د ډانتع ُذیب اهلل د ؿهادة پِضيؽً تيیَ په ٌِاؼتت ځاُگړې صپعوُې

د صپعیطو ُېټه26.09.2011 :

گغارش
ٌسفو ةه ٌِاؼتت پاُغدهٍیَ ؼاىگعد ؿهادة دنتور ُذیب اهلل
ؼاةق ریػ دٍهور و رییػ زغب وظَ
اول ٌیغان ۰۹۳۱

ؿهع ؿتعؽان
از پاُغدهٍیَ ؼاىگ عد ؿهادة دنتور ُذیب اهلل ؼاةق ریػ دٍهورو رییػ زغب وظَ  ،ةه تاریش اول ٌیغان
 ۰۹۳۱در ؿهع ؿتعؽان ةغرگطاؿت ةه غٍو آٌط .
در ای َ ٌسفو نه ةه اؿتعاک نادر ها و ـػاىیَ تـهیالة ٌوكت اُؽذام اغضاى زغب وظَ والیاة ةيش دوزدان
 ،ـاریاب  ،ؼــــــعپو و ـاریاب و تػطادى ازؿاگعدان  ،اؼتادان پوهِتون ؿتعؽان و ٌــــــعدم ٌسو تـــطویع یاـته
ةود  ،اؿتعاک نِِطه گان اةتطا ةا صتـــــً كعآن غظیً اىـان ةه روح ؿهیط پع اـتضار وظَ دنتور ُذیب اهلل وهً
ؼایع ؿهطاى راه رهایى ٌعدم وظَ ازچِگال ةطةضتى ها و ؿعارة و ةه صاظع صتً دِگ تتاهى و ویعاُى در وظَ
دغا ٍُوُط .
ةػطا ؿعنت نِِطه گان پیعاٌون ؿضصیت ةى هٍتا  ،رهتعى داهیاُه  ،ؼیاؼت ها ٌػلول و ؼهً ةغرگ ُظعیاتى
و غٍيى دنتور ُذیب اهلل ایَ ـعزُط ةعوٌِط و صطیق ٌعدم نـور در تسوالة نـورو ٌضصوصا در ؼاىهاى
دـاع ٌؽتلالُه  ،صستت ٍُودُط .
ٌستعم ٌسٍط ایوب ُیوُط غضو نٍیته ادعاییه تـهیالة ٌوكت اُؽذام اغضاى زغب وظَ و غضو نٍؽیون
تطارک وتطویع نِگعه زغب وظَ نه گعداُِطگى ٌسفو را ةه غهطه داؿتِط در كؽٍتى از صستت ها ؿان گفتِط :
نه دوران رهتعى دنتور ُذیب اهلل  ،هً از ىساظ ظعح هاى اُطیـوى نه در آُها  ،كاُوٌِطى هاى رؿط داٌػه
اـؾاُى  ،رؼوم  ،غِػِاة و دیَ ٌعدم و ُظعیاة صود ٌعدم ٌضٍع ةوده و هً از ىساظ ؼهیً ؼاصتَ صود ٌعدم در
تسلق ایَ اهطاف ةا ظعح و تطویَ كواُیَ  ،ودود آزادى هاى دٌهعاتیم و ـضاى ةاز ،از یهى از ٌطةعاُه تعیَ
دوران رهتعیت و یهى از ةعهه هاى رزیَ تاریش نـور ٌا ةوده اؼت  .آرزوى رؼیطن ةه هٍان دریاى زالل اؼت نه
اٌعوز غعؾ ٌعدم ٌا ةا دیطن دویم ها و زوضچه ها ٍُى ؿهِط و هِو ز نــــه هِوز اؼت از دوران زغاٌت
دنتور ُذیب اهلل ةا زؽعة واـؽوس یاد ٌیهِِط و صاظع ش را ةه ٌحاةه یم رهتع ةاتطةیع و ةغرگ و ؽٍضوار
ٌعدم گعاٌى ٌیطارُط .
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ةػطا ٌستعم ؿاه ٌسٍود پیوؼتون غضو نٍیته ادعاییه تـهیالة ٌوكت و ٌػاون نٍؽیون تطارک و
تطویعنِهعه زغب وظَ صستت ٍُوده گفتِط دنتور ُذیب اهلل در یم ةعهه ُهایت زؽاس تاریش نـور
ٌؽوىیت رهتعى نـور را ةه غهطه گعـتِط نه از یم ظعف ةایط كواى صاردى از نـور ةیعون ؼاصته ٌیـط و از
داُب دیگع در ةعاةع تـطیط زٍالة اپوزؼیون نه انِون دگع زٍایت تٍام غیار نـور هاى اروپایى  .اٌعیها و
چیَ وٌضصوصا نٍم غيِى و غٍيى اردوى پانؽتان را ةا صود داؿت از ٌعدم دـاع صورة ٌیگعـت .
