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 ۲۹/۰۸/۲۰۲۰             مومنداحمد  :نصیرنویسنده
 

 دهم محرم الحرام یا روزعاشورا
 

محرم یا شهرالحرام میباشد که روز دهم آن ماه   ماه اول سال هجریی قمریو  انهگچهارمتبرک یکی ازان ماه های 
 «ع»ام خلقت بابای آدم گدرمورد عاشورا تاریخ بسا وقایع و رویداد های بزرک را ازهن .مسمی است ابه نام عاشور

ل قایخاصی راداشته وارزش ی اه هاگدیدآن تا واقعه کربالدردل خود ثبت نموده که جوامع مختلف بشری نسبت به
ر اساس ب تحقیقات انجام داده و وجوانب مختلف ان مطالعات و ها بر پهلو دانشمندان مختلف نیز و علما. بربنیاد آن اند

نموده اند که منحیث منبع خوب   جامعه خویش آنرا از زوایای مختلف بررسی و برجسته و مقتضیات عصر اعتقاد و
 . آموزش وعبرت بدسترس ما قراردارد

وبه حیث مسلمان همه ساله این روزتاریخی  هویت ملی ما را تشکیل میدهد؛ ما افغانها که افغانیم ومسلمان و این دو
یم ئمازارمی نگواقعه کربال به یادوبود این روز به اشکال وعناوین مختلف طی مجالس ومحافل بر را زیرعنوان قیام و

وبرکت  نه اهمیتوانرا محدود ومنحصر به واقعه کربال میسازیم،درحالیکه با یک بررسی کوتاه تاریخی میتوان پیشی
یافت که درادوار مختلف درین روزچه واقعاتی بوقوع  در تا واقعه کربال «آدم»این روز را از روز خلقت بابای 

وخته مآها  ذاشته چراتجلیل میکنم ؟چقدرازین رویدادگراه ما سردرسی را  پیامی و وچه واقعه کربال منجملهپیوسته 
ه ساده ب اینرا زیرا ما ؟چه اندازه روحیه پیام را متاثرساخته ایمده ایم کرتخطی و انحراف چه رفته ایم ؟ ویا گوعبرت 

 حتفصیل وشر .یم که نزاع وکشمکش هاوجدال هاهمیشه بین طرفین حق وباطل درجریان استئی درک می نماگ
اقعه ومفصل آن ازحوصله این نوشته بیرون است آنچه جان مطلب را درین مختصر تشکیل میدهد تمرکز به روح پیام 

 .وباالخص روز عاشورامیباشددرکربال این ماه 
قیام رادمردان آزاده دشت کربال برای جهان اسالم ومسلما نان نه تنها ، بلکه برای جهان بشریت میتواند درسی باشد 

رد وغبار لوث وانحراف گرگکه یکباردی امی بوقوع میپیونددگوآموزنده وفراموش ناشدنی.وآین درست هن گبزر
و صداقت و شفایت ، امن و آرامش وتاریک اندیشی بالهایش را برفراز قلمرو راستی و درستی، برعدالت  وانحطات

بوبکرکه صدیق اکبرش خوانند ، عدل و قسط وانصاف عمرخطاب ، حلم و حیای ا  ستراند ، صداقت و محبتگمی
هللا اش نامند در راه تامین رفاه و ذری علی که اسدگعثمان ذوالنورین و شجاعت و شهامت ، سخاوت ،ایثار وازخود 

مراهی خالی میکرد و گخود خواهی و شرک ،بوالهوسی ،انحراف و ،ریگآسایش انسانی جایش را به بیعدالتی وبیداد 
زیده اش محمد مصطفی برای نجات بشریت گآن نظام و امارتی را که به فرمان خدای عزوجل و بوسیله رسول بر

اشته شده بود که نی درداشت و نی حاجب و دربان و پاسبانی و درصدرآن خلیفه ذگمراهی بنیان گازشرک وجهل و
ار ودرخدمت خاص وعام بیریا و بی مدعا قرارداشت و به داد ، دادخواهان بی امتیاز گمسلمین منحیث پاسبان وخدمت

