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 /20221602/                                            صالح گردش محمد

 محبت و مهر و دوستی یعنی عشق

 

 روابط و مسایل روی بر راسا   ها بعضی اندیشه و ذهن آید می میان به عشق از سخن و حرف پای وقتی

 پایه رب انسانها بین روابط تمام که بدانیم اما. افغانستان ما کشور در خصوصا  ؛ گردد می متمرکز جنسی

 دارد وجود استوارتری و پایدار عواطف و ها محبت عشق، ها انسان میان در. نیست جنسی های ارتباط

 و برادر و خواهر و مادر و پدر با محبت و عشق مانند ندارد، جنسیتی های آمیزش پایه و جنبه هیچ که

 آن و دارد وجود ها انسان میان در نیز دیگر پایدار و استوار محبت و عشق یک...  و رفیق و دوست

 تاریخ در را ها رابطه چنان که ایدیولوژیکی و فکری مسایل برخی در نظری هم و همسوی هست

 خدایش و بنده بین که محبتی و عشق فراتر اینها همه از. ایم شنیده و خوانده و دیده زیاد بشری ارتباطات

 قدورم و ممکن جمالت و کلمات با تصویرش و بیان و شرح که عشقی یعنی گردد، می استوار و برقرار

 عشق کلمه به و نسازیم زندانی کوچک و منحصر و تنگ محیط در را عشق تا است امید پس. نیست

 پر و بال الیتناهی فضاهای تا عشق همای تا دهیم فرصت و بگیریم نظر در را معانی بیشتر وسعت

 بدون و است هستی خود   درونمایه و جوهر و هستی تحرکات تمام عامل و مایه عشق زیرا بگستراند،

 به و نداشت وجود هستی در ظرافتی و لطافت داشت، می اگر و داشت نمی وجود هستی مهر و عشق

 :موالنا قول

 دان عشق زموج ها گردون دور

 جهان بفسردی عشق نبودی گر
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