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 با درود

 

 بعد از کتاب نبرد من و کتاب دوم هیتلر سومین اثر مستند و مکتوب آدولف هیتلر

 وصیت نامه ی شخصی و سیاسی هست که وی در ساعات آخر عمرش به منشی

 ... مخصوص خود یعنی تراودل یونگه دیکته کرده است

 

  در فضای اینترنت ایران تنها وصیت نامه ی سیاسی آدولف هیتلر موجود است

 که البته ناقص است (, در همین راستا گروه پژوهشی انجمن ما اقدام به )

  جمع آوری وصیت نامه شخصی و سیاسی وی به صورت کامل کرد تا قدمی

 ... باشد در نشان دادن و فهماندن حقایق به کاربران ایرانی

 

  با سپاس

 

   تیم مدیریت تارنما و انجمن پژوهش های نازیسم و جنگ جهانی دوم
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 آدولف هیتلر وصیتنامه خصوصی

 

 

دهم، در طول سالهای مبارزه از ازدواج خودداری  ادامه  مسئولیت را   که در نظر ندارم همانطور 

دوستی  دنیوی، دختری را پس از سالها  قبل از اتمام کارهای   دارم حاضر تصمیم   در حال  کردم،

وفادارانه به عنوان همسرم انتخاب کنم و تا شهر در محاصره است در سرنوشت او شریک شوم. او 

نفر، هر   مایل است همسر من شود تا با من به سوی مرگ برود. مرگ باعث میشود که برای ما دو

 .آنچه در زمان خدمت به مردم از دست دادیم جبران شود

حزب است. این دیگر نباید وجود داشته باشد. درباره    آن این پس ازاز  که به من تعلق دارد  یزیچ

دولت، دولت نیز باید نابود شود، هیچ تصمیم گیری بیشتر از این برای من ضروری نیست. کلکسیون 

آوری جمع  خصوصی  مقاصد   برای  کردم، هرگز  تصاویر من که در این دوره از سالها خریداری

الری در شهر من، لینز آ دی دونا بود. صمیمانه ترین آرزوی  نشده است و فقط برای گسترش یک گ

 .من این است که این میراث به موقع قانونی شود

 .نامه انتخاب می کنم  وصیت   مسئول اجزای به عنوان  را  مارتین بورمان رفیق وفادار حزب ،من 

تصمیم گیری ها داده میشود. او مجاز است همه چیز را که دارای به او قدرت کامل قانونی برای همه 

من و مهمتر از  ارزش معنوی یا برای یک زندگی متوسط ساده الزم است برای برادران و خواهران 

همه برای مادر همسر من و همکاران وفادار من که به خوبی آنها را شناخته است، مانند وزیر قدیمی 

 .کسی که سالهای زیادی در کارها به من کمک کرده است من فرا وینتر نگه دارد.

 

 

آرزوی ما این است  .من و همسرم به منظور خودداری از رسوایی یا تسلیم، مرگ را انتخاب میکنیم

روزانه من در این دوره و خدمات دوازده ساله   کارهای  که ما را به سرعت در مکانی که بخشی از

 .من به مردم انجام میشد، بسوزانند

 

 بامداد 9، ساعت 5291آوریل  92برلین، 

 آدولف هیتلر
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 :شاهدان

                                                              

 

 دکتر گوبلز                                          بورمان                             مارتین        

                                         

 بیلو فون نیکالس                                               
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 وصیتنامه سیاسی پیشوا

 

 

تحمیل شد خدمت کردم، از زمانی که داوطلبانه و با فروتنی در جنگ جهانی اول که به کشور رایش 

در این سی سال، تنها راهنمای من در تمام افکار و کارها و زندگیم، عالقه و .سی سال گذشته است

وفاداری به این ملت بوده است. این عشق و عالقه به من قدرتی می داد که بتوانم درباره سخت ترین 

گیری نمایم. و در این سی سال  مسائلی که تا به حال برای یک موجود زودگذر پیش می آید، تصمیم

 .تمام سالمت و نیرویم را مصرف نموده ام

 

 

جنگ را خواستار بوده ایم، به هیچ وجه  ۹۱۹۱این که من و یا هر فرد دیگری در آلمان در سال 