و بی احساس تخته اه به کاخ و قصربی روح گی میکرد و همه را درآنجا راه بود . آن مسند و آن جایگوتبعض رسید
.  ردیدگبند مبدل شده ، وحشت و ظلمت جهالت بار در سایه ابلیس های چون یرید ویزیدیان برامت اسالم چیره می

فحشا ،و ظلم و بیداد، بی  و فجور لوی شان خفه میشد ، فسق وگهیچ مظلومی را در آنجا راه نبود ، ناله وضجه در 
ت رفته بود ، سلفی ازتبار رسالگالم ومکتب انسانیت در دو راهه قراررفت . پیروان اسگانصافی و خودخواهی اوج می

ی گانسانی واسالمی نجات بخش وزند  آن نظام و دودمان وحی تحمل چنین وضعی را نداشت اجازه نداد که شیرازهٔ 
د به وتشکل وهستی یافته ب وهم کیشانش انگذشته گجلیل القدرش که به خون نیاکان و ازهم بپاشد وامت واحد جد ساز

 ی وبی عدالتی کشانیده شود . گمراهی ، بیراهه و خرافات پرستی خودکامگانحراف و 
ره مراهی از حنجگاز همین جا وبرهمین مبنی بود که ندای حق علیه مظالم وبی عدالتی وبی انصافی،مفاسد ،انحراف و

« یم چه میشهباش ببین»ل بینی وحشت وسکوت وسی و برق آساطلسم ترس و ردیدگنواسه پیامبرجلیل القدر اسالم بلند 
وارو پدرش آموخته گعقیده اش که از جدبزره را در هم شکست. با ایمان راسخ ، صفا و صداقت حرف وعمل در را

 .از نیام کشیده وعلم عدل وجهاد برافراشت و با نعره حق وحقانیت به پیشواز معرکه شتافت و به ارث برده بود شمشیر
ان و اهیش بازتاب ایمگاه مردم وتاریخ که اگمسوولیت هایش به پیش رسالت و اه ازگآ و رگایثار مردگحسین این بزر

سلیمی وحلقه تر میثاق و پابندیش به خط ومکتب آسمانی ونیاکانش بود ، دعوت وبیعت گمطلع عقیده ومظهر ونمایان
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ن مصمم و قاطع رد ومردود میدانست با لح گی سازننگین ونظام نجات بخش وزندئیزید را در برابرحق وعدالت وآ
کربال کرد وبا هفتادودوتن ازیاران خویش مسلح با سالح ایمان  گسرتسلیم فرود نیاورد ، آهن کرد و سر بکف نهاد اما

ردیدندو با ایثاروجانبازی وریختن خونهای گوعقیده برای تمثیل وتطبیق فرمان الهی واردمیدان معرکه حق و باطل 
 رگکبار دییمراهی وفساد اجتماعی را گی برضد ظلم وبیعدالتی ، انحراف وگتادپاک خویش باب مکتب جدید قیام وایس

 بروی جهان اسالم کشودند.
راس ان آن در گذاری ویاد بود این واقعه المناک تاریخ اسالم ورزمندگبا وصف اینکه ما بخاطرارج !خواننده عزیز

ر گا آوریم . اجازه دهید وبجا خواهد بودهمه ساله به اشکال مختلف طی محافل تجلیل بعمل می  (ص)نوه پیامبر
ما مسلمان ها باغلبه احساسات وعواطف وتشریفات   مجالس خوشی و اندوه باتاسف اذعان نمایم همانطوریکه اکثراً 

خرافات در روح پیام قیام آزاده مردان کربال  این تخطی ها و میشود زارگدرتخطی از روح تعالیم و اهداف اسالمی بر
ی مجرد و این اب پاشیدنها باالی قبورو این ناله واندوه مجرد چقدر نهالهای ها این دعا .هتا حدی رخنه کرد نیز

ه چ رفته ایم ، برای نسل جوان وآینده به غیراین هاگآموخته ایم وعبرت  رسانده وما چقدر ی حسین را به ثمرآرزو
   را به میراث خواهیم سپرد؟

رقیام کربال را یک آزمون گتمرکزنموده ایم .ا مردم کمتر ه خدا وفکر میکنم در آموزش روح پیام این جانثاران را
امن وثبات مجدد نظام اسالمی که بدست وخون دل  واستقرار استحکام  خداوندی بدانیم وسعی وتالش درجهت حفظ و