گؽتعدگى و ةغرگى دؼتآورد هاى ؼاىهاى دـاع ٌؽتلالُه ُـان داد نه دنتور ُذیب اهلل اگع از یم ظعف ةا
ظعح ٌـى ٌصاىسه ٌيى  ،راه هاى زو كضایاى اـؾاُى را از راه هاى صير و ٌظانعه پیـِهاد و دراه تسلق آن ةه
ؿاه وگطا ٌعادػه ٌیهعد  ،از داُب دیگع ةا تطویَ دنتوریَ غيٍى ُظاٌى تٍام راه هاى پیعوزى ُظاٌى را ةه
روى دؿٍِان ٌعدم اـؾاُؽتان ةؽت و هٍه اٌیط هاى ؿان ٌتِى ةع رؼیطن ةه كطرة از راه هاى زور را ُلؾ ةع آب
ؼاصت .
دؿٍِان ٌعدم اـؾاُؽتان و اؼتضتاراة پان ؽتان و ؼایع نـور هاى ٌِعله ةا هٍیَ ُتیذه گیعى و ةه هٍیَ
غـــــيت نار رادر درون زغب و زانٍیت آؽاز نعدُط .
ةػطا ٌسٍط زؽَ ناٌعان ٌؽوول ؿوراى والیتى ةيش تـهیالة ٌوكت ُیغ پیعاٌون ٌوضوع صستت ٍُوده در
كؽٍتى از صستت ؿان گفتِط  :یم ةضؾ ةغرگ ازهام تیورى توظیه ایَ ةوده نه نـو ر ٌا را و ٌعدم ٌا را از
ودود رهتع ٌطةع  ،داُـٍِط  ،ؼیاؼتٍطار ةى ةط یو و ؿذاع نه ةه ؿهادة تاریش كادر ةود نـتى ؿهؽته ٌعدم
ٌا را ةه ؼازو اٌیط ةعؼاُط  ،ةى ةهعه ةؽازُط ةه هٍیَ صاظع ةود نه دؿٍِان ةیَ اىٍييى ٌعدم ٌا و ٌضصوصا
اؼتضتاراة پانؽتان ةه ؿهادة رؼاُیطن دنتور ُذیب اهلل را اوىیَ ٌاٌوریت صود در اوىیَ روز رؼیطن ةه
ناةو داُؽتِط و آُعا ةه وؼیيه اةغار هاى صود ةِام ظاىب غٍيى نعدُط  .وى هٍچِان اـغود ةهتعیَ تذيیو از ٌلام
واالى دنتور ُذیب اهلل ؿهیط  ،درک ؼیاؼت هاى ُذیب اهلل و رـتَ ةه راه ُذیب اهلل و نـــــــــار و پیهار
صؽتگى ُا پظیع دردهت تسلق آرٌاُها پاک ؿان اؼت .
در ٌسفو پارچه ؿػع هایى ُیغ از داُب ٌستعم اؼتاد ؼیط دان یهى از اؼتادان پوهِتون دوزدان وٌستعم
ضیااىطیَ ٌسصو پوهِتون ؿتعؽان ةه هٍیَ ٌِاؼتت ةه صواُؾ گعـته ؿطه نه ٌورد اؼتلتال پعؿور زاضعیَ
كعار گعـت .