واقعیت ندارد. این جنگ مخصوصا خواسته ی دولتمردانی بود که یا یهودی بودند و یا در راه منافع 

یهودیان فعالیت داشتند و همان ها بودند که به جنگ دامن زدند. من پیشنهادات بسیاری برای کنترل و 

ل آینده در تمام زمان ها نتوانند از مسئولیت پذیری من محدود کردن تسلیحات نظامی داده ام که نس

 .برای آغاز جنگ چشم پوشی کنند

 

 

پیش از این من هرگز آرزو نداشتم که پس از جنگ مرگبار و جهانی اول، جنگ دوم بر علیه انگلیس 

آثار و یا حتی آمریکا به وقوع بپیوندد. قرن ها خواهند گذشت، و خارج از ویرانه های شهرهای ما و 

نفرت از اینها که اکنون مسئول هستند و ما مجبوریم بابت همه چیز از آنها سپاسگزاری کنیم، و بدین 

سه روز قبل از آغاز جنگ آلمان و  .ترتیب یهودیان بین المللی و دوست دارانشان رشد خواهند کرد

مانند مورد منطقه اس لهستان من برای بار چندم پیشنهادم را برای حل مشکل بین آلمان و لهستان که 

آ آ آر بود به سفیر بریتانیا در برلین اعالم نمودم، که منطقه ی مورد نظر که منطقه ی آلمانی نشین 

لهستان بود تحت نظارت بین المللی قرار گیرد. پیشنهاد من را هیچکس نمیتواند انکار کند، این 

ای انگلیس جنگ میخواستند، چون هم پیشنهاد تنها به این دلیل رد شد که محافل پیشرو در سیاست ه

به مسئله ی تجارت و پر شدن حساب هایشان کمی امیدوار بودند و هم تحت تاثیر تبلیغات گسترده ی 

 .بین المللی یهودیان بودند

 

من آن را خیلی ساده بیان میکنم، اگر ملت های اروپایی دوباره مانند سهام، بین این توطئه گران بین 

ر مالی خرید و فروش شوند، پس نژاد یهود مسئول تحمیل کردن این مبارزات و المللی پول و امو

 این زمان ممکن  نمیگذارم. در  در تردید باقی کس را  جنگ های مرگبار است. من بیش از این هیچ 
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است میلیونها کودک آریایی از مردم اروپا از گرسنگی بمیرند و میلیونها مرد بزرگسال به طرز 

وند و صدها هزار زن و کودک در شهرها بمباران شوند و جنازه ی سوخته ی آنها دردناکی کشته ش

حتی به     در شهرها پراکنده شود، بدون اینکه جنایتکار واقعی به خاطر گناهانش مجازات شود، 

 …وسیله ی انسانیت بیشتر

 

هرمانانه ترین و ق    در پی شش سال جنگی که با وجود تمام موانع ، روزی از آن به عنوان با شکوه 

خواهد شد، من نمی توانم از شهری که  ملت ، یاد   بقای یک ترین جلوه ی مبارزاتی یک کشور برای

از آن است که بتوانیم بیش از   ناچیز تر نیروی ما  از آنجا که.پایتخت این کشور است ، دست بردارم

ردانی کور و بی به وسیله ی م  ما نیز تدریجا  و مقاومت مقاومت کنیم   دشمن  حمالت برابر این در 

دیگری که تصمیم گرفته اند   میلیونها انسان در سرنوشت  که اراده تحلیل خواهد رفت، آرزو می کنم 

خواستار نمایشی   که  دشمنانی  به دست از این، هرگز گذشته  .در این شهر باقی بمانند، شریک باشم

میم گرفته ام در برلین بمانم و تص بنابراین .تازه در جهت توده های دیوانه ی خود هستند، نخواهم افتاد

حتمی قرار در معرض خطر و سقوط   و حکومت  پیشوا  وضعیت که   در لحظه ای که مطمئن شوم

 .شوم پذیرا هداوطلبان را مرگگرفته،

 

 

با قلبی شاد و آگاه از وحدتی بی مانند در تاریخ، از فداکاری ها و دستاوردهای سربازان ما در جبهه 

