
  ع م  داهللا شهادة موالنا عب
عبد اهللا ديكه# ؛  ! ائي  قاسم   !  .... عزاداران حسني  ا�

تو فداء  ئي  گيا مي/ رزا لوؤ  حسني ين  حضرة ما اْيا ، سجدة 
  جبايو هاـ جوري ن#  عرض كر� ؛ ، ا� موىل حسني 

 / اْپ من# رزا دو ، حسني فرماو� ؛ ! مي/ متن# هرگز رزا ي 
 زده  غم اهللا عبد  چهو نشاين  ين  حسن  ائي مارا متي/.. D دؤ

  كهرا  نزديك نا ،خيمة ديتا /ي رزا صاحب كاكاجي !  گيا  ئي
   ايك R  صاحب  باواجي  !  اْيو ياد روتا روتا ؛ رهيا روئي

 هوئ#   لكهوؤ    ما هيتچ اْ   ما  وقت  نا  حمنة  بيتا   !  ي اْپي  هيتچ
 !  ، هتو  لكهو امي  امها   كهويل  چWهي  اهللا عبد  كرجو،  عمل  تيم
 ، اجو فداء  جئي  كربالء سا#  صاحب كاكاجي متارا متي/ بيتا

 امام حسن وه ن#  اْوي  نزديك نا حسني هوا اتا خوش اهللا عبد
  رويا   زار   زار  حسني ن# ديكهي خط نا حسن ،  بتاوي چWهي  ين



 ياد   وصية ين  ائي  ي من#  اهللا عبد ا� ! ؛ فرماو� ان# ،
  كري  ساـ اهللا عبد  شادي ين سكينة  دكري مارا ! ،  گئي وياْ

  دؤD،  / شادي  كيدا بغري  رزا ي مي/  اْپجو،
 ما خيمة!    اْؤ ما خيمة اْؤ  اْؤ اهللا عبد اتبي ! ؛ فرماو� امام حسني

 هاـ  اْيا  سگال  ، كلثوم ام  زينب،  ن   ا�  ! ؛ فرماو�  اليا
 تو متي/  زينب ن !  ؛ فرماو� حسني ، ؛ هراك ن#  جوري

  ؛ كر� عرض ،زينب ؛ نرايل  شان هر  ين حسني  چهو جانو
Dاْقا، ا� ها  

  حسني ! ؛ شان  ايك ي اْ ! ؛ فرماو� حسني تو    
 فرماو�  ،تو  كوين ! ؛ كر� سؤال زينب ؛،  كر�  شادي مهنا

  ، سا#   سكينة   شهزادي مارا  سا# كونا  ين اهللا عبد ! ؛



فرماو� ؛ ! ائي  حسن نا عقيلة ن# كهو  !  حسني    
  R  حسن  f !  عبد اهللا واسط#  شادي  نا پوشاك نكال#  كونسا

  پهـنا  ا، 
ن  سكينة ن# ي  R مثل  نا كپرا پهناؤ، حسني  R   ان#    

  عبد اهللا نا سا# سكينة ين  شادي  كري  اْپي 
بيو� ن# ايك  خيمة ما موكال  ، بيو� خوش  گوار                                        

  گفتگو  كري  رهيا ؛  ، عرصة  گهنو  ئي  گيو ؛ 
  دمشنو ما سي  نداء  اْوي  ! هو� متارا ما  سي  كوئي  باقي ؛ ،  

 !  ؛ كه# اْيو   اْواز  ما كان نا اهللا عبد  حسني عزاداران ا�!   اْه
 كه# سكينة ، سالم  اْخري  مارو  پر متارا  دوهلن  پياري ريما ا�
  صاحب باواجي متارا ! ؛ كه# دوهلا تو ، چهو جاو كهاD ! ؛

  ، چهو جاؤ ن# اوا قربان   پر جهاD دو ْاقا پر



 سكينة  ، دوD جاوا  ي مي/ !  ؛ دور� پيچه#  سكينة!    اْه  
 ؟دوهلاDسو  ملي كيوار� هو� تاج نا  سر مارا ا� ! ؛ پوچه#

  ملسو، دن  نا  قيامة  ! ؛ كه#
 فرماو�  ديكهو R  حسني ، الگا جاوا ن# ئي سوار پر گهورا  

