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 ۰۴/۱۱/۲۰۲۲         نگاهیونس 

 

 از سیاسِت اشک دوری کنیم
 

کند. آن رشته فروافتادن گارِد اراده است. آدم زمانی از خشم، ترس،  هم وصل می ها را به یک رشته تمام اشک

ریزد که از فکر کردن، ایستادن، راه پالیدن، تالش برای تغییر  های عاطفی اشک می اندوه، شادی و دیگر وضعیت

 .کوتاه  ٔحداقل برای آن لحظه -و مبارزه دست بردارد

 

رسد تا خطرناک. چون به  نظر می دست داشته باشد، بیشتر قابل ترحم به کند حتی اگر کارد به گریه میآدمی که 

شود. آدِم گریان  اش تعطیل می گر، حِس رقابت و خودخواهی ایم که انسان هنگام گریستن عقل حساب تجربه آموخته

ها گریستن در برخی جاها و  فرهنگ هٔ ا شاید همشود. ازینرو در بیشتر ی شده پنداشته می ین است و تسلیمئپا اش بیرق

 هٔ شود. از جمله گریه کردن در میدان رقابت، در دنیای سیاست، در عرص برای برخی افراد ضعف پنداشته می

 .ضعف است هٔ معامله و تجارت نشان

 

های اخیر  ها در سال انهرس هٔ رسد. اما شاید به دلیل توسع نظر می اشک به رحم، سرد و بی سیاست افغانستان محیط بی

شود و بازی با  رسد قباحت اشک در میدان سیاست کم می نظر می کم به ایم. کم های زیاد سیاسی بوده شاهد اشک

کنند. این وضعیت  ها برای جلوگیری از اشک خود زیاد تالش نمی گردد. فضا طوری شده که برخی اشک رایج می

های  جایی بکشد که مثل منبِر مالها گریه پی خواهد داشت. شاید کار بهاگر ادامه یابد تغییر فرهنگی مهم را در 

 .دهد{ رایج گردد کند و لوسپیکر آن را شش بار انعکاس می هایی که مال یک آخ می ایکودار }از همان

 

. قشر یا صاحب مقامی هستند، بازی با اشک شایسته نیست هٔ برای آنانی که تعهد سیاسی و اجتماعی دارند، نمایند

ها را بکنیم. نباید   یافته  ها و پایان شده ما که به تربیونی دسترسی داریم نباید اکت تسلیم هٔ تنها آنان نی، بلکه هم

ریزی ادامه دهیم. حس  گاردهای خود را پایین بکشیم. باید به فکر کردن، صحبت کردن، راه پالیدن و برنامه

که بازی به پایان نرسیده، بلکه تنها میدان تغییر کرده است.  یمئدیگر بگو استواری و امید را ساری کنیم. به هم

کرده جمع شویم و سرهای افراشته  های گره آلود همدیگر را بیرق نسازیم. دور مشت های اشک سرهای افگنده و چشم

 .صاحب نخواهد ماند را قدر کنیم. باور کنیم که وطن برای مدت طوالنی بی
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