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 ۱۹/۰۵/۲۰۱۷         هللا آرینزیاحسان 
 

 زمیبه بهانه روز غلبه بر فاش
 

 لیدوم قابل تجل یو روز ختم جنگ خانمانسوز جهان یهتلر ینژاد باور ای زمیروز شکست فاش ،یروز نهم ماه م
 .خاص است

مردم  یتوده ها جیبدست آوردن اهداف خود به بس یاست که برا یاسیس انهیاقتدارگرا یولوژیدیا کی زمیفاش
 ییمغزشو باشند،یاهداف خود که اکثراً نامشروع م یدامنه دار مردم را برا غاتیتبل یبا راه انداز زمی. فاشپردازدیم
 .کندیم

و  یتیامن یب ،یاز فقر، بدبخت زمیخود بداند. فاش یکه آنرا ناج روندیم زمیفاش یلوا ریز یکه مردم زمان داستیهو
بطرف  یاست، بساده گ تیروز امن کی ایشکم نان و  کیکه شعور شان در گرو  یمردم رای. زبردیجنگ نفع م

 .توانندیشده م دهیکشان زمیفاش
عالم  نیشکل گرفت. هتلر قوم خود را برتر نیمحور چن یو کشور ها ایتالیا ینیبا کمک موسول یهتلر زمیفاش یبل
است، از خون دگران بهتر،  ردشگها در  یو جرمن انیو اطراف یو یکه در رگها یو باور داشت که خون دانستیم

 !باشدیم لتریسرختر و اص
 ادیکم و ز هایامان هتلر یدر مقابل هجوم ب یها دوم، در اروپا ملت ها و کشور یو اما در مقابل در جنگ جهان

 .وندشیقابل افتخار پنداشته م زمیبوده و در شکست فاش خیمقاومت کردند که رشادت همه درج صفحات تار
 یو نظام یاسیس ،یغاتیتبل ،یکیولوژیدیا کریو غول پ میعظ نیکه مقابله و باالخره شکست ماش ستیادآوریقابل 
از لوث  تیتا دامن بشر کردندیخود را قربان م ستیبایانسان م لونهاینبود. م یدر آن زمان کار ساده ا هایهتلر
 !افتی یخون و تجاوز نجات م زم،یفاش

 

 :هتلر مقاومت نموده اند انیچقدر مدت در برابر سپاه ییکه چند کشور اروپا دیئتوجه بفرما یبه لست نجایدر
 

 ساعت، 6مسلح دنمارک  یمردم و قوا 

  روز، 5هالند 

 روز، 11 ایوگوسالوی 

 روز، 18 میبلج 

 روز، 24 ونانی 

  روز، 27پولند 

  روز، 12و  کماهیفرانسه 

 روز، کیماه و  2 ېنارو 

 سال، 4 یاد شورواتح 
 

باالخره باعث  یستیالیسوس یشورو ریمسلح اتحاد جماه یمقاومت بزرگ مردم، دولت و قوا شودیم دهید کهیطور
 .به اهتزاز درآمد یجرمن نیبر فراز شهر برل یروزیپ رقیمحور( شده و ب ی)جمع کشور ها هایشکست هتلر

و مفقود االثر دارد، دو شادوش  ریو معلول و اس وبیکشته و مع ونیدر آن جنگ که ده ها مل کایمتحده امر االتیا
اتحاد  یطرفدار کیدموکرات ی)جمهور یبدو کشور شرق زمیبعد از شکست فاش ی. جرمندیجنگ یم یاتحاد شورو

 .شد می( تقسکایفدرال طرفدار امر ی)جمهور ی( و غربزمیالیسوس سیو بلوک نو تاس یشورو
دو  نیمشهور برل واریو انهدام د یستیالیسوس یشورو ریبعد از اضمحالل اتحاد جماه 1991در سال  یدو جرمن نیا