 فداء پر اْپ ! كيدي ،عرض چهو جاؤ كهاD اهللا عبد ا� ! ؛
 نزديك اهللا عبد اْؤ  پاس مارا اتبي ! ؛ فرماو�  حسني تو ، اوا

 متارا مي/ اْؤاْؤ   ؛ كپرا نا دوهلا تو اْ بيتا !  ؛ فرماو� حسني  اْيا
   كپرا R  حسني دؤD ، بناوي  مثل  ين كفن ،D دؤ  كري  چاك  كپرا

  ليدا گهريي ن#  اهللا عبد R  دمشنو ديدي رزا ان# بنايا  مثل  ين كفن
  .ئي گيا  شهيد تا! مارو،  ن#  ،دوهلا  اْيا دوهلا اْيا دوهلا ! ؛ كه#

  
  
  



  ع مشهادة موالنا  عباس 
  ! مامت داران حسنيا� ! عزاداران حسني  ا�

حسني  نا نزديك  اْوي ن# عرض كر� ؛ .. علمدار    عباس
،ا� موىلْ  مشكل كشاء نا الل   من# رزا دو ، حسني فرماو� ؛ ! 
ائي عباس متي/ تو  حسني نا لشكر نا علمدار چهو متي/ چهو تو 
حسني نو لشكر ؛ مي/ رزا ي/ دؤR، D مثل گفتكو ئي رهي 

سي  مشكي  لئي ن# اْيا   ان# عرض كر�  ؛ ،تا! سكينة چهوsي 
؛ ا� كاكا جي  صاحب عباس اْپ هوئ# ان# سكينة پياسي  هوئي 

  وؤ،،اْ مشكي لئي ن# سدهارو  خدا نا واسط# ورو  پاين  لئي ن# اْ
 ! ؛ كر� عرض  ن# ديكهي سامن# نا حسني  عباس    
 ين سكينة ، پياس ين سگال اْ  نتهي تابش ين صرب  ما مارا هو� موىل

 ن#  لئي  پاين مي/  دو رزا من# اْپ جايت نتهي ديكهي سي مارا  پياس
  اْوؤ،



  ! عباس داران مامت ا� حسني داران مامت ا�
  ...رزا د� ؛    حسني  
  پاين پهنچا پر راتفُ    هوا  اوتاته ن# دمشنو  شري نا خدا شري  

ين    حسني ! كيم ، چاكهو y نو  پاين   قطرة  ايك  مگر  ليدو  ري
؛  پياسي سكينة  سي يت هوچ ،  

ما پاين ري  خيال كر� ؛ ! اْ پاين  سكينة ن#  مشكي  
پهنچاوي دؤD ، گهورا  ن#  اير  ديدي سگال دمشنو  ديكهي  رهيا  

طاقة نتهي  !   ؛  ! اْ پاين مهنا   خيمة لگ پهنچي جاس# ، كوئي ين
عباس  نو سامنو كري  سك#، سگال  مالعني  كهجوري نا پيچه#  

  كر� ؛     چهپي گيا ،  عباس  پر  محلة
  ! عباس  داران مامت ا�    



ناكهو ، عباس  R مشكي   يتدمشن R  عباس  نو مجنو هاـ  كا ايك
ي  سي   دابا هاـ  ما لئي  ليدي ارادة كر� ؛ ! پاين جلد

 ، Dهنچاوي دؤپ  
ناكهو ، عباس  R    يتكا  دمشن R عباس نو دابو هاـ !  اْه  

  نچي جائ# ،  �لئي ليدي ، ! سكينة لگ  پاين  پ  ما مشكي  منهـ 
   گيو  هليد  پاين  سي ما  مشكي  مارو  تري  پر مشكي R  دمشن  

 ا�   اقا ا�:"  ؛ كر�   نداء   سي  اْواز بلند  گرا پر  زمني  عباس
  "  لو پرامي  اْپ ن# غالم اْپنا   حسني ْ موىل

  Dعباس  نو اْواز  سنو  ،اْپ باهر  پدهارا  ديكه# ؛  سو R  حسني
  ن# زمني پر  گرا  ؛  ،   تاوي  ب# هاـ  ك   عباس! 

