دهی
روابط میان ملتهای که این عید را گرامی
میدارد .در جغرافیایی مطالعات منطقه-
ای و بین الملل؛ یکی از تئوریهای که نوع
و مقوله ارتباطات میان ملت ها را توضیح
میدهد؛ تئوری ارتباطات اســت .پیشگام
این نظریه کارل دویچ میباشد؛ این تئوری
بر این پیش فرض استوار است که یکی از
دستاورد-های تکنولوژی عصر ،ارتباطات
است و افزایش ارتباطات بین جوامع زمینه
را برای همــکاری فراهم میکند ،زیرا اگر
میان ملتها تماســی وجود نداشته باشد
همگرایی و ارتباطات ســازنده و ماندگار
شکل نخواهد گرفت؛ یعنی میزان همگرایی
تابعی اســت از کیفیت مبادالت فرهنگی،
سیاسی و اجتماعی میان واحدهای مجزا.
به بــاور کارل دویچ ،بانی ایــن تئوری،
ارتباطات ســیمان و بتون سازمان هاست
و به تنهایی این امــکان را فراهم میکند
که گروهی با هم فکــر کنند ،با هم ببیند
و با هم عمل کنند .مطابق رویکرد تئوری
ارتباط آیین نوروز میتواند اساس مناسبی

برای قرار ارتباطات بین ملتهای باشد که
دارای نگرش ها و روحیات متنوع هســتند
ولی همه به نحوی نوروز را گرامی میدارد،
فراموش نسازیم که در حوزه تمدنی نوروز
اقوام مختلف زندگی مینمایند؛ اما نوروز و
جشن نوروز را پاس میدارند.
عید نوروز از ظرفیــت و زمینه های خوبی
معنوی و ارزشی برای رشد و تقویت روحیه
همدلی و انسجام میان مردمان این خیطهای
از جغرافیایــی زمین بر خور دارد اســت.
جلوهها و نمودهای خاص معنوی ارزشی این
جشن را می توان به خصوص در سه کشور
فارسی زبان افغانستان ،تاجکستان و ایران
در قالب برنامه های تجلیل از نوروز مشاهده
کرد.
در نتیجه میتوان این گونه این نوشــته را
جمع بندی کــرد که نوروز به عنوان میراث
معنوی و تاریخی و با عبــور از تنگناهای
زمانه و غلبه بر موانع چون آبشــار مرتفع
در دل سختی های روزگار ،میتواند عالوه
بر ایجاد پیوند فرهنگــی موجب افزایش
همکاری اجتماعی و اقتصادی میان کشورها
شود .فرهنگ و رسومات مشترک یک عامل
مهم و نیرومندی است که زمینه ساز روابط
کشــورهای یک منطقه بایکدیگر میتواند
باشد .در کشورهای که نوروز گرامی داشته
میشود .تشابهات فرهنگی -اجتماعی ریشه
در یک عامل مشترک و مهم دارد .این عامل
در کنار سایر تشابهات و فراوانیها ،فرهنگ
و تمدنی مشترک نوروز است .لیکن در اینجا
نقش جشــن نوروز و نتایــج حاصله از آن
نباید نا دیده انگاشته شود .همین رویکرد
مشترک مردم به یک محور مشترک به نام
نوروز خود زمینه ســاز تعامالت بعدی در
ابعاد مختلف دیگر می تواند باشد .اعتقاد
مردم به بزرگداشت بعضی از روزها و جشن
های تاریخی مثل بزرگ داشــت نو شدن
سال در صورت بهرهگیری از آن ظرفیتها
و پتانسیلهای معنوی بسترهای الزم برای
ایجاد همگرایی مهیا میشــود .البته نباید
انتظار داشــت که این عناصر و مولفه را که
نام بــردم خود به خود نقش ایفا نماید بلکه
نیازمند و همکاری و مســاعدت و تدابیر
مشترکی اســت که باید آن مولفه و عناصر
فوق الذکــر را از حالت بالقــوه به بالفعل
تبدیل کرد کمــا این تا کنون به هدف بهره
گیری از ظرفیت و پتانســیل جشن و آیین
نوروز نشســت های متعدد و مختلف بین
مقامات و سایر مســولین کشورهای حوزه
فرهنگ و تمدن نوروز بر گزار شــده است
که یکی از آن موارد بر گزاری جشن نوروز
در سال  1393در افغانستان بود .قبل از آن
نیز سران افغانســتان ،ایران و تاجیکستان
حتی بارها به ارتباط بر گزاری هر چه بهتر
دوره های جشــن جهانی نوروز نشست ها
و دیدارهای با هم داشــتند که محور همه
این گردهماییها اســتفاده مطلوب است از
فرصت جشنها نوروز بوده است.
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