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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Ideological مسائل آيدئولوژيک

 
  یللندری قيصد فيـــعبداللط

   ٢٠٠٩ دسمبر ٢٦ کانانداــ 
  
  
  

  کربالۀ ثحاد ا يشوراعا
  

 غمبريپۀ نواس گريد طرف از .است وستهيپ وقوع به که ستيبزرگ اريبسۀ حادث وی خيتار روز ک يشورا،عا دهم
 دست که نيننگ عمل نيا رسد،يم شهادت به ظالم ديز يدستور و امر به )رض( نيحس امام حضرت) ص( اسالم بزرگ
  .است دهيند را تيجنا نيچن جهان است داده
 که اسالم هنستو بردار علم نيا ه،وجه اهللا کرمی عل ابن نيحس الزهرا فاطمة قلب و دهيد نور که بود ش ـه ٦١ سال
 سردارۀ خاص کهی کار فدا و ثاريا با و نکرد خم سر استبداد و ظلم به و داشتی آزاد و عدالت و مساوات به اعتقاد

  .ديباريم کربال ريکو بری تشنگ سوز و آتش گرفت،ی باز به رای زندگ و مرگ بود، هاشمی بن
 بر اميق به نبود قاموسش در ميتسلۀ واژ که نيحس امام .شد کوفه ررهسپا نيآگ خشم شهامت با نيحس امام حضرت

  .زديخيم
 غالب ريشمش بر خون و باطل برابر در حق که بود اميق مگر بود، اديز دشمنان و کم دوستان نابرابر، زيچ همه
  .ست ااسالم خيتار دری ناشدن فراموش حادثه ک يشوراعا دهم گريد عبارت به ا يو کربال ۀحادث. ديگرد

 نيريش  جان کردن نثار با اند داشته بدوش را باطل اب حق جهاد تيولؤمس که اسالم آموزگار نيحس امام حضرت
  :کرد عرض) ج (ذوالجالل ربی قيحقی موال حضور به و خاست بپا انيديز يو ديز يبرابر در شيخو
 نخواهد تو راه جز من راه هستم، تو فرمان به ميتسل ندارم،ی ديترد و شک کدام استم،ی راض توی برضا من! ايخدا
  .بود
 جهاد نقش که بود مصمم نيحس امام کرد، آغاز اميق به باطل بر حق جنگ دری روزيپ خاطر به که یئجا آن ازی ول
  .نمود آغاز را باطل اب حق جهاد و کرد اميق و بودی ضرا خود ميتصم از نيحس امام و دينما ءفايا را
ۀ مرحل در را )ص( محمد خاندان از مرد و زن جوان، و ريپ تا طفل از تن ٧٢ مقابل در ها ظالمۀ عد که غيدر وای ا

 و کردند جدا شان تن از سر و بستند ريت به را ها نيا ک يکی يوحشی ها ظالم نيا بعدًا و کردند مسدود را آب اول
  .همراهانش و ديز يحال به بدا که نمودند مال لگد اسپی سمها ريز در

 که ختير باطل بر حق برابر در را خود خون و کرد اميق اسالمی اياح و وحدت خاطر به )رض( نيحس امام حضرت
  .ميا نشسته آن سوگ در امروز ما
 و روز نيا خاطر به اسالم جهانی همدرد م،يريبگی اسالمی بشر خوب آموزش و عبرتی خيتار روز نياز ديبا ما
  .بودند ظالم که فرستنديم آنها به را دخو انزجار و نينفر و ءداهش حال به که کينی دعا
 گسترش وی عدالتی ب محو خاطر به نيحس امام شود، برپا عدالت شود، نابود ديبا ظلم که است نيا شوراعا دهم اميپ

 و شوراعا اميق از گرفتن درس با ديبا ما. ميريبگ آموزنده درس اميق نياز مسلمانان ما کردند، اميق انصاف و عدل
  .ميريگ شيپ در را نيحس امام راه ،یعدالتی ب و ظلم برابر در اميقی عن ينيحس امام یمش خطی رويپ

ی م بما را صبر شجاعت، مان،يا تقوا، که است بزرگيک درس  حادثه نيا است،ی خيتارۀ حادث نياز درس اندوختن
 کهيدرد و باشد بخش اثر و ديمف که ميده انجام را کار و ميبنما باشد، آمده وجود به که باتيتخری اياح ديبا ما آموزاند،