  ي ليدي ، عباس  ين  شهادة سي   رپك  ر R كم حسني
    ، گئي ئي  كمرخم  ين حسني



روئي  رهيا       زار     راز   ما  مامت نو كُهرام  مچي  گيو ،   سكينة  حرم
  )عباس يا   حسني يا(   ؛، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ع مشهادة  موالنا  علي اكرب      
  !ا� عزاداران حسني  

ورس نا نوجوان  حسني  نا  ١٨   ه اكرب  حسني نا شهزاد  علي
  ..نزديك  اْيا  ،  رزا طلب كر� ؛  

 هم  تو متي/ ؛ علي نام متارو بيتا ! ؛ فرماو� حسني  
 ن#  پيمرب  ن# ديكهي متن# چهو شب� نا  النيب طه  چهو پيمرب شكل

  دؤD ، رزا كيم متن# ،مي/ ديكهتا
واسطة دؤD چهوD ، نيب  نو واسطة } اكرب كه# ؛ ! علي نو  علي
Dمن# اْپ ا� موىل  رزا دئي دو،   دؤ  Dحسني  رزا د� ..  چهو

نسوD هي  مبارك اْر؛  راوي  جانسوز لكه# ؛ ! حسني  ين دا
  سي  ينگائي  گئي ،

  سدهارا ما ميدان نوجوان نا ورس ١٨ ارا  اكرب علي    
   ئي زيادة  شدة  ين  پياس اْپن# ،  كيدا هالك ن# دمشنو ينككئ



"    ؛ كه# ،ان# اليا تشريف  نزديك نا  حسني  پاچها  سي  ميدان
  ، ؛ الگي  گهين  پياس  صاحبباواجي  " العطش  العطش

 ماD  عزيز پر علي عزيز پر بيتاحممد ! ؛ فرماو� حسني  
 پاين متي/ ! عزيز پر باواحسني متارا عزيز پر عزيزحسن پر فاطمة
  .سكوD پالوي y  پاين ان# مانگو
  زبان سوكهي  ماري  اْ  اْؤ  اْؤ علي بيتا  پياسا ا�   بيتا پيارا ا�  

  ، لو  چوسي
 ان#  ديدي  چوساوي ن# اكرب علي  زبان  سوكهي  پوتاين R حسني

 ،!  اْپي ن# نكايل � هيت انگهوي  ين نيب نانا ما هاـ اْپنا بعد �
  عزاداران ا�!   اْه  ، الگ#  ي پياس متن#  راكهجو ما منهـ متارا  بيتا

 ما مرتبة ن# اْپي انگوي ن# اكرب علي   R حسني!  اكرب علي
  ، ديدا چرهاوي



 شري  اكرب علي ! ؛ طاقة كوين  سدهارا ما ميدان  علي    
  ، سك# اْوي سامن# نا  شهزاده نا حسني  پوتا نا خدا
R اْپ ن# گهريي ليدا ، ايك دمشن R  دور سي   دمشنو    

نداء  ديدي  ..  سي گرا  را الو مارو  علي اكرب نا سينة ما الگو  گهو
  ا� باواجي  صاحب    تشريف الؤ ْ اپنا غالم ن# پرامي لو  ،

 ما گود ن#  ماا نا اكرب علي -  اْيا دورتا  مثل ين  صقراء  حسني  
  ، ؛ اْو� نظر بيتاسوD !  ؛ فرماو� ن#  لئي

  : ! ؛ د� جواب R تو پوچهو ن# اكرب علي      
كاكاجي صاحب   ع ص! اْ نانا رسول اهللا  صلع  اْ قبلة گاه علي  " 

سرهان#  فاطمة  سگال تشريف اليا ؛ ان# اْپ تو مارا   D حسن  ما
اْؤ  حوض   اْؤ   من# كه# ؛ ! اْؤ  بيتا ، سگال صاحبو موىل ا�    چهو

  كوثر نا جام  پي لو ،



 ان#  كهجو  سالم مارو ن# سگال R بيتا ! ؛ فرماو�حسني "  
  جان نو اكرب علي تا!." ؛ مل#  اْوين#  ما نزديك  حسني ! كهجو