ربال رقیام کگآریم و یا ا پیروان با وفا وصدیقش بناء نهاده شده به شمار خون اصحاب، یاران و وار حسین وگجد بزر
اه خداوند وحمایت ازعدالت ودین خدا بخوانیم ویا با هرنوع گدر پیش ترین مرحله وصحنه نمایش درجه خلوصگرا بزر

صله ونتیجه وفی یم ، درفرجام آن بیک نقطهئوگذری ایشان بگالفاظ اشکال مناسب وزیبنده ازین فداکاری ، ایثاروازخود
امتثال فرمان الهی وانجام  همرزمانش به جز شهادت امام و یزه قیام وگآن اینکه اساسی ترین ان متوصل میشویم و

ویان گمراهان وزورگاستخالص جامعه بشری از شر ظالمین و امر نجات و مسوولیت ماموریت شان در رسالت و
 ری نبوده است .گچیزدی

روهی خاص جاه طلبانه، کامجو گقیام من قیام فردی و» : فتگت که میهمانطوریکه از حضرت حسین روایت اس
ارم امت جدم بپا خاسته ، اراده د رفاه خلق خدا و و تامین خیر ر نبوده ، بلکه فی سبیل هللا بخاطرگرویا ستمگوآشوب

 « .وارم پیروی کنمگازسیرت جد جلیل القدرو پدربزر نمایم و نهی از منکر به معروف و امر
ربال به میدان ک را در فتارخودگ که امام حسین نیت و ثبوت کامل بدست میدهد و فتارنشان میدهدگت وچنین نیا بناءً 

امام درفش جهاد وقیام را برای این بلند نکرد که به قمیت خون وهستی همرزمان . ثبات رسانیده و جامه عمل پوشانیدا
بلکه این قیام هدفی  جالل شود ، ه وصاحب جا زربیاندوزد و و امتیاز وامت واحد جدش براریکه قدرت تکیه زند و

ی ، گمقدس آب میخورد ، هدفی که باید عدالت و انصاف امن و رفاه و حدت وهمبست داشت پاک که ازچشمه زالل و
رک یرد و تحگباره جان  دو شود و یرگپرتو ارزش های قانون آسمانی زمین ری دگو برابری ، یکدلی و یکرن  اخوت
اف ستر وانصگآرمانهای واالیش در راه تامین و استحکام نظام عدالت  ومقدس و حسین برای تحققق عقیده پاکیابد .

ه خط ی هایش یکسرگی ودلبستگی ،هستی ارتباطات ووابستگبر زندمراهی ،گپرور ، و ترد ظلم و بیداد وانحراف و
 .«ده شما باشید ماجان به فنا دادیم تا زن»:  ی را تمام عیارو درعمل متجسم ساختگبطالن کشید و مفهوم وسیع زند

پیشینان قبل ازحسین و حسین وهمرزمانش جانها وهستی های شرین و لحظات خوش خودو خانواده خویشرا فدا  بلی!
 گاه اسالم و قران که ناجی بشریت است خانواده بزرگوایثار کردند تا نه تنها کافه امت اسالم زنده با شند بلکه ازدید

مراهی وانحراف وبیعدالتی نجات یافته ، درصلح وسلم وامن ورفاه زیست باهمی داشته باشند. بیایید ببینیم گبشری از
م رفته ایگما چقدرازمثال وتعالیم آیین حسین درراه خوشبختی و سعادت خود وهمنوع خویش صادقانه درعمل بهره 

 ه داشته ایم ؟.گروح پیام حسین راخوش وراضی ن
رزمان گرامی! افغانها بیش ازچهل سال واندی است که درآتش ظلم و بیداد یزید و یزیدیان چاکرمنش ومعامله گخواننده 

تن ملت هداشگردیده است وسناریو سازی زایش مصیبت ونارام نگخویش میسوزند وکشورشان به کربالی ثانی مبدل 
بیشترازین خاموش نشست ومهرسکوت برلب ونه ها وعناوین مختلف ودر استمرارقراردارد که نمیتوان گافغان به 

