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د محرم په هکله
د حضرت سیدالشهدا له پاره د ویر د فضلیت په هکله د احادیثو او روایاتو په مټ ،هم ډېر ویل شوي
او هم ډېر ویل کېدای شي؛ خو زه دې مذهبي دود ته یو بل شانی ګورم .داسې کتل چې اوبه یې د
مېږیانو کور ته برابرې کړې او د خاینانو ،وینې څښونکو او د دین سوداګرو خوږ خوب یې ګډوډ
کړی دی او له همدې ځایه کوالی شو په هغه عاشوری باندې خپه شو چې له مانا ،معرفت ،محتوی
او معنویت څخه پرته ،په کلنی ویردود بدله شوې.
د سیدالشهدا ویردود ته زما د کتلو حاصل -چې ټوله نړۍ یې دې د زینبې له مات زړه نه ځار شي-
دا دی چې کېدای شي دا تورې جامې ،ساندې ،ویرونه ،ژړاوې ،چیغې او خپګانونه ،د هغه امام په
دربار کې ومنل شي؛ خو پوښتنه دا ده چې ایا له موږ څخه د هغه شیعه ګان هم جوړوالی شي؟
موږ ځانونه پېژنو او پوهېږو چې له هغه سره زموږ اړیکې ،همغه اړیکې دي چې ټول مسلمانان یې
له رسول هللا(ص) سره لري .له محتوی څخه تشې اړیکې! نو څنګه کوالی شو چې په لسو ورځو
ویرنندارو او تشو ویناوو له هغه سره اړیکې پیاوړی کړو؟
د اباعبدهللا د پاڅون مبدا ،محور او د مال تیر ،د ظلم په وړاندې دریدل و .ده په اسالم او مسلمانانو
ظلم و نه مانه ،تورې ته یې الس کړ او په دې الر کې یې د ځان ،کورنۍ او ملګرو وینې تویي کړې؛
خو الرویان یې نه یوازې دا چې په ټوله اسالمي نړۍ کې روان بیساری ظلم ته د (نه) ویلو همت نه
لري؛ بلکه په ځانونو او نورو باندې د راز – راز مظالمو په ډنډ کې تر ستوني پورې ډوب دي.
په زړه پورې خبره خو دا ده چې اوس د دې وخت ډېر شمران هم د سیدالشهدا د ویرپالونکو په لیکو
کې اوښکې تویوي او په ډېر درد باید دا ومنو ،چې په موږ کی هم ،د ظلم له پاره زموږ د وس سره
سم ،لوی یا وړوکي شمران ،ځای په ځای شوي دی.
پایله دا ده چې که داسې لوی ویردودونه ،ونه شی کوالی چې زموږ د اخالقو او فکر شمران سالخي
کړي ،که څه هم چې د هغه کریم ابن الکریم په دربار کې به اجر ولري؛ خو هېڅکله به موږ د حسین
هیلو ،ارمانونو ،اخالقو او ښوونو ته و نه رسوي!
په شمر او یزید باندې لعن او بد ویل به هېڅ ګټه ونه لری ،که چیری موږ د خپلو نفسونو په شمرانو
او یزیدیانو باندې یرغل ونه کړو او برالسي نه شو!
ما خپله خبره وکړه .کېدای شي څوک پری خپه شي او څوک پند تری واخلي!
پای
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

