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خعٌَ ـصهِگ

به مىاسبت پاوسدهميه سالروز شهادت دوکتىر وجيب اهلل

دوکتىر وجيب اهلل ،استىار قامتی بر بلىدای تاريخ
در ادهار ٌزخيؿ حارًذ ةؼص اُسًؼٍِساُى در غصؾه هاو گوُاگوم  ،غيً ه داُغ  ،ظٌاظج ه حفهص
غاىى دررؼٌسن اُس نه ةعام ٌؼػو ـصهزاُى ـصا ران زُسگي اُعام هاى دًگص را رهػَ ظارخه ه
نوػٌسن اُس حا ةا غصضه ـهص ه اُسًؼه اى ُو اُعام جعخجوگص ه حؼِه خلٌلج را در رظٌسم ةه ٌلؿس ه
هسف ُهاًى رهٍِوم ةاػِس .ةه دُتاك آُام جاى دارد نه پصچً اًَ خصنج غظًٌ را ةص دهش گصـخه ه حا پاى
جام ةه پٌغ رهًً.
ػهٌس دهنخور ُجٌب اهلل ًهي از اًَ ظخارن هاو دررؼام اظج نه رود هٍاُِس ػٍػى ةعورج ه
پٌصاٌوم رود را ةا ػػاع اُوار حاةِانغ ،رهػَ نصد .دهنخور ُجٌب اهلل ًهي از ٌؼهورحصًَ رجاك
ظٌاظي حارًذ اظج نه ُال اه ةا رط زرًَ درج ؾفداة حارًذ نؼور گصدًسن اظج.
اُسًؼه ،ه رهٍِوم هاى آم ـصزاُه دهرام ،زٌٌِه و اظج ةصاى ٌػصـى درظج ةه غاىٍام ه داُؼٍِسام ،ه
آػِا ظارخَ ُعو جواٍُام ةا اُسًؼه هاو اًؼام ،ه ُؼام دادم راهى هٍوار ةصاى جوًِسگام خق ه
خلٌلج ه پوًِسگام ٌعٌص ظػادة.
اؾوالً اـصادى ٌى حواُِس اىگو ةصاى اُعامها كصار گٌصُس نه داراى ةصجعخگى ه هًژگى هاًى ةاػِس ،نه
در دًگصام ًاـج ٍُيػود ،ةى حصدًس اـصادو ًاـج ٌى ػوُس نه در ةػسو از اةػاد زُسگى پٌؼصـج هاى
كاةو حوجهى داػخه اُس ،ه ًا در ةصرى از ظاخاة ظٌاظىُ ،ظاٌى،اجخٍاغى ه  .....ةه درجاة غاىي
رظٌسناُس ،اٌا ةه ُسرة ٌٌخوام اـصادو را ًاـج نه جاٌع اةػاد ٌزخيؿ ةاػِس.
ىٌهَ ةا ظٌصو در زُسگى غيٍى ه غٍيى ػهٌس دهنخور ُجٌب اهللٌٌ ،خوام اذغام ٍُود نه اًؼام ًهى
از اًَ ُادرن هاو دهرام ه ػزؿٌج نارًضٌا ظٌاظى ـ ُظاٌى نؼور اظج نه اًَ ٌؤًس ةه حأًٌس اىهى
اظج نه ةا حالش ه نوػغ رود حواُعج ،ػٌون او ُوًَ ،در ٌعائو اجخٍاغى ـهص ه اُسًؼه ا و ُو
داػخه ةاػس ،ه در حؼزٌؽ ٌُاز هاو ـهصو جاٌػه ةزؿوص ُعو جوام ،كوو ه دكٌق اىِظص گصدد .ه
در غٌَ خاك هٍگال ةا آم كسل ةصدارد.اـهار غاىى اًَ «ٌصد ػگفج اُگٌض ظٌاظج ه اُسًؼه » داراو
رًؼه او غٌٍق ه ػارعارهاو ةيِس اظج نه هٌچ آـخى ٍُى حواُس آم را از ةٌَ ةتصد ،ػاره هاو اًَ
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دررج حِوٌِس ةه ٌدٌعى راص ٌدسهد ٍُىػود ،ةيهه اؾو پصةارو اظج نه در ـصاظوو زٌام ه ٌهام
كصار دارد ،ه ةصاو خاك ه آًِسن ثٍصةزغ اظج .
