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  د؟ين سراغ داريتر از اپست يشما آدم

 يچگونه فداکاريگذرند و از هيمردم خود از جان خود م يدفاع از کشور، غرور و آبرو يوجود دارند که برا يا افراديخ همه ملل دنيحساس در تار يهادر برهه
تراشند تا يک بهانه ميخود، هزار و  يه ترس و پوشاندن بزدليتوج ياند که برابودهر و بزدل و ترسو يحق يشه افراديدر مقابل آنها هم هم. کننديغ نميدر

  .ر کننديقهرمانان کشورشان را تحق

 يران و عراق کشته شدند کار درستيکه در جنگ ا يافراد«که  بود يط دانشگاهيها و محن بحث در خوابگاهيادم هست که ايشه يهم ييدر دوران دانشجو
 از يکي. کردنديشدگان جنگ مه کشتهيهم عل يداشتند و فحاش يتند يليها مواضع خيبعض يحت. ها مخالفيها موافق بودند و بعضيبعض. »ا نه؟يکردند 

روزنامه هم کف سالن پهن بود و دانشجوها  يون روشن بود و تعداديم و تلوزيون خوابگاه نشسته بوديزيدر سالن تلو. ادم هستين مشاجرات را خوب يا
گفت من به ين شهدا ميمادر ا. د بوديون مصاحبه با مادر سه شهيموضوع برنامه تلوز. ونيتلوز يهم مشغول تماشا ياها بودند و عدهل ورق زدن روزنامهمشغو

ن يدر جواب ا!!!". يکنيخاک بر سرت که به کشته شدن پسرانت افتخار م! احمق يا : "از دانشجوها گفت يکيکباره ي. کنميد شدن پسرانم افتخار ميشه
-يم يزيکن يافسران عراق يد برايشدند که االن خواهر و مادر تو بايرفتند و کشته نمينها نميچاره اگر ايآخه ب: "دانشجوها گفت گر ازيد يکي يحرف و
شه يمن هم.... . فرد دوم پرتاپ کرد و م شکز تند، خود را بطرف يک خيکرد و با  يکباره فرد اول شروع به فحاشيبه ". ؟يچ يعني يزيکه کن يفهميم. کردند

راه انداخت  يو آنقدر دعوا وکتک کاربروند  يزيمادرش به کن تواند بشنود که خواهر وينم ياست که حت يرتيکه آنقدر غ ين فرديا ايم سوال است که آيبرا
 يو يا غرور مليشد؟ آيهتک حرمت نم يوس يا به نوامينبودند آ!! ها ن احمقيا اگر هميآ" شد که يانديک لحظه با خودش خلوت کند و بيست يچرا حاضر ن

  ".گريد يايد؟ و هزاران آيکشيخود خجالت نمو زنده ماندن ا از مرد بودن يشد؟ آيدار نمخدشه

شود در که در جنگ کشته مي آن سربازي"زياد است ولي همه ملل دنيا بر اين مسئله باور دارند که  ،حديث در مورد علل بروز جنگها در دنيا هميشه حرف و
دم که االن نظر مردم يپرس يک آلمانياز خودم  يروز: ديبه دو مثال جالب دقت کن. "مقدس است و قابل احتراماز ديد مردمش راه کشورش کشته شده پس 

ادشان شمع روشن يم و هر سال به يقائل شان احتراميست؟ او گفت که براياول و دوم چ يجنگ جهان يشدگان آلمانتلر وکشتهيکشورت در مورد سربازان ه
اول که باز هم  يا در جنگ جهاني؟ گناه شدنديون انسان بيليم ۵۰دوم باعث کشته شدن  يتلر در جنگ جهانيست که سربازان هينطور نيا ايآ"گفتم . ميکنيم

ا مگر يآ:" گفتم". فه خود عمل کردنديآن سربازان فقط به وظ يه کرد ولتلر اشتبايبله ه: "او گفت" شدند؟نون نفر کشته يليم ۲۰ها شروع کننده آن بودند يآلمان
خوب دقت !!!". خواستند در برابر سربازان ما مقاومت نکننديم. ر خودشان استيخب تقص" با لبخند گفت". ؟ون آدم را بکشديليم ۵۰توانست يم ييتلر به تنهايه
اد ي يکيبه ن انسان را در سرتاسر دنيا قرباني جاه طلبي خود کردند،! ميليون ۷۰که  خود يمتمدن از سربازان متجاوز و جنگ طلب و جان يمردم اروپا... د يکن
- يها مآن يهاهم فيلمهايي در مورد رشادت ن امروزياظهار تاسف کنند و هم يا حتياد کنند ي يشدگان خود به بدستند از سربازان و کشتهيکنند و حاضر نيم

ک يآنهم در برابر  .ميبرير سوال ميک بهانه زيک دشمن متجاوز و جاه طلب کشته شدند را به هزار و يدفاع در برابر  يخود را که برا يآنوقت ما شهدا! سازند
ر منطقه راه انداخت که دودش تا همين تمام عيار که به اين سادگي دست بردار نبود و ديديم که بالفاصله بعد از ايران، دو جنگ ديگر را هم د يجاني و روان

   .رودامروز هم به چشم مردم منطقه مي

کنند در حاليکه مي، مراسم باشکوهي براي کشته شدگان خود در جنگ جهاني دوم برگزار مي ۹کردم ميديدم که هر سال روز وقتي من در اوکراين زندگي مي
و من هرگز نفهميدم که اينها بخاطر کدام افتخارات اينطور ! ارتش نازي شد و بطور کامل اشغال شدکشورشان ظرف چند روز و با کمترين مقاومت، مغلوب 

  !.گيرند؟جشن و بزرگداشت مي

کنند، جداي از هر باور سياسي و اعتقادي و مذهبي، حرمتي ميشدگان ميهن خود و به کساني که ديگر نيستند تا از خود دفاع کنند، بيکساني که به کشته
-نها از حداقليواضح است که ا. ندارندرا بزرگ  يدن انسانهاير و کوچک هستند که طاقت ديحق ينها موجوداتيا .عا از ارزشهاي انساني فاصله زيادي دارندقط
ه هم نوع خود که در راه د که بيرا سراغ دار ين موجوديکره زم يا شما رويآ. ستندينطور نيوانات هم اينکه حياند چه انبرده ييهم بو يانسان يارزشها يها

      ".د؟ين سراغ داريتر از اپست يشما آدما يآ"باشند  يين انسانهايچه رسد به انسان، که البته اگر چن. کشته شده اهانت کند يدفاع از و