  ) ياعلي  علييا (    ، گيو ئي    پرواز  پر مبارك     هاـ  نا  حسني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ع مشهادة  موالنا   علي اصغر   
زينب  حسني نا ن  اْوين# عرض ! ..   مامت داران حسني   ا�

ائي  حسني  اْپنا شهزادة  علي   جاياD   ما  كر� ؛ ، ا� مارا
اصغر  پياس  نا سبب ب# چني ؛ ، سوكهي  زبان نكايل رهيا ؛ 
                                        اْپ اهن# لئي  ن# سدهارو ،دمشنو نا درميان كوئي  ن# ي

  اْ معصوم فرزند پر  رمحة اْوس# اهن# پاين  پالوس# ،
 ن# اصغر علي R   حسني!   اصغر  علي  اراند مامت ا�    

 نو  اصغر علي ، ا   مشتري نا قيامة  ما  هاـ نا امامة ،  ليدا ما گود
  ، و بلند گهنو مقام

 ! ؛ فرزند ن# كوئي سي ما متارا ! ؛ فرماو� حسني  
 نا خدا  كوئي ؛ پياسا نا دن  تني  فرزند مارا ار�     ؟ /ي

  اْپس# ت گهون ايك   پالوس#  پاين اهن# واسط#



مي/ اهنا واسط# جنة نو ضامن چهو ، قيامة نا دن نانا نيب نا  تو
  نزديك   اهين  شفاعة  مي/ كريس،

... R  پاين  y اْپوD  كوئي!     ا� مامت داران  علي اصغر   
  لعني  حرملة  R تري  مارو  تري  علي اصغر نا حلقوم مبارك پر  الگو،

                             گيا، ئي شهيد ما هاـ نا حسني   اصغر علي معصوم!     اْه
 ن# خون R  حسني ؛، جاري خون سي حلقوم نا اصغر  علي
 y  پر  زمني  قطرة  ايك   پهينكو طرف  ين  مساناْ ن#  ري  ما  چلّو

 تو  ؛ عظيم گهين شان  ين  شهزاده مارا ! ديكهو R حسني گرو،
  ، ره#  گري  كيم  پر  زمني  الش  اهين
  ! ا� مامت داران حسني!  ا� عزاداران حسني    

 ن# الش ين اصغر علي  ! ؛ كر� ارادة  اُترا سي  گهورا   حسني
                  قرب   كوئي  مگر   ؛ كر�  نظر  طرف چو  حسني ، كر�  دفن



 ن#  حسني  كون  نتهي  اكرب علي بيتا  عباس ائي  ، نتهي  نار كهود
  كر�، مدد

 قرب  يتچهو   سي ميان  ين  تلوار  پوتاين R  حسني    
  !  ؛ حكم ما شريعة  امي!   حسني عزاداران ا�  ، كهودي

  دل نو باوا !  كيم ،   اُتر� y ما قرب   باوا  تو جائ#  گذري  فرزند
  ما قرب  كوئي!   اصغر علي  داران مامت ا�  مگر   ، جائي  پگلي
 ن# اصغر علي ن#  اُتري ما قرب  R   باوا  ضعيف حسني  اْ  نتهي اُترنار

   ، گئي ئي كهايل گود ين  حسني    ، ديدا  سالوي
  )علي ياياحسني (

    
      

  
  



  ع  مشهادة  موالنا  احلسني  
  ا�  عزادارن  حسني 

حسني  خيمة ما تشريف اليا ، حرم ما سگال ن# باليا  ، 
  ،ا� مارا حرم    متارا سگال پر مارو  اْخري  سالم     !فرماو� ؛ 

                    زين العابدين  نا ماا پر   نص نو تاج پهنايو ، فرماو� ؛ ! بيتا
رام مچوو ،  قيامة ين گهري   �اْ حرم ين  شرم متن# ؛ ، حرم ما ك

ي ، حسني  فرماو� ؛  ا� ن زينب  اْ حرم  ن# كهي دو  سگال   
  دبل  دبل كپرا پهين ل# ، 

 اوانا سوار پر گهورا  حسني!  حسني عزاداران ا�    
 كر�  نظر طرف چو    نتهي طاقة  ين اوا سوار  پدهارا سي ارادة