 کار نيا خاطر به و نکرده گريد ک ينثار را ناروا حرف و رديبگ صورت کار مورد نيدر آمده،ی سن و هعيش نام به
 مای مل وحدت تا رديگ صورتی کار فدا اسالم وحدت پاس به و ندينما ءاياح خود نيب را اتحاد و بکنند کار مسلمانان
  .رديبگ صورتی دار خود ليمسای بعض گفتن از و شود ءاياح دوباره
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 ستند،ين مسلمان کهيکسان خصوصًا دهد،ی نم خوب انعکاس کار نيا که ندينمايم افراطی عزادار در کسانکهی اريبس
 که رديگ صورت استفاده نيحس امام مقام از دينبا شود،ی ريگ جلو افراط از ديبا شود،ی م مانع را اسالم دعوت راه
  .رديگ صورت نيازی اسيس استفاده و استم رت کينزد نيحس امام به گرانيد به بتنس من ايگو
 انجام را باطل برابر در حق مبارزه نيحس امام مثل و ميبکش نفس نيحس امام مثل م،يکنی زندگ نيحس امام مثل ما
  .ميده
 جز که را خود وجود ما ،است اديز اريبس )رض (نيحس امام حضرت مقام که چرا ميکنی عزادار ديبا خودی برا ما

 خودی ها نهيس از باشد، داشته وجود اگر شقاق نفاق، نه،يک بغض، مانندی منفی ها دهيپد ها، منم آن در و ستين خاک
ی خالی معنو وی روح تجانس وی وجود هم ،یهمدل شفقت، ت،يميصم ،یدوست محبت، به آنرای جا و ميئنما دور
  .ميبساز

 گسترش وی عدالت یب محو خاطر به نيحس امام شود، برپا عدالت شود نابود ديبا ظلم که است نيا شوراعا دهم اميپ
  .ميريبگ آموزنده درس اميق نياز مسلمانان ما کردند، اميق انصاف و عدل
  .است وستهيپ عوقو به ليذی ها ددايرو و عيوقا ماه نيدر که گذاست دينبا ناگفته

  .است افته يتنجا طوفان از) ع (نوحی کشت ماه نيدر) ١
  .ابدی يم تنجا ونعفر شر از) ع (موسا ماه نيدر) ٢
  .دينمامی ن حاصل تنجا نار از اهللا ليخل ابراهم ماه نيدر) ٣
  .ابدی يم تنجای ماه بطن از) ع (ونس يماه نيدر) ٤
  .رديگی م قرار یتعال حق ذات عفو مورد و دهيگرد قبول آدم یبابا حضرتی اعد ماه نيدر) ٥
  .رسدی م شهادت به نيحس ماما ماه نيدر) ٦
  .شودی م رانده طانيش ماه نيدر) ٧
 امام راه ،یعدالتی ب و ظلم برابر در اميقی عن ينيحس امام یمش خطی رويپ و شوراعا اميق از گرفتن درس با ديبا ما
  .ميريگ شيپ در را نيحس
 عبرت روز نيای عاطف ُبعد از ديبا ما داردی عاطف ُبعد روز نيا: است آورده ارمغان ما به بزرگ افتخارات روز نيا
  .است ريشمش به خونی روزيپ محرم دهم دارد،ی پ در عبرت روز نيا م،يريبگ

 پرواز نيحس امام است،ی ابيکام نيتر بزرگ که نوشديم را شهادت جام نيحس امام که است نيدر روز نيا افتخارات
  .است آن افتخار آن اران يهمچنان و کنديم شفاعت را رنف ٧٠ اقل حد ديشه ک يو رسديم حق گاهشيپ به کند،يمی خون
 نيب از هما سال ک يگناه شود، گرفته روزه که نموده ديتاک )ص( اسالم غمبريپ و شده حرام خون و جنگ ماه نيدرا
          قيتوفال اهللا من و   .روديم

                     
  
  
  )رض( نيحس امام حضرتی رثا در

  نيحسی عزا در پاست بر که ستيشور چه نيا

  نيحسی رثا در نمودند کهها  هيمو چه

  نشيريش جان اسالم ِهر در بداد

  نيحسی سخا و مردانه همت تو نگر

  اران يدده سر ناله او ماتم بروز

  نيحسی لقا صولت رود اد يز کجا

  چشم بر او راه خاک کشم صدقی رو ز

  نيحسی پا گرد ز بتابد نور دهيد به

  او همتی اسزی متاع نداشت جهان

  نيحسی مرحبا ند،يگو همه فرشته

  بودست معرفتی ايدر گوهر ناب چه

  نيحسی های ها باز جهان به شده بر که

  حق مظهر زمانه در او حضرت بود چو
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  نيحسی وفا در گشت سپر که ها نهيس چه

  ندکرد پا به ها فتنه چنان اريد نيدر

  نيحسی کربال پرسوزۀ عرص گشته که

  زمان و نيزم از تبرپاس که اه ناله چه

  نيحسی ايگو لب بر سکوت مهر زد که

  گردد پا به ها ناله او ماتم سوگ به

  نيحسی نوا جهان در شود خموش کجا

  دگری کربال وطن در پاست به چنان

  نيحسی کربال باز دهدميم اد يبه

  جل و عزی خدا ستاند حشر روز به

  نيحسی بها خون گنهکار و انيعاص ز

  هرگز شودی نم خم شهان گاه شيپ به

  نيحسی گدا و عاشق ماۀ خواج هست که

                  

  
  