آرزو و درخواستم .خانه ها دهقانان و کارگران و جوانانمان قدردانی می کنمهای جنگ، زنان ما در 

این است که ملت آلمان، تحت هیچ شرایطی در هیچ مبارزه ای تسلیم نشوند و با تمام توان خود و با 

از وفاداری .وفاداری نسبت به اصول کالوزه ویتز برعلیه دشمنان سرزمین مادری خود بجنگند

نیز از مشارکت من با آنها در مرگ ، بذری در زمین پاشیده خواهد شد که روزی  سربازان آلمان و

 .در تاریخ آلمان رشد خواهد کرد و نتیجتا یک ملت متحد واقعی را تحقق خواهد بخشید

 

 

بسیاری از مردان و زنان شجاع تصمیم گرفتند که زندگی خود را به زندگی من گره زده تا در 

ا التماس کنم و به آنان دستور دهم که این کار را انجام ندهند تا در نبردهای واپسین لحظات من به آنه

ملی بیشتری شرکت نمایند. من از سران ارتش و نیروی هوایی و نیروی دریایی تمنا میکنم که با هر 

وسیله ی ممکن خود را تقویت کنند. با حس ناسیونال سوسیالیستی میتوانند روح سربازان را تقویت 

با توجه به این موضوع که من خودم به عنوان بنیانگذار جنبش مرگ را به تضعیف نفس و یا  کنند و

ممکن است این کار در زمان های آینده به بخشی از افتخار افسران  .حتی تسلیم شدن ترجیح دادم

، آلمانی تبدیل گردد، مانند همین حاال، موردی در نیروی دریایی ما، حس افتخاری که مانند یک رمز

تسلیم شدن یک ناحیه یا یک شهر را غیر ممکن میسازد. و مهمتر از همه رهبران ما در اینجا باید 

 .مانند یک الگوی درخشان، صادقانه تا حد مرگ به وظیفه ی خود عمل نمایند
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 قسمت دوم وصیتنامه سیاسی

 

 

 

ی حقوق را که به پیش از مرگ، رایش مارشال هرمان گورینگ را از حزب بیرون می اندازم و تمام

به او  ۹۱۹۱و نیز سخنرانی در رایشستاگ در یکم سپتامبر  ۹۱۹۹موجب حکم بیست و نهم ژوئن 

اس اس و وزیر کشور هاینریش هیملر را از حزب -قبل از مرگم رهبر رایش.داده ام، از او می گیرم

-نوان رهبر رایشو تمام دفاتر وزارت کشور اخراج کرده و به جای او گالیتر کارل هانک را به ع

 .اس اس و رئیس پلیس آلمان و گالیتر پائول گیسلر را به عنوان وزیر کشور رایش اعالم مینمایم

 

گورینگ و هیملر، سوای عدم وفاداری نسبت به من، وارد مذاکرات محرمانه با دشمن که بدون آگاهی 

برای کنترل کشور کردند و بدین و خالف میل من انجام گرفت شدند و نیز اقدام به اعمال غیر قانونی 

به منظور تقدیم دولتی که از مردان  .ترتیب شرمندگی جبران ناپذیری برای کشور آلمان به بار آوردند

با شرف تشکیل شده و قادر بوده وظیفه ی ادامه ی جنگ را با تمام توان انجام دهد، افراد زیر را به 

 عنوان کابینه ی جدید منصوب می کنم:

 

 

 : دونیتز، وزیر جنگ و فرمانده کل نیروی دریاییمهوررئیس ج
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 گوبلز یوزف صدر اعظم: دکتر

 

 وزیر حزب: مارتین بورمان



www.NS-Studies.com [وصیت نامه شخصی و سیاسی آدولف هیتلر] 

 

 

 زایس اینکوارت آرتور وزیر امور خارجه:

 

 وزیر کشور: پائول گیسلر
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 فرمانده کل ارتش: فیلد مارشال فردیناند شورنر

 

 ریتر فون گریم فرمانده کل نیروی هوایی: فیلد مارشال رابرت
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 فرمانده اس اس و رئیس پلیس:کارل هانکه

 

 وزیر اقتصاد: والتر فانک
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 وزیر کشاورزی: هربرت باخ