 !را جشن گرفتند یواحد جرمن یجمهور لیشده و تشک کجایباره با هم 
مردم  تیموفق نیدر جنگ افغانستان باعث ا یکه شکست اتحاد شورو کنندیافغانستان ادعا م نیرهبران مجاهد

 .شده است یجرمن
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 راتییدر افغانستان باعث تغ یشورو یشکست اردو یعنی. ستیاگر مطلق نباشد، قابل انکار هم ن کهیا قتیحق
 .است یاز آن ها اتحاد دوباره دو جرمن یکیشد که  ایدر دن یشگرف

 یمقاومت کرد و علمبردار شکست جرمن زمیکه چهار سال در برابر فاش ی. کشورمیگردیعقب بر م یخوب کم
و چک به  یها به هنگر یکشور متجاوز مبدل شد و بعد از لشکرکش کیخود به  یوقت د،شویدانسته م یهتلر

 !نبود غانستانمردم اف تیاکثر شیریکنند که مورد پذ تیحما یمیافغانستان هجوم آورد تا از رژ
 کیفرو نهاد و  میاما باالخره سر تسل د،یمردم افغانستان جنگ هیسال و چند ماه عل 9 یسرخ اتحاد شورو یاردو

 !کشور مخروبه و منهدم شده را پشت سر گذاشت
اما متاسفانه را شکست داد،  ،یسرخ اتحاد شورو یافغانستان اردو خواهیاگر چه مردم آزاد یهنیآن نبرد بزرگ م در

شده  دهیو پاکستان بنام رهبر پروران رانیتوسط ا کهیئآن ها یها یرو ادهیها و ز یها، خود خواه یتیکفا یبعلت ب
و  ید که همه درد جانگاه آنرا با گوشت و پوست و پیسوق گرد یداخل نیجنگ خانمانسوز و خون کیبود، بطرف 

 .ناوه خون و آتش برده شد ریچکک به ز ریاستخوان خود لمس نموده و کشور از ز
 یدلولوژیبه زور ا گانهیب یو تفنگ ها کشدیما زبانه م ریجنگ در کشور عز یسال است که شعله ها 39 نکیا

 !ردیگیو جان م دیکشایآتش م گانهیمنافع ب یبرا گانه،یب یها
ناتو در  ریناتو و غ نیو متحد کایامر یسال لشکرکش نیسال آغاز جنگ در افغانستان، شانزدهم نیو نهم یدر س

که  دینما تیحما یمینموده و از رژ شیها آمده اند تا بخت خود را آزما یئکایبار امر نیشدن است. ا یحال سپر
و عامه،  یشخص یها یو چپاول دارا ورغضب، و چ ؛یقلدر ،ییظلم، زورگو ،یعدالت ېب ،یبعلت فساد ادار

 کیرا شکست دهد که  یا ییقرون وسطا یروهایبا مردم خود در حال جنگ است و ن یها و معادن به نوع قرارداد
نموده و به جان مردم افغانستان و  یگذار هیآن سرما یری، استخدام و بکارگ حیتسل ز،یتجه ه،یترب یخود رو یوقت

 .منطقه انداختند
همه عزم و اراده خود  دیروز ما با نیپرستان کشور مبارک باشد. در هنیبه م زمیبر فاش یروزیبهر صورت روز پ

قوم  و یمذهب باور ،یتبار باور ،ینیخود برتر ب ،یستیو فاش یافراط لیسرکوب هر نوع فکر و تما یرا برا
تر  یبهتر و انسان ندهیآ کیبطرف  تیلالمسوو یالحقوق و متساو یهموطنان متساو ثینموده و بح جیبس یباور

 .میئحرکت نما
نفرت کنند و  یعمل ای یفکر زمیو فاش گناهیکه از جنگ و وحشت و کشتار مردم ب میبه اوالد خود بفهمان دیما با

 ما به جهنم مبدل شود! ینینگذارند که بهشت زم
 

 پایان
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