ذاشته گارد گ. قیام تاریخی و فراموش نا شدنی کربال درس نجات ومقاومت علیه مستکبرین به مطلومان را به یانهاد 
وبما می آموزاند که اکنون نیز دربرابریزیدیان زمان ودرمیدان ها ،قراء ،کوچه ها وشهروبازارهای خونین افغانستان 

ارمیشود و زگواری حسین و قیام کربالبرگجای تعجب است که درکابل سو ین باید رزمید وبپا خاست.با شمشیر حس
 لیس ، رو س ،گاه دولت و رهبر اشتراک و سخن رانی مینمایند ، درحالیکه عمال در رکاب امریکاآنگکسانی از جای

ن ظلوم افغان وعلیه مشی و پیام حسیبخصوص ایران و پاکستان وسایریزیدیان سرکش زمان قرار داشته وعلیه مردم م
  توطیه می چینند .

 های تاریخ احساس گازالبالی بر ردرد ورنج شهدا ووحشت اعمال وقتل وکشتار یزید ویزیدیان در دشت کربال راگا
 صفتان اجنبی سال اخیر ازجانب یزید  که بیشتر ازچهل ، آنچه مصایب ومظالم وجنایاتی ایم اهی حاصل کردهگوآ

و هنور هم در تداوم قرار دارد درد جانکاهیست   کشور افغان روا داشته شده مال داخلی شان برملت مسلمان وبوسیله ع
ینه تجاوز وس امثال آنها راشسته اند .ما خود شاهدان عینی بی عفتی ، و یزگچن و گتیمورلن هالکو ، که روی یزید ،
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 دادن جمعی انسانها در در و«ویانگکرت » بریدن های زنان و دختران پاکدامن وبه سرمیخ کوبیدن وکله بریدن 
ین اکنون ایشان هم هستیم و انتحار و کابل انفجار  ناهگاز شصت هزارشهریان بی بیشتر کشتار قتل و ها و کانتینر

واقع آبروی ملت را به زمین  مراهان هستند .که درگ و کلتور گمروج فرهن بیعدالتی و مراهی وگنیزمیزبان ومجری 
 منشانه خود نمودند . فدای خواسته های غالم  ریختند و

رداری وپشستیبانی ازتطبیق پالنهای استعماری و استثماری صلیبیان و یزیدیان خون گرفتن و سنگآیا درخدمت قرار
روه ها واحزاب گان دورنزدیک منطقه وهمجوار خیانت به داعیه حسین و کربال نیست ؟ وآیا رهبران گانگآشام ، بی

لیس ومتحدان شان و بر ضد ملت خود دربرابر گخدمت امریکا ،روس ، انچپ و راست شیعه و تسنن هم اکنون در
لیس ، پاکستان و ایران وغیره نمی برندو برضد گمریکا روس ، انادالروچوکی سرهای حسینیان زمان را با تیغ یهود 

د که وطن رفته اند؟ آیا اسالم برای اینها همین درس را میدهگوارحسین قرار نگاسالم درجهت مخالف دین جد بزر
ومردم خود رابه دالر به دشمنان بفروشند و برآبروی اهل تشیع وتسنن افغانستان معامله نمایند . ایشان ازداعیه اسالم 

 وار وپیامگوعاشورا همین ارمغان وخصلت وطنفروشی را آموخته اند ؟ تعالیم اسالم و ارشادات قرآن و پیامبر بزر
ی مراهگنداده است که تحت فرمان یزیدیهای زمان بحیات ذلت بارغالمی وشهیدان قیام کربال ابدا چنین درسی را 

دربرابرظلم واستبداد و   وانحراف ادامه دهند . در حالیکه پیام اصلی حسین سرا پا درس بپا خیزی و قیام وانقالب
 بیعدالتی است .

دشت کربال و شهدای افغانستان .م درود و تحیات برروان پاک شهداو جانبازان راه حق وعدالت ؛ شهدای اسال یاندر پا
یتی وبخصوص جهان اسالم واسقرار یک نظام صالح گاه ایزدمنان صلح وامن وارامی سراسر گفرستاده واز بار

 .ه رادرافغانستا ن استدعا مینمایموشایست
 

 پایان
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