 

 وزیر دادگستری: اتو تیراک
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 وزیر فرهنگ: دکتر گوستاو آدولف شل

 

 ئوماناوزیر تبلیغات: دکتر ورنر ن
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 وزیر دارایی: یوهان لودیگ گراف شورین فون کراسیگ

 کار: دکتر تئو هاپفور)از ایشان عکسی در دست نیست(وزیر 

 

 وزیر دفاع)مهمات(: کارل اتو سور
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 مدیر جبهه کار آلمان و عضو کابینه: دکتر رابرت لی
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همسرانشان و به دلخواه هر چند تعدادی از این افراد مانند دکتر گوبلز، مارتین بورمان و ... به همراه 

خود تصمیم گرفتند همراه با من باشند و تحت هیچ شرایطی حاضر به ترک پایتخت رایش نبودند اما 

گرچه آنان مایل بودند به همراه من در اینجا نابود شوند ولی من هرگز از آنها نخواستم که این کار را 

حساسات شخصی خود ترجیح میدادند. با این انجام دهند و در این مورد آنان باید منافع ملت را به ا

کار و با وفاداریشان به عنوان دوست پس از مرگم تنها این ها به من نزدیک خواهند بود و امیدوارم 

 .ای همیشه با آنها برودرح من در میان آنان قرار گیرد و بکه رو

 

اینکه به آنان اجازه دهید  اجازه دهید آنها سخت باشند اما هرگز بی عدالت نباشند و از همه مه متر

نگذارند ترس بر روی کارهایشان تاثیر بگذارد، زیرا افتخار یک ملت باالتر از هرچیزی در دنیاست. 

و سرانجام اجازه دهید که آنان از حقیقت وظیفه ی ما آگاهی یابند: ساخت یک دولت ناسیونال 

هر شخصی خود را تنها تابع یک تعهد  سوسیالیستی و فراهم ساختن کار برای قرن های آینده. جایی که

می ببیند و به منافع مشترک خدمت کرده و از خود برای آن میگذرد. من از همه آلمان ها، همه 

ناسیونال سوسیالیستها، همه ی مردها و زنها و تمام نیروهای مسلح میخواهم تا سر حد مرگ به دولت 

 .جدید و رئیس جمهور جدید وفادار بمانند

 

از تمام موارد باال من یهودیان بین المللی، رهبران ملت ها و کسانی از آنان پیروی میکنند تا با مهم تر 

دقت خاصی با قوانین نژادی مخالفت کنند که نتیجه اش مسموم شدن ذهن تمام مردم جهان است را متهم 

ال سوسیالیستی در امیدوارم که کابینه ی جدید، نسبت به وظیفه ی خود که برقراری نظام ناسیون.میکنم

کشور است آگاه باشد و شرایطی را بوجود آورد که هر فرد آلمانی، خدمت در راه منافع مردم را به 

 .منافع شخصی خود ترجیح دهد

 

از ملت آلمان، همه ی مردان و زنان ناسیونال سوسیالیست و نیز همه ی افراد ارتش می خواهم که تا 

از این مهم .ور جدید وفادار بوده و از اوامر آنها اطاعت کنندسر حد مرگ نسبت به دولت و رئیس جمه

تر، اینکه به دولت و مردم آلمان دستور می دهم که همواره قوانین نژادی را مورد مراقبت و مالحظه 

 .قرار دهند

 

 

 بامداد 9، ساعت 5291آوریل 92برلین، 

 

 آدولف هیتلر
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 :شاهدان

 گوبلز دکتر

  بورمان مارتین

 

  ژنرال ویلهلم برگ دروف

 

 

 کربس هانس ژنرال
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 .کرد دیکته او به را اش نامه وصیت هیتلر آدولف که شخصیتراودل یونگه، 
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 آبشخور:

 

http://en.wikisource.org/wiki/My_Political_Testament 

 

http://en.wikisource.org/wiki/My_Private_Will_and_Testament 

http://en.wikisource.org/wiki/My_Political_Testament
http://en.wikisource.org/wiki/My_Political_Testament
http://en.wikisource.org/wiki/My_Private_Will_and_Testament
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