ةػــــطا ٌسٍط غحٍان غضو ؿـــــوراى تـهیالة ٌــــــوكت والیت ـاریاب پیــــــعاٌون ؿضصیت واال و اُطیـه
هاى ؿهیط دنتور ُذیب اهلل صستت ٍُوده نفتِط  :تاریش ةیاُگع آن اؼت نه در ةعهه هاى دؿوار و در آن ىسظاتى
نه زو كضایا و راه هاى ةیعون رـت از ؼِگالخ ها و نوره راه ها ُاٌٍهَ تصور ٌیـود ُ ،واةؼ و ؿضصیت هایى
ٌتتارز ٌیـوُط نه تست رهتعى و كیادة ؿان و یا ةا ُظعیاة و اُطیـه هاى ؿان ُ ،ا اٌیطى ها زایو ٌیـود و
اٌیط رؼیطن ةه آیِطه درصـان دراُؽان ةه یلیَ ٌتطل ٌیـود  .در نـور ٌا در ؿعایعى نه هٍه چیغ ةه ةَ ةؽت
رـته ة ود و دِگ ـعؼایـى هع ىسظه دان اُؽاُهاى ةى گِاه وظَ را ٌیگعـت و دِگ ةه هٍه چیغ داٌػه تتطیو
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ؿطه ةود و در ؿعایعى نه ظعح ٌؽاىه یى ةِام صير در صیال هً ٍُیگِذیط  ،در چِیَ ؿعایط ؿضصیتى در راس
رهتعى نـور كعار گعـت نه اوىیَ پیاٌؾ صير وٌصاىسه ةود  .ایَ ٌـى چِان دظاةیت داؿت و چِان در دل
توده هاى صؽته از دِگ راهؾ را ةاز نعد نه اگع توظیه هاى نه از ٌاوراى ؼعزطاة نـور رهتعى ٌیـط و
ٌضصوصا ُلـى نه ؼتون پِذً در تػٍیو ایَ توظیه ةازى نعد  ،ديو تسلق ایَ ؼیاؼت گعـته ٍُى ؿط ةه یلیَ
نه ؼاىهاى  ۰۹3۰تا ایَ دم ةه ٌحاةه ؼاىهاى ؽً و رُخ و درد و ٌصیتت ها ٌضاغؿ ٌعد م ٌا درج تاریش ٍُى
گعدیط.
در اصیع پیام ٌسفو ةه اغضاى زغب وظَ و ٌعدم اـؾاُؽتان ةه وؼیيه ٌسٍط غٍع ُویط غضو ؿوراى ؼع پو
تـهیالة ٌوكت اُؽذام اغضاى زغب وظَ ةه صواُؾ گعـته ؿط ؛ نه دركؽٍتى از آن آٌطه اؼت :
ؿهادة ُا ةه هِگام و اىٍِا ک ُذیب اهلل ؼاةق رهتع زغب وظَ و ریػ دٍهور اـؾاُؽتان در پاُغده ؼال كتو ،
زادجه اىٍِاک و درد آور و ضایػه ء دتعان ُاپظیع هً ةعاى اغضاى زغب وظَ و هً ةعاى ؿضصیت هاى ٌيى و
وظِپعؼتان واكػى  ،هوا داران صير واؿتى و تٍام ٌيت ةه صون ُـؽته و ٌاتً زده اـؾان ةوده اؼت .
در كؽٍت دیگع پیام در راةعه ةه اُطیـهء ٌصاىسه ٌيى نه ظعاح آن ؿهیط دنتور ُذیب اهلل ةوده آٌطه اؼت :
تذعةه ُـان داد و زُطگى غٍيى ُـان داد نه واكػا اُطیـه ٌصاىسه ٌيى ٌِسیث یم تفهع اـؾاُى  ،ؼیاؼتى
اؼت نه اىتعُاتیفى ُطارد نه ةا ُا نام ؼازى ان ةه دغتطاوم دِگ ةعادر نـى  ،نـته ؿطن اـؾان ةه وؼیيه
اـؾان ویعاُى و ةعةادى وظَ آرٌؾان دیگع ُطاؿت .
در پیام هٍچِان آٌطه اؼت :
ٌا صواهان آُیً تا ةا تـهو ٌذطدو ةا تطویع نِگعه زغب و ظَ وظایفى را نه در ُیٍه راه گظاؿته ؿطه ةه اُذام
ةعؼاُیً و ؼهً صود را در راه ؼاصتٍان یم اـؾاُؽتان اةاد و ٌعدم آزاد و صوؿتضت ایفا ٍُاییً .
ةه ؿوراى تـهیالة ٌوكت اظٍیِان ٌیطهیً نه هغاران غضو زغب وظَ ٌِتظع ةع گغارى ٌذٍع غاىى زعب
وظَ ةوده و ٌیضواهِط تا صویؾ را از ةال تهيیفى ُذاة داده و ـػالُه در زیاة ؼیاؼى نـور ؼهً ةگیعُط .
ٌسفو ةا اتساف دغا ةه روح پاک ؿهطاى وظَ و تذطیط تػهطاة در اٌع تسلق آرٌان هاى واالى ؿهیط دنتور
ُذیب اهلل ؼاةق ریػ دٍهور و ریػ زغب وظَ ةه پایان رؼیط
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