 خيال ن# زينب  ، نتهي   اكرب علي  ، عباس ائي  ، نتهي كوئي ؛
   اخري اْ  ين  حسني مي/  نتهي كوئي كرنار سوار ن#  حسني !  اْيو



 امي لگام  ين  گهورا اْيا ن# امي دل  زينب لوؤ، جباو خدمة
  كيدا،  سوار پر  گهورا ان#   پكرو هاـ نو  ،حسني

  ! مامت داران حسني ا�    
 ما رن ن# ئي سوار  پر گهورا    - سوار نا كاندها نا اهللا رسول

 سامن# نا حسني ! طاقة  كوين   ،  بتايا محلة حيدري  سدهارا
  اْمثل  ، ؛ الل نا علي  ؛  ذوالفقار ما هاـ نا حسني،   سك#  اْوي

 شهيدو نا بيت اهل   ؛  گرا  پر زمني    ؤ الشه    نا وفادار  اصحاب متام
  ؛ حونصله}  نو حسني تو اْ  مگر  ؛ تازه ما دل نا حسني  زخم نا

  ، ؛ رهيا  كري جنگ  سي اْشان !
  ! حسني عزاداران ا�!   اْه    
اْ مالئكة  ين  ..  نو وقت اْيو  ،  جربئيل  ايا  عرض كر� ؛   عصر

مجاعة  مارا سا# اْيا ؛  ان# كه# ؛  ! اْپ چاهو تو زمني پر امسان 
.. تار� ان# اْسگال دمشنو ن# هالك   كري د� ، كا  اُتسي  كا



 ،اْسگلي  عرض  سين  ن# حسني  فرماو� ؛ ! ا� جربئيل  من#
  امي  بتاؤ ! خدا ين سوD مرضي ؛ ،

  ..نكهو ما انسوD اْوي گيا جربئيل  نا اْ!     اْه  
جربئيل  عرض كر� ؛  ! ا� حسني  خدا ين  خوشي امي 
؛ ! اْپ شهادة اختيار كري لو ، حسني  R ذوالفقار  ميان ما 

گيو كيدي   حسني نو جوش  خدا ين  مرضي  نا سامن#  قابو ما اْوي 
،حسني نا گهورا  خيال كر� ؛  ! موىل R تلوار ميان ما كيدي 

..  گري y جائ# ،   هـ  پر سيتهو� اْپ اُتروا چاه# ؛ ، ماري  پي
،حسني نا گهورا R قدم  تيكا  عرش نا  ستارا زمني پر  اُترا ، ايك 

نا سامن# هي گيا،  كوين طاقة ! حسني تكهجوري ن# تيكو دئي ن# بي
اْوي سك# ، كوئي دور سي الو مار� ؛ كوئي پتهر مار� ؛ ،  

..  



 ،  ماري وكر ن#  اْوي ن# حسني  اْيو مشر  لعني!     اْه    
D؛ هووا  پهنا موزه نا  لوكهند  ما پاو ،  

  ١٢   سي  خنجر  ابو ، گيو  هيتبي پر سينة نا حسني ن# كري  اديب ب#
 ي/ يهاD  خنجر وبو  تارو ! ؛ فرماو� حسني  ، پهريايا  اررگ

 ياُ  تو  مشر ا�   ،  ؛   گاه  بوسة ين صلع اهللا رسول تو اْ ، چل#
  جا،
سجدة دؤD چهوD  قيامة لگ اونار مؤمنني نا حق ما دعا ء  مي/

  !داران  حسني  ا� عزاداران  حسني   ا� مامت       !اْه        ، Dكري لؤ 
 ..  حسني  اُا .. لعني مشر  اُي   گيو 

 ، كيدا ياد ن#   گنهگارو نا مثل اپين ،  كيدي  دعاء   ،  جبايو  سجدة
  سي  اطهر  بدن اْپنا  R  مشر  لعني !تا   ، كيدي متهيد  ين   جنايت اپنا

  ) ياحسني  ياحسني(       ، ناكهو كري  و جد ن# مبارك  ماا
  هـ ١٤٢١ - العشرة  املباركة  - كلمات  نورانية  


