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 ۰۳/۰۷/۲۰۱۸                     آشکار توانا

 ؛ وطن هبعشق 
 

 برای رسیدن به ثبات افغانستان یی پدیده

 دنیرس یاست که افراد همان جامعه برا ریامکان پذ یزمان دهیپد نیهر جامعه است و ا یبشر یها ازیاز ن یکیثبات 
 به آن تالش کنند.  

هم  یقرار دارند و کشور ها یعال یو اجتماع یاسی، س یدر جهان اند که در ثبات اقتصاد ادیز یکشور ها امروز
 مردم اش را فشار داده و با صد ها درد و رنج آنها را همراه ساخته است.   یهر روز گلو یوجود دارد که ثبات

 دو نوع کشور ها دست مزد مردمان همان کشور ها است .   نیدر ا یثبات یو ب ثبات

عشق به وطن را بار ها  ثیو احدا میمسلمان اند ، اسالم در قرآن کر زیو مردمان اش ن یکشور اسالم کی افغانستان
" )عالقه به وطن  از نشانه  مانِ یمعروف " ُحبُّ اْلَوَطِن ِمَن الْ  ثیرا جرم کالن دانسته است. حد انتیامر کرده و خ

هنگامى که مى  زیوسلم( ن وآله هیاکرم )صلى اللهعل امبریشده است. پ لنق یدرمنابع مختلفى اسالم زی( نماناستیهاى ا
خواست از مّکه هجرت کند، سخت ناراحت بود. درست است که مّکه ارزش معنوى و الهى فوق العاده اى داشت، 

به آن شهر جهات مختلف داشت که از جمله عالقه او به زادگاهش همانا وطن  امبریولى به نظر مى رسد که عالقه پ
 اش بود.   

در حال بحران  یکشور نیهر افغان در ا فهیو وظ تیخدمت به وطن مسوول یانسان دید و هم از یاز لحاظ اسالم پس
مداخله  یکشور ها یکشور است که از سو نیمردم ا ریدامنگ گریو ده ها مشکل د یکاریاست.امروز جنگ ، فقر ، ب

 شده است .   لیما تحم یگر برا

ثبات افغانستان کار  یچتر برا کی ریصدا در ز کیاست تا مردم افغانستان  ازیمشکالت ن نیرفت از ا رونیب یبرا
مردم انواع جنجال ها را خلق  انیدر م یرونیکه با فرمان استخبارات ب یها انیاز حلقات و جر یکنند . هستند شمار

برخواسته و به خواست  یها انیجر نیا هیمردم عل دیو با ودهبه نفع افغانستان نب یبیتخر یها استیس نیکنند که ا یم
 بدهند.   یآنها پاسخ منف یها

ضعف  یخواهند که از نقطه ها یکشور نبوده و همواره م یاسیس ی، اقتصاد و نظام میحلقات طرفدار رشد تعل نیا
 استفاده نادرست را کنند.   تیمردم نها

 یمل تیاه نخواسته اند که حاکمگ جیو ه دهیعشق ورز گرانیاز د شتریاست که افغان ها بر وطن ب قتیحق کی نیا
کشور ثابت  نیا تیحفظ حاکم یچند هزار ساله مردم افغانستان برا خیادعا در تار نیسوال برود ، ا ریکشور ز نیا

صد ها کتاب و مقاله نوشته اند اما امروز که  هادر مورد شجاعت افغان  یخارج ادیز یسانینو خیشده است و تار
کنند  یبستر استفاده م نیخاک فروشان از ا یمبدل شده و برخ رانهیاخله گران به واز مد یبرخ یکشور ما از سو

صلح سر  یبه هر نوع مداخله نه گفته و برا نینام و د کی ریصدا و ز کیهر شهروند کشور است تا  تیمسوول
از حکومت امکان  تی، کار صادقانه ، نه گفتن به زورمندان و حما میمبارزه با رشد تعل نی. ا دمبارزه کنن یتاسر

که  یبد بخت هیکه سا میانتظار داشته باش مییایمسلح مخالف نظام کنار ب ریمسلح و غ یاست و اگر با گروه ها ریپذ
 مواجه خواهد ساخت.   تیوضع نیبا ا زیشده ما را ن گریها افغان را دامن ونیلیامروز م
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که خالف منافع  ینوجوانان است تا آنها از کار ها جوانان و قیکشور تشو نیثبات ا یهر افغان برا گرید تیمسوول
تواند با داشتن فرهنگ عشق به وطن  یهر افغان م یعنی رندیافغانستان سهم فعال گ یو در آباد دهیاست دست کش یمل

کودک به  کی قینهال ، تشو کیکند ، غرس  رانیوافغانستان  یرا برا یکشور خدمت نیدر هر بخش ا یو آزاد
کار و در کل  بی، مانع ساختن افراد تخر یخیو تار یفرهنگ ی، حفظ داشته ها ریخانواده فق کیاز  تیمکتب ، حما

 یکشور با دست ها نیو آفتاب در حال غروب ا ستیصلح در کشور جنگ زده دور از امکان ن میاگر ما بخواه
    دهد.   دیه صلح نوصبح روشن را به شهروندان تشنه ب کیتواند طلوع کرده و  یما افغان ها م ییتوانا

 
 پایان
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