ػزؿٌج هاو ٌٍخاز ،ةزؿوص ػزؿٌج هاو ظٌاظى در هٍه جواٌع دهظخام ه دػٍِاُى داػخه نه
دػٍِام ةصاو اةصاز نٌِه ه غساهة روًغ ةا اًِگوُه ػزؿٌج ها دظج ةه حزصًب ه حصهر ػزؿٌخى
ٌٌضُِسٌ ،خاظفاُه اٌصهزن ػاهس پصهژن هاو ظصاخى ػسن از جاُب غسن و هعخًٌ نه ـصزاُه ٌصدو از حتار
راظخام ه ـصزُس ريؿ ٌال ٌٌهَ را نه هٌچگان اظٌص ٌيٌج پصظخى ه زةام پصظخى ُؼس ُؼآُه آٌآج هسف
كصار ٌٌسهِس .ؽاـو از اًِهه آـخاب هٌچگان ةه ده اُگؼج پِهام ٌٍُؼود.اًِگوُه اػزاص دچار
كضاهة نورنوراُه ه حيلٌِى گصدًسن اُس ه ةاًس اًَ ُهخه را ةساُِس نه حارًذ رود كضاهحگص ةى ؽصض ه
ةٌِاظج.
ػگفخى رـخار ظٌاظى ه كسرة حفهصه اُسًؼه ذهَ رالق دهنخور ُجٌب اهلل خخى ظص ظزج حصًَ
ٌزاىفام هو را در ٌلاظع گوُاگوم حارًزى هادار ةه حدعٌَ ٍُودن نه آُصا ةه ُدوو ةٌام داػخه اُس.
ةصاو ػِارج اًَ ػزؿٌج ه پسًسن حهصار ُاػسُى ٌا ،اىتخه حأٌالة ه ٌعاىػاة زًادو الزل اظج نه از
غهسن نعاُى ٌػسهد ةص ٌٌآًس .
اٌا آم ظفص ةصدن ،نه ؾسها كاـيه دك هٍصان اه اظجُ ،ال اه ،ػٌِسم ظزِام اه ،رهح گصل ه پصرصهش اه،
ارادن ه غضل آهٌَِ اه ،اظخلاٌج اه ،ػجاغج اه ،رهػَ ةٌِى اه ،اًٍام جوػام اه نه زةاُضد راص ه
غال اظجً ،ػِي كهصٌام كهصٌاُام ،ػهٌس دهنخور ُجٌب اهلل ـصدو ةود ،نه جِته هاى ٌزخيؿ در اه
جٍع ػسن ةود ه رسٌخى نه ةه نؼور ه خفغ پصظخٌژ ٌصدل ظصزٌٌَ ٌا ٍُودن نً حص ظٌاظخٍسارو دًگصو
نصدن اظج.ػِارج ٌدٌط ظٌاظى نه دهنخور ُجٌب اهلل در آم حِفط ٌٌهصدً ،هى از ٌصاخو غٍسن ةصاى
ـهً نصدار ظٌاظى اهظج .
آُچه از اًَ ػهٌس ةضرگ ةاكى اظج ةا ٌدخواو ؽِى ،رود ٌصةى ه ٌػيً اظج ػهٌس دهنخور ُجٌب اهلل
نه در غٍص رود اثصاة جاهًسو ةه ًادگار گشاػج ،نه پصحوو از هجسام ةٌسار ه رهح ظصػار از غؼق ةه
نؼور ه ٌصدٌغ ةود ،اه ةا كيً رهام ه ـهص حواُا در حديٌو ٌعائو ه حوضٌح خلاًق ةا زةام ٌصدل ه ةى
اضعصاب ةه حػيًٌ ه حصةٌج جاٌػه پصدارج ،كيً ه زةام اه ةى اظخثِا آٌوزُسن ه رهاُتزغ اظج ه
ٌواغغ ه ُؿاًح اه نه از كيتى ظصػار از اًٍام ه غلٌسة ُؼأة ٌيگصـج ةصاو غارف ه غاٌى ظودٌِس
ه ـصخضا اظج.
ًهي از ةارزحصًَ ه ػِارخه ػسن حصًَ اـصادى نه ٌى حواُس ،ه ػاًعخگى آم را دارد نه ةه غِوام ظٍتو
جهج ه خصنج ٌصدل ةعوو ؾيح ه آراٌغ هُجاة از اًَ ٌؿٌتج ـػيى نؼور ٌعصح ةاػس ،ػهٌس
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دهنخور ُجٌب اهلل اظج ،ػزؿٌخى نه ةا كيً ه ةٌام ػٌواو رود در ةعٌارو از ٌعائو ؾاخب ُظص ةودن
ه ةسهم ػم رهٍِود هاو اًؼام در ٌهٍخصًَ ٌوضوغاة غٍوٌى ه جضئى حارًذ،ظٌاظج ،اكخؿاد،
اٌٌِج ٌيى ،احداد اكوال ظانَ در نؼورٌ ،عاًو ُظاٌى ،ظٌاظخگشارو داريى ه رارجىٌ ،سًصًج
ٌسةصاُه ،ظازٌام دهى كون اجصائٌه گصـخه حا حػيًٌ ه حصةٌج ه ؽٌصن ،آراء ه ُظصاة آٌوزُسن ه ارزُسن او
دارد ،دًسگان ها ًى نه ٌػصف ه ٌتٌَّ ةٌِام هاى اغخلادو ،ارالكى ،اجخٍاغى ،ظٌاظى ـ اٌٌِخى آم
اظج.
از آُجا نه حأثٌص اًَ اـهار گصاُلسرٌ ،اُع غٍسن در رظٌسم دػٍَ ه ةسرواهام ةه اهساف ػوٌؼام ٌى
ةاػس ،ىشا ُهاًج ظػى ه حوام رود را ةص اًَ ٌعأىه ٌخٍصنض ٍُودن ،حا هٍاُگوُه نه ػزؽ دهنخور
ُجٌب اهلل را حصهر نصدُس ،ػزؿٌج ظٌاظى هو را ٌُض ةا حتيٌؾاة ٌعٍول رود حصهر ٍُاًِس ،ه در
ُهاًج رهٍِوم ها ،ه ُظصًاحغ را ةه گوُه و دًگص جيون دهِس .ىشا ةعٌار ةجا اظج نه اـهار دهنخور
ُجٌب اهلل را از ؾورة ـصدو ه ػزؿى رارج ٍُودن ،ه ةه ٌثاةث ًم رط ه جصًام ـهصو ٌٍخاز ٌعصح
گصدد ،حا ٌػٌارو ةاػس ةصاى حؼزٌؽ ؾصاط ٌعخلًٌ در جهج رِثى ظارخَ حؼتثاة ٌِاـلاُه ،ه
دظٌعه هاو رائِاُه دػٍِام نه كؿس آم دارُس ،حا ةا اىلاء ٌعاىب اُدصاـىُ ،عو جوام ه ٌصدل ٌا را
ٌِدصف نصدن ه ةه ظٍج غلاًس هارداحى ه اُدصاـى ظوق دهِس .اًَ جاظج رٌض دهراُسًؼى ه هاكع
ُگصوُ ،عتج ةه آثار اُعام ظاز ه ظودٌِس ػهٌس دهنخور ُجٌب اهلل .
ةه ظور ٌعيً از ٌٌام ةصدم ػزؿٌج هاًى نه ٌاُع اُدصاف ه نجصهو اـصاد ه گصهن ها هعخِس ،ه
اـؼاگص حوظئه ها ٌٌتاػِسٍُ ،ى حواُس ةسهم ةصُاٌه كتيى ه ُلؼه از پٌغ ظصاخى ػسن ةاػس .ػهٌس
دهنخور ُجٌب اهلل نه ةا هٍه اُدصاـاة ه نجصهو ها ،ةسغجها ،چپگصاًى اـصاظى ه راظج گصاًى غوال
ـصًب ٌلاةيه ٌينصد ،ه در حٍال ؾدِه هاو ٌتارزاحى خضور ـػاك داػج ،ه در ًم جٍيه درد ٌصدل،
نؼور ه آًِسن راداػج ،در اهج حالش رود ةه ظخٌؼ كيه زدهدم اىخلاط رظٌسن ةود ،ه در ٌؿاف ةا
دػٍَ زةوم ه ةى ٌِعق نه كسرة رهًارهًى ةا هى را ُساػج ،ةه ػهادة رظٌس .

رواوش شاد ،يادش جاودان و راهش پر رهرو